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från Natur & Kultur

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse  
som utan ägare kan agera självständigt  
och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd,  
inspiration, utbildning och bildning verka  
för tolerans, humanism och demokrati.

nok.se

Natur & Kultur
Box 27323, 102 54 Stockholm
Besök: Karlavägen 31
Kundservice: 08-453 87 00
kundservice@nok.se

Missa inte våra  
övriga kataloger!

• Fk–Åk 3 
• Åk 4–6 
• Åk 7–9 
• Gy & Vux 
• Sfi & Grundvux

Beställ på nok.se
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Innehåll

Beställ!

Skola/kommun/utbildningsföretag: Beställ på 
nok.se. Har din skola/kommun återförsäljaravtal? 
Beställ via din läromedelsdistributör.
Privatkund: Beställ på nok.se.

Priser

Priserna gäller till och med 31/12 2019 och är 
förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Vi 
reserverar oss för eventuella justeringar. Fullstän-
diga försäljningsvillkor � nns på nok.se/villkor.

Rådgivning, kontakta oss 

Epost: kundservice@nok.se
Telefon: 08-453 87 00
Fler kontaktuppgifter � nns på sista sidan.
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Tack! 

När du väljer läromedel från oss hjälper du 
samtidigt till med att stötta personer och 
organisationer som bidrar till en starkare 
demokrati. Det kan vara utbildare som kastar 
ljus över inlärningens mysterier, forskare som 
gör vetenskapen tillgänglig för � er, skribenter 
och debattörer som utvecklar åsikter och 
debatt. Natur & Kultur är en stiftelse och delar 
av vårt överskott går till just dessa ändamål. 
Tack för att du hjälper oss att göra det möjligt!

Bildning, utbildning och inspiration

Under ett och samma tak erbjuder vi allt från 
barn- och ungdomslitteratur till sakprosa, skön-
litteratur och illustrerade faktaböcker såsom kok -
böcker. Vi har även litteratur för högskolestudier 
och för yrkesmässig och personlig utveckling 
inom ledarskap, pedagogik och psykologi. Och 
inte minst – vi har kvalitetssäkrade läromedel för 
alla åldrar. Nu även med Digilärs heldigitala 
läromedel.

Välkommen till Natur & Kultur!
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Nyhetsbrev
Du prenumererar väl på vårt nyhetsbrev där du får 
inbjudningar till våra event, erbjudanden, tips och 
nyheter? Registrera dig på nok.se/nyhetsbrev! 

Fortbildning och inspiration
Natur & Kultur anordnar mängder av fortbild-
ningsevent. En hel del är kostnadsfria och vi 
erbjuder även betalutbildningar. Träffa oss och 
förkovra dig live på våra event, workshops och 
webbinarier eller när det passar dig med 
webbaserad onlineutbildning. På nok.se 
ser du vad som är på gång. Vi ses!

Vad är FSC?
FSC står för Forest Stewardship 
Council. Det är en oberoende, 
internationell medlemsorgani-
sation som verkar för ett miljö   -
anpassat, socialt ansvarstagande 
och ekonomiskt livskraftigt bruk 
av världens skogar. 

Självklart FSC-märker vi 
våra tryckta läromedel!

Följ oss!
Prenumerera på våra nyhetsbrev och följ oss på Facebook 
och Instagram för att få inbjudningar, lektions tips och 
den senaste informationen om vår utgivning. @naturochkultur_skola /noklaromedel nok.se/nyhetsbrev

NYHET! Handla till dig själv

På nok.se kan du nu klicka hem läro-
medel för privat bruk. Vässa spanskan, 
lär dig programmering eller ge barnen 
extra stöttning i att knäcka läskoden. 
Välkommen in!Välkommen in!
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I juli börjar den reviderade läroplanen att gälla och vi gläds åt att leken, 
högläsningen och undervisningen lyfts fram! Vissa menar att läroplanen 
är skriven som en utopi och att förutsättningarna för att nå målen inte 
fi nns i dagens förskola. Vi tänker att målen ska vara höga, förskolan lägger 
grunden för allt lärande och det är givetvis oerhört viktigt att visa det i 
styrdokumenten. 

Men, vi vet också att barngrupper kan vara stora, personalen för få och tiden ofta knapp. 
Vi hoppas dock att vi genom våra böcker och material kan hjälpa er en bit på vägen. De är 
gjorda för att vara konkreta och verksamhetsnära samtidigt som de är väl förankrade i 
strävansmålen. Vi vill med årets nyheter erbjuda er att inspireras till lekar för samspel, 
till ett utmanande år för de äldsta barnen i förskolan, ge nycklar för ett likvärdigt förhåll-
ningssätt och verktyg till att skapa en lite digitalare förskola. Vad blir ni mest ny� kna på?

Maria
Maria Wedar, projektledare Förskola

FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig 
förskola

Evelina Weckström 
Maria Klasson

– alla barns rätt

Evelina Weckström 
Maria Klasson

God
undervisning

Stim
ulerande

lärm
iljö

Professionell

pedagog

FÖRSKOLESERIEN

En digitalare
förskola

Katrin Jäverbring

Aktuellt!

Väpplarna – utmana de 
äldsta barnen i förskolan
Ett nytt material för de äldsta 
barnen, det sista året på 
förskolan. Läs mer på s 16.

En digitalare förskola
I och med nya läroplanen är 2019 
året då digital kompetens verkligen 
blir ett uppdrag för förskolan. 
Läs mer på s 43.

Systematiskt kvalitetsarbete
Här fi nns konkreta exempel från 
förskoleverksamheter samt uppgifter 
och refl ektionsfrågor för diskussion 
inom arbetslaget. Läs mer på s 33.

En likvärdig förskola
Vilka komponenter bör fi nnas i 
förskolan för att vi ska ha förutsätt-
ningar att skapa likvärdighet? 
Läs mer på s 37.

Läromedel gäller livet. Hela livet. 
Vi ser utgivning av bra läromedel för barn, ungdomar och vuxna som en central demokratisk uppgift. Det både 
förpliktigar och inspirerar oss lite extra. Väl fungerande och kvalitetssäkrade läromedel stödjer läraren och 
frigör kraft som denne kan ägna åt eleverna och undervisningen.

Nytt år, ny läroplan!

Hanna Rydqvist

3
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Bygg barns ordförråd
Barnen erövrar orden – och världen

Ordförrådsutveckling pågår vid lunchen, i hallen, på gården och i 
ateljén – ja, i alla vardagsaktiviteter och rutinsituationer lär sig barn 
nya ord och begrepp. 
 Författaren visar på möjligheten att inom förskolan ta till vara på 
barns lust att kommunicera och använda deras kraft att erövra språket 
och orden. Du som pedagog ges konkreta förslag på hur du kan 
stödja och organisera för att utveckla barns ordförråd 
– i varje stund och i varje rum.
 I boken fi nns frågor att utgå ifrån vid refl ektion, 
samtal och resonemang i arbetslaget. Författare: Anna Strid

 Bygg barns ordförråd

Best. nr: 27-43947-4

Sid: 144

Pris: 259:-

Anna Strid är förskol- och grundskollärare och 
lärarutbildare. Hon arbetar som språk-, läs- och 
skrivutvecklare för Nackas kommunala förskolor 
och skolor. Med den här boken vill hon inspirera 
alla pedagoger inom förskolan att se sin egen 
betydande roll i barns ordförrådsutveckling.

73

Tänk ordförrådsutveckling under uteleken
Under barnens utforskande lek eller rollek ute på gården finns 
stora möjligheter att arbeta språk- och ordförrådsutvecklande, 
gör exempelvis så här:

Följ barnens initiativ – fånga ögonblicket – genom att fin-
nas där barnen är. Genom att se och lyssna till vad som pågår 
i stunden får du många chanser att interagera med dem, gå in 
i ”lekdialog” en kortare eller längre stund, beroende på vad du 
bedömer passar bäst just då. Det tysta barnet som går runt för 
sig själv utan att vilja eller kunna ta sig in i lekdomänerna, kan 
du stötta genom att initiera en lek som i sin tur kan locka andra 
barn att delta. Du kan successivt dra dig ur leken när en eller 
flera kamrater anslutit sig och du ser att leken börjar komma 
igång, eller stanna kvar och ”fylla på” med lekverktyg i lagom 
mängd.

STANNA UPP OCH FUNDERA!
• Vilka roller brukar du inta i barnens lek – inne och ute?
• Hur skulle du kunna agera för att ytterligare främja 

ordförråd och begreppsutveckling under leken?

REFLEKTERA TILLSAMMANS! 
• Hur planerar vi in stunder då vi kan vara närvarande och 

delaktiga vuxna under barnens lek?
• Inbjuder den fysiska miljön till lekar som stimulerar barnen 

att använda ord och begrepp inom olika ämnesområden?

Bygg barns ordförråd.indd   73 2016-07-14   11:52

Flerspråkighet
– Alla barn, alla språk, alla dagar!

Flerspråkighet är en rikedom som medför tillgång till fl er kulturer 
och nya möten. Förskolan är en mötesplats och har en betydande 
roll i att utveckla barns fl erspråkiga utveckling. 
 Författaren inspirerar och visar konkreta 
exempel på arbetssätt som främjar 
fl erspråkighet. Du får en tydlig bild om hur 
man planerar den pedagogiska verksam-
heten och skapar bästa tänkbara förutsätt-
ningar för att lyckas i en fl erspråkig förskola. 
 I boken fi nns frågor att utgå ifrån vid 
refl ektion, samtal och resonemang i 
arbetslaget.

Mahroo Khousravi är förskollärare, språkutvecklare och föreläsare 
som arbetar på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. 
Enheten belönades 2016 med Europeisk kvalitetsutmärkelse för 
språkundervisning och för sitt bidrag ”Alla barn alla språk”.

Författare: Mahroo Khousravi

 Flerspråkighet

Best. nr: 27-44680-9

Sid: 88

Pris: 259:-

59

barnen eller spela in ljudfiler när de berättar om sin lärprocess. 
Sedan kopplar vi filmen/ljudfilen till en QR-kod och sätter fast 
QR-koden på teckningen/produkten. Då kan barnen läsa in 
den med hjälp av en QR-läsare tillsammans med pedagogen, 
andra kamrater eller vårdnadshavare. 

Sagotema Pippi Långstrump
När Pippi hälsade på oss på förskolan hade hon fått en 
QR-kod av en kompis. Hon frågade barnen om de kunde 
hjälpa henne att ta reda på vad det var för något. Barnen sa:
– Det är sånt som finns på saker som man köper.
– Det är sånt som plingar i affären när vi handlar.
– Man kan veta hur mycket olika saker kostar. 
Pippi frågade barnen om vi behövde nått speciellt verktyg 
för att kunna läsa av streckkoden. Barnen svarade: 
– En sådant pistol som finns i affärer som inte är en riktig 
pistol men man kan hålla den framför strecken så kan 
man se vad det kostar. 
Tyvärr hade vi inte sådan pistol som finns i affären. Men 
vi visste att vi oftast kan hitta svar på våra frågor på inter-
net. Vi sökte på internet och fick veta att vi måste ladda 
ner en app för att kunna läsa streckkoden. Vi laddade ner 
appen, öppnade den och höll lärplattan framför QR-koden.
Då hände något väldigt spännande. Vi hade kopplat  
lärplattan till TV:n och kunde plötsligt titta på Pino på 
finska på TV:n. Barnen blev så förvånade och fångade av 
det som hände.

flersprakighet_forskolan_text_section.indd   59 2017-02-27   10:33
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Görel Sterner, förskollärare och specialpedagog
Ingvar Lundberg (1934–2012), professor i psykologi

Författare: Görel Sterner,
Ingvar Lundberg

 Före Bornholmsmodellen,
Språksamlingar i förskolan

Best.nr: 27-45266-4

Sid: 160

Pris: 425:-

 Bildkort till Före 
Bornholmsmodellen,
Språksamlingar i förskolan

150 kort

Best.nr: 27-45269-5

Pris: 225:-

Den nya omarbetade upplagan rymmer en välkommen 
uppdatering av senare års forskning om små barns 
språkutveckling/…/ Före Bornholmsmodellen ger gott 
stöd i ett systematiskt språkutvecklingsarbete./…/

ULF MALMKVIST, BTJ

Före Bornholmsmodellen är ett välkänt och beprövat material som nu 
har uppdaterats.
 Boken består av 10 språksamlingar för de yngre barnen i förskolan 
och 15 samlingar för de äldre. Varje samling följer en tydlig struktur och 
består av boksamtal, sånger, ramsor och olika språklekar, med syfte att 
barnen ska utveckla språklig medvetenhet. I materialet ingår även en 
teoretisk översikt över barns språkutveckling och hur förskolan kan 
skapa en skriftspråksvänlig miljö. I slutet av boken fi nns en 
studiehandledning med underlag till pedagogiska diskussioner för 
fortbildning i grupp.
 I materialet ingår musik digitalt genom inloggning samt ett 
kopieringsunderlag med bildkort i färg som används i samlingarna. 
Bilderna kan också köpas separat i en bildkortsask.

Före Bornholms-
modellen
– språksamlingar i förskolan

Reviderad

5
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78  -  Totte klär ut sig

Skor, skor, skor
Lägg barnens skor i en hög på golvet. Låt barnen para ihop 
dem och ställa upp skorna på rad.

• Jämför dem: färg, storlek, form. På vilket sätt är skorna  
 lika och hur är de olika? 
• Är det enbart skor eller �nns det även stövlar, sandaler   
 eller några andra sorts skor? 
• Vems är skorna? Känner barnen igen varandras skor?
• Ni kan också sortera dem i storleksordning eller sortera  
 dem i olika grupper beroende på vilken färg de har.

Fotografera skorna så att ni kan göra samma övning vid en 
annan årstid.

Sidan 3 -- 4:  

I lådan hittar Totte ett par stora skor

Totte klar ut sig_text.indd   8 2014-03-02   13.22 Totte klar ut sig_text.indd   9 2014-03-02   13.22

I lådan hittar Totte ett par stora skor.

Malin hittar också ett par stora skor.

Totte klar ut sig_text.indd   8 2014-06-12   18:25

När Totte och Malin tar på sig skorna,  

blir dom pappa Totte och pappa Malin  

som tycker det är roligt att klampa.

Totte klar ut sig_text.indd   9 2014-06-12   18:25

 MATEMATIK

SPRÅK

Läroplanen utifrån tre Totte-böcker-inlay2.indd   78 2018-03-19   14:49

Totteböckerna 
Böckerna om Totte och Emma är riktiga 
barnboksklassiker. Vardagsnära berättelser 
i kombination med tidlösa illustrationer gör 
böckerna ständigt aktuella. Totte- och 
Emmaböckerna har översatts till ett fl ertal 
språk och fortsätter att locka nya 
generationer läsare världen över.

Alla Totteböcker hittar du på nok.se

Läroplanen utifrån 
tre Totte-böcker

I denna metodbok beskrivs hur du som pedagog på ett medvetet sätt kan arbeta 
med en barnbok och samtidigt arbeta med målen i förskolans läroplan. Böckerna om 
Totte med sitt enkla språk och tydliga bilder inspirerar till att i verkligheten prova de 
saker som Totte gör, vilket gör att de passar utmärkt att använda med detta 
arbetssätt. Boken riktar sig till dig som arbetar med barn i 1 ½ – 4-årsåldern.
 I den första delen av boken får du en beskrivning av hur du kan lägga upp arbetet 
med de tre Totte-böckerna Totte städar, Totte klär ut sig samt Totte bygger. I den 
andra delen av boken följer aktivitetstips på hur man kan gå vidare med böckerna.

Författare: Elisabet Wahlström,
Anncharlott Ring

 Läroplanen utifrån tre 
Totte-böcker

Best. nr: 27-44735-6

Sid: 132

Pris: 239:- 

Författare: Gunilla Wolde

Totte klär ut sig

Best. nr: 27-13919-0

Pris: 50:-

Författare: Gunilla Wolde

Totte städar

Best. nr: 27-13920-6

Pris: 50:-

Författare: Gunilla Wolde

Totte bygger

Best. nr: 27-13926-8

Pris: 50:-
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33ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP
Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur

Upptäck språket i förskolan 
ISBN 978-91-27-452404

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur
Upptäck språket i förskolan 
ISBN 978-91-27-452404

14B Dra streck mellan 
orden som rimmar.

Para ihop rimord
Syfte: Utveckla förståelse för rimord.

Upptäck språket.indd   33 2018-02-27   12:20

Här får du som pedagog 100 övningar i form av kopieringsunderlag att använda för att arbeta 
med språk i förskolan. Tanken är att du ska kunna hitta övningar och aktiviteter inom det område 
barnen intresserar sig för just nu, eller för att få stöd och inspiration i att introducera ett nytt 
område inom matematiken för barngruppen. 
 Materialet består av övningar med fokus på ordförråd och begrepp, skriftspråk och förståelse 
för symboler samt språklig medvetenhet.
 Varje övning fi nns i två nivåer, en enklare och en med mer utmaning i. Till varje övning fi nns 
syfte med koppling till läroplanen beskrivet och en kort instruktion. Övningarna kan 
genomföras enskilt, tillsammans med en kompis eller i grupp. I varje del fi nns också underlag för 
gemensamma lekar där barnen kan prova och utmana sina nya kunskaper tillsammans.

Författare: Patricia Blomkvist

 Upptäck språket i förskolan

Best. nr: 27-45240-4

Sid: 104

Pris: 385:-

Upptäck 
språket i förskolan
100 kopieringsunderlag

ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP
Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur
Upptäck språket i förskolan 
ISBN 978-91-27-452404

 ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP32
Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur

Upptäck språket i förskolan 
ISBN 978-91-27-452404

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur
Upptäck språket i förskolan 
ISBN 978-91-27-452404

14A Dra streck mellan 
orden som rimmar.

Para ihop rimord
Syfte: Utveckla förståelse för rimord.

4

Upptäck språket.indd   32 2018-02-27   12:20

Samtala och diskutera, klura 
och fundera, upptäck och lek 
med språket i förskolan.

7
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SPRÅK

8

Lär och lek med 
ord och bokstäver
Med Läsnyckeln kan ni på ett lekfullt och lustfyllt sätt utforska ljud och bokstäver 
tillsammans med barnen.
 Det är lätt att komma igång med Läsnyckeln! Materialet består av 16 stora 
fi na bildkort med tillhörande textkort i två varianter. Läsnyckeln går bra att använda i 
helgrupp och allt som behövs är några minuter åt gången. I den korta handledningen 
får ni tips på hur ni kan gå tillväga och även tips på vidare aktiviteter kring orden.
 Som komplement fi nns också Bokstavsasken, som innehåller lösa gemena 
bokstäver för barnen att laborera vidare med och bygga egna ord av.

Författare: Ingrid Smitz

 Läsnyckeln – lär och lek med 
ord och bokstäver

Best. nr: 27-44289-4

Pris: 599:-

Bokstavsask Läsnyckeln

Best. nr: 27-44288-7

Pris: 219:-

16 stora fi na bildkort 
med tillhörande textkort 
i två varianter.

Handledning 
medföljer!

Ett roligt och stimulerande material som uppmuntrar 
läslust och vilja att själv börja skriva egna ord!

ANNA-MARIA, FÖRSKOLAN FRIDHEM

Laborera med 
lösa gemena 
bokstäver.

bokstavskort.indd   6

2015-04-17   10:42

bokstavskort.indd   1
2015-04-17   10:42

bokstavskort.indd   19

2015-04-17   10:42

Bildkorten.indd   2

2015-04-17   10:19
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Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas till 
spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och veta att det 
du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. 
 Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort sorterade efter områdena: 
Språklig medvetenhet, Lyssna, Tala och berätta samt Skriftspråk, symboler och ordförråd. 
Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Aktivitetskort
– Språk

Författare: Helena Hagström

 Aktivitetskort Språk i förskolan

Best. nr: 27-42991-8

50 kort

Pris: 429:-

På ena sidan av kortet fi nns aktiviteten 
beskriven. Aktiviteten är skriven med barnet 
som mottagare och det fi nns bilder på 
kortet som förstärker innehållet.

På andra sidan av kortet fi nns information till 
dig som pedagog. Här fi nns tydliga instruk-
tioner för hur aktiviteten ska genomföras, 
vilket övergripande mål aktiviteten syftar till 
och vilket material som behövs.

SKRIFTSPRÅK, SYMBOLER & ORDFÖRRÅD 13

Mänskliga bokstäver
Linda och Samir satt en dag på 
samlingsmattan. E�er ett tag blev 
Linda trött och la sig ner. Samir tittade 
på Linda som låg på sidan och sa:  
”Du ser ut som min bokstav!”

Vilken bokstav menade Samir? Kan ni 
också göra bokstäver med era kroppar?

9789127429918_1.indd   25 2014-02-10   10:32

DU BEHÖVER

GÖR SÅ HÄR

VARIERA OCH UTMANA VIDARE

Aktivitetskort Språk i förskolan ISBN 978-91-27-42991-8 © 2014 Författarna och Natur & Kultur       Kopiering förbjuden.

Skriftspråk 13

DELMÅL

XX Utveckla språklig 
medvetenhet
XX Sti�a bekantskap med 
bokstäver och symboler

Ett alfabet
Snöre/rep
Kamera/surfplatta 

Samla barnen och prata om hur 
bokstäver ser ut. Titta gärna 
tillsammans på ett alfabet eller 
bokstavskort. Prata om vilken 
bokstav barnens namn börjar på 
och hur den ser ut. Fråga sedan 
om de kan bli bokstäver genom 
att använda sin kropp och kanske 
ta hjälp av en kompis. Variera 
övningen genom att använda 
snöre/rep eller naturmaterial såsom 
pinnar och kottar.

Låt barnen fota bokstäverna som 
de gjort. Sätt sedan upp dessa på 
väggen, de kan bli avdelningens 
eget alfabet. Barnen kan till 

exempel märka sin hylla/plats med 
sitt namn i mänskliga bokstäver. 

9789127429918_1.indd   26 2014-02-10   10:32

Finns även i 
appen Jaramba 

Förskola, se s. 40.
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17

27-43393-9_retorik i förskolan.indd   17 2014-05-20   11:04

Hur kan du som pedagog arbeta med retorik redan i förskolan? 
Den här boken ger dig både teori och förslag på konkreta 
aktiviteter som stimulerar till självkänsla, samarbete, tala, 
berätta och lyssna. 
 Fokus i boken ligger på att barnen ska utveckla ett rikt 
språkbruk, argumentera och lösa konfl ikter och träna 
samarbete och turtagning.
 Boken bjuder också på utvecklande retorik-övningar för 
arbetslaget. Till materialet fi nns fi lmer och extramaterial som 
kompletterar boken.
 Författaren Gunlög Åkerstedt Lindell är retorikpedagog 
och föreläsare med stor erfarenhet av kurser för pedagoger i 
förskola och skola.

Retoriklek i förskolan

Författare: 
Gunlög Åkerstedt Lindell

 Retoriklek i förskolan

Best. nr: 27-43393-9

Sid: 128

Pris: 259:-
Vill du kontakta författaren? 
Besök www.retorikpedagogen.se

Extramaterial
Logga in på nok.se för att få 
tillgång till digitalt extramaterial.

Boken är tänkt att användas som ett stöd för pedagoger att 
kommunicera med föräldrar som inte talar så mycket svenska. 
Urvalet av uttryck och bilder tillhör basordförrådet i förskolans 
vardag.

Bilder för dialog
– när språket inte räcker till

Författare: Susanne Maier

 Bilder för dialog – när språket 
inte räcker till

Best. nr: 27-42572-9

Sid: 48

Pris: 325:-

När orden tar slut tar bilderna vid! 
Boken är indelad i följande kapitel: Personer, Handlingar, 
Mat/objekt, Kroppen/känslor, Platser och Tid/väder.

10
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SPRÅK

Läsförståelse i förskolan
– språkutvecklande arbetssätt

Boken Läsförståelse i förskolan erbjuder dig som pedagog konkreta verktyg 
till hur du ska kunna stimulera barnens språkutveckling. I boken fi nns stöd för 
hur du kan arbeta aktivt med högläsning och träna de förmågor som barnen 
behöver för att kunna skapa en förståelse för det ni läser. 
 Boken innehåller också en mängd aktiviteter att göra med barnen för att 
stärka deras begreppsbildning, för att lättare skapa inre bilder och hjälpa 
barnen att refl ektera kring sitt eget tänkande. Stor vikt läggs i boken på hur du 
kan bli en medveten pedagog, för att kunna arbeta språkutvecklande fullt ut. 
Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Hilkka Mikkonen

 Läsförståelse i förskolan

Best. nr: 27-44308-2

Sid: 80 

Pris: 259:-

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får
förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 
högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

                                       LPFÖ 18 

Tecken
– ett verktyg för ökad kommunikation

I en språkutvecklande förskolemiljö ligger fokus på barncentrerad 
kommunikation där det vardagliga samspelet är grunden. Olika sätt att 
kommunicera tillåts och uppmuntras. Barn ges möjlighet att använda alla 
sinnen – kroppsspråk, minspel, röstläge, intonation, beröring, blickkontakt 
och tecken.
 Boken handlar om hur användandet av TAKK stärker kommunikationen i 
förskolan. TAKK innebär att låna tecken från det svenska teckenspråket och 
använda dessa tecken som ett alternativ och ett komplement i det 
kommunikativa samspelet. De viktigaste orden i meningen förstärks med 
tecken samtidigt som vi talar. 
 Författaren ger inspiration och konkreta förslag för att komma i gång att 
arbeta med TAKK i förskolegruppen. Logga in på nok.se för att få tillgång 
till kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Signe Tonér

 Tecken Ett verktyg för ökad 
kommunikation

Best. nr: 27-44408-9

Sid: 96

Pris: 259:-

– Ända sen jag var liten har mina 
föräldrar tecknat ett hjärta i mitt ansikte.
Hjärtat blev mitt persontecken!

11
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LÄSHOPPET

Böckerna i Läshoppet passar de barn som är nyfi kna på bokstäver och vill börja prova på att läsa 
böcker på egen hand.
 Varje paket består av fyra böcker som har 16 sidor med text som stöttas upp av tydliga 
illustrationer. Texterna på nivå 1 är byggda enbart av konsonanter som går att hålla ut (S, L, R, M, 
N, F, V) och vokalerna samt några vanliga småord som även innehåller andra bokstäver (t ex och, 
ett, den, det). Texterna på nivå 2 består av korta, ljudenliga ord utan konsonantförbindelser.
 Se fl er böcker i serien och ladda ned gratis extramaterial på www.nok.se/lashoppet.

Appar: Lek med bokstavsljud
och upptäck ord
ABC-klubbens appar för iPhone, iPad och Android passar alla barn 
som är nyfi kna på bokstäver och är på väg att knäcka läskoden. 
Apparna köper du och laddar ner via App Store och Google Play. 
Alla fi nns även att ladda ner som lite-versioner utan kostnad.

Författare: Eva Fylking, Gitten Skiöld, Ann-Kristin Åklint
 Läshoppet – paket om 4 olika titlar

Nivå 1 – Leo och Uno 27-45430-9 16 s 215:-

Nivå 1 – Ali och Mina 27-45438-5 16 s 215:-

Nivå 1 – Lova   27-41539-3  16 s  215:-

Nivå 1 – Mio  27-42893-5  16 s  215:-

Nivå 2 – Bodil och Ida 27-45431-6 16 s 215:-

Nivå 2 – Salem 27-45454-5 16 s 215:-

Nivå 2 – Max 1  27-41540-9  16 s  215:-

Nivå 2 – Max 2  27-42892-8  16 s  215:-

Nivå 2 – Sira  27-41760-1  16 s  215:-

LÄSHOPPET

ISBN 978-91-27-45431-6

9 7 8 9 1 2 7 4 5 4 3 1 6

3

4

1

LÄSHOPPETET
Emma Frey-Skött

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-5

9 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPETLäshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småordSalem åker Salem åker Salem åker Salem åker

Salem villvara medEmma Frey-Skött

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPETLäshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småordSalem åker Salem åker Salem åker Salem åker

Emma Frey-Skött

Salem ochLiv surar

Salem åker
Emma Frey-Skött

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-5

9 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

Salem vill  
vara med
Emma Frey-Skött

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-5

9 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord

Salem vill leka
Emma Frey-Skött

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPETLäshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småordSalem åker Salem åker Salem åker Salem åker

Salem villvara medEmma Frey-Skött

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPETLäshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småordSalem åker Salem åker Salem åker Salem åker

Emma Frey-Skött

Salem ochLiv surar

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-5

9 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

Emma Frey-Skött

Salem och  
Liv surar

2222222

Var ska 
Bodil vila?Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. 

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner 

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller
• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• enkla högfrekventa småord
NIVÅ2

2

ISBN 978-91-27-45430-9

9 7 8 9 1 2 7 4 5 4 3 0 9

3

4

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. 

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ 1
Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner 

sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 1 innehåller
• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord utan konsonantförbindelser

• ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V 
och vokalerna

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även 
innehåller övriga bokstäver

2

Leo nosar
Emma Frey-Skött

NIVÅ1

LÄSHOPPETET

LÄSHOPPET

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-5

9 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

222
NIVÅ2

1

LÄSHOPPETET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. 

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner 

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-5

9 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord
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Salem åker LÄSHOPPET
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Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

Salem vill  
vara med
Emma Frey-Skött

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-5

9 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord
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Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött
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Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött
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ISBN 978-91-27-45454-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 5 4 5
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NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord

Emma Frey-Skött

Salem och  
Liv surar

Salem åker
Emma Frey-Skött

Nivå 1

Nivå 2

• Leo nosar
• Leo och Uno
• Sov Leo!
• Leo i leran

Böckerna om 
Bodil och Ida

• Lova rånar
• Lova syr
• Lovas ros
• Lovas vår

Lova-böckernaBöckerna om 
Leo och Uno

Mio-böckerna
• Var är Mio?
• Mio och fölen?
• Fia - Mios vän
• Mio och Måsen

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45438-5

9 7 8 9 1 2 7 4 5 4 3 8 5

3

4

LÄSHOPPETET

2

Berit Jansson

Se på Ali och Mina
Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. 

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ 1
Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner 

sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 1 innehåller
• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord utan konsonantförbindelser

• ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V 
och vokalerna

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även 
innehåller övriga bokstäver

NIVÅ1

Böckerna om 
Ali och Mina
• Se på Ali och Mina
• Ali och Mina kan
• En vän för Ali och Mina
• Vad har Ali och Mina?

• Bodil letar mat
• Bodil busar
• Var ska Bodil vila?
• Bodil och Ida

8

Leo nosar.

Ett löv!

 

4 5

Salem vill att pappa ska åka.

Men pappa vågar inte.

Så han fikar lite.

Paket 1
• Max gåtor 1
• Max gåtor 2
• Max gåtor 3
• Max tokiga rim

• Salem åker
• Salem vill vara med
• Salem vill leka
• Salem och Liv surar

Paket 2
• Max lagar mat
• Max jagar en bov
• Max och Sotig
• Max metar

• Sira och båten
• Sira och höken
• Sira och kakan
• Sira och taket

Sira-böckernaMax-böckernaBöckerna 
om Salem

Sök på ABC-klubben i App Store och Google Play.

ABC-domino 
I ABC-domino tränas särskilt 
förmågan att läsa kortare ord och 
para ihop ordet med en bild.

ABC-korsord
 I ABC-korsord tränas särskilt förmågan 
att identifi era ljuden i ord och sätta 
samman bokstäver till ord. Hur låter 
bokstavsljudet? Leta i korsordet efter 
rätt plats för bokstaven.

ABC-memo
I ABC-memo tränas särskilt förmågan 
att läsa kortare ord och para ihop 
ordet med en bild.

ABC-bingo 
I ABC-bingo tränas särskilt förmågan 
att identifi era första ljudet i ord och 
läsa korta ord. Svårighetsgraden kan 
anpassas genom val av versaler/ 
gemener samt genom möjligheten 
att få orden utskrivna vid bilderna.

ABC-klubben
I ABC-klubbens app behöver Asta, 
Bea och Cesar hjälp med att samla 
bokstavskulor till hemliga 
meddelanden. I övningarna tränas 
bokstavsljud och ordavkodning.

Ladda ned 
ABC-klubbens

appar.
ABC-klubbens appar för iPhone, iPad och Android passar alla barn 

Apparna köper du och laddar ner via App Store och Google Play. 

Läs på egen hand med Läshoppet 

12
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8  SPRÅK

N

Nu ska här bli fest Nu är det helg 
Får vi någon mat månntro

sa en häst. 
sa en älg. 

sa en ko.  

Vi är i en sal 
Javisst var så goda Nu blir det dans

sa en val. 
sa en groda. 

sa en schimpans. 

VECKA 1:   
Rim

VECKANS MÅL• Utveckla språklig medvetenhet
• Få konkreta upplevelser av hur rim fungerar

UppstartsaktivitetSätt er tillsammans och gör ramsan eller sången som ni valt för  

perioden. Följ med i texten med fingret när ni läser.1. Rimsaga – Djurens fest  10 min         
Förberedelser och material:  

Lägg bilderna från KU utspridda med motivet uppåt.I den här övningen ska barnen lyssna efter vilket djur som rimmar 

på sista ordet i varje fras som du läser upp från sagan. Alla djur i 

sagan finns med på bilderna. Sagan brukar bli en favorit som vi ofta 

gör i barngruppen. De första gångerna kan du använda lite färre rim 

och bilder och utöka med tiden. 
Läs den första meningen, men vänta en liten stund innan du 

säger det sista ordet. När du säger djuret tar du rätt bild och läser 

meningen igen. Läs om hela meningen ytterligare en gång med flyt 

genom hela meningen och rimmet. Fortsätt sedan med nästa mening 

som är kopplad till en annan bild tills du läst alla meningar som du 

tänkt använda den här gången. 
Att tänka på 

Om du låter tystnaden, innan du säger sista ordet i meningen, växa 

mer och mer brukar barnen hoppa in och hjälpa till med det rätta 

rimmet och ta kortet. Det är målet med aktiviteten; att få barnen att 

höra och veta vilka saker som rimmar och bli aktiva i sagan.

Var noga med att observera att barnen lär sig rimma och inte bara 

lär sig svaret på de rimord ni använder. Utveckla övningen Dela ut en eller två bilder till varje barn. Läs dessa bilders rimtext 

och låt barnen fundera över om just deras kort är djuret som rimmar. 

Det barn som har rätt djur på bilden lägger ner bilden mellan er.

Som omväxling kan ni använda olika figurer istället för bilderna.

Men ät med måtta  Du står på mina tår Jag tar de här fröna

sa en råtta. 
sa ett får. 

 sa en höna. 

Jag dansar rock Kan jag få mera ris Du står på min häl

sa en bock. 
sa en gris. 

sa en säl. 

Det här är ett helt nytt arbetsmaterial som utmanar de äldsta barnen i 
förskolan och svarar mot strävansmålen i den nya läroplanen. Väpplarna är 
tänkt att användas med de äldsta barnen under deras sista år på förskolan. 
Materialet är tydligt och gediget med mängder med övningar som på ett 
lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik 
samt socialt samspel. Till Väpplarna � nns en gedigen handledning och en 
arbetsbok för barnen som befäster deras kunskap.

Väpplarna
Utmana de äldsta barnen i förskolan

Handledning 
– Allt som behövs för pedagogen
Handledningen innehåller allt du behöver för att planera och genomföra 
aktiviteter med barnen. Här får du också stöd i upplägg och förslag på 
arbetsgång. Handledningen innehåller också kopieringsunderlag, som 
exempelvis bildkort och annat som kan behövas till övningarna.

8 SPRÅK

Nu ska här bli festsa en häst.
Vi är i en sal

val.

I den här övningen ska barnen lyssna efter vilket djur som rimmar 

på sista ordet i varje fras som du läser upp från sagan. Alla djur i 

sagan finns med på bilderna. Sagan brukar bli en favorit som vi ofta 

gör i barngruppen. De första gångerna kan du använda lite färre rim 

och bilder och utöka med tiden. 
Läs den första meningen, men vänta en liten stund innan du 

säger det sista ordet. När du säger djuret tar du rätt bild och läser 

meningen igen. Läs om hela meningen ytterligare en gång med flyt 

genom hela meningen och rimmet. Fortsätt sedan med nästa mening 

som är kopplad till en annan bild tills du läst alla meningar som du 

tänkt använda den här gången. Nu ska här bli festsa en 

Vi är i en salsa en val.

säger det sista ordet. När du säger djuret tar du rätt bild och läser 

meningen igen. Läs om hela meningen ytterligare en gång med flyt 

genom hela meningen och rimmet. Fortsätt sedan med nästa mening 

som är kopplad till en annan bild tills du läst alla meningar som du 

tänkt använda den här gången. 

Äntligen ett material för 
femåringarna i förskolan!

Nyhet

SPRÅK, MATEMATIK, NO/TEKNIK, SOCIALT SAMSPEL SPRÅK, MATEMATIK, NO/TEKNIK, SOCIALT SAMSPEL
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SPRÅK

Med Sagoklassiker från skilda delar av välden kan du arbeta med sagan som tema.

De 20 sagorna är fördelade på fem nivåer. Nivå 1 består av fyra bilderböcker utan text, i nivå 2 fi nns det 1–2 rader 
text, och sedan ökar antal textrader succesivt, se info på bilden nedan. Böckerna kan läsas av barn som själva 
håller på att knäcka koden eller som högläsning i barngruppen.
 På omslagens insidor i varje bok fi nns en handledning med tips till pedagogen och läsförståelsefrågor.
Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Sagor från hela världen

 Sagoklassiker nivå 1, 4 titlar

Den fula ankungen
Musen och Elefanten
Skomakaren och pysslingarna
Den kloka hönan 27-43450-9 12 s 209:-

Sagoklassiker nivå 2, 4 titlar

Fort, fort!
Den stora moroten
Ta fast råttan!
Hemma bäst 27-43451-6 12 s 209:-

Sagoklassiker nivå 3, 4 titlar

Bockarna Bruse
Guldlock
Räven som blev lurad
Koka soppa på stenar 27-43452-3 16 s 259:-

Sagoklassiker nivå 4, 4 titlar

Månen i dammen
Den magiska penseln
Yoshi, stenhuggaren
Apan med den magiska fl öjten 27-43453-0 24 s 259:-

Sagoklassiker nivå 5, 4 titlar

Aladdin
Hur Anansi fi ck sina sagor
Mulan
Östan om sol, västan om måne 27-43454-7 32 s 259:-

3
 

4
 

5
 

2   

1   

Yoshi Yoshi
stenhu� aren

Meg Hunt

Becca Heddle
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Sagoklassiker Nivå 4

ISBN 978-91-27-43453-0

ISBN 978-91-27-43414-1
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Stenhuggaren Yoshi önskar sig mer 
och mer. Kommer han någonsin bli 

nöjd och lycklig?

stenhu� aren
Yoshi

43414-1_Yoshi_CVR_SWE.indd   Alla sidor 2013-04-15   12.37

Liz Miles

Meilo So

En gammal man ger Ho en pensel. 
När Ho börjar måla 

händer något fantastiskt …
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43414_1_Magic_paintbrush_CVR_SWE.indd   Alla sidor 2013-04-15   15.42

Chris Powling
Jeannie Winston

Månen 
i dammen

Månen 
i dammen

– Titta! Månen har 
fallit ner i dammen! 
ropade Bror Kanin.
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Sagoklassiker Nivå 4
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43412_7_Moon_in_pond_CVR_SWE.indd   Alla sidor 2013-04-15   12.47

Pat � omson
Alessandra Cimatoribus
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Sagoklassiker Nivå 4

ISBN 978-91-27-43453-0
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r Apan med

flöjten
den magiskaApan med den

magiska flöjten
Ett hungrigt monster härjar i 

den djupa skogen.
Hur kan den lilla finurliga apan 

rädda sina vänner från att 
bli uppätna?

43415_8_Monkeys_magic_pipe_CVR_SWE.indd   Alla sidor 2013-04-15   14.54

Trish Cooke
Anna Violet

Anansi vill bli Sagornas kung, 
men det är inte så lätt. Först måste han 

klara tre svåra prov.
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27_43417_2_How_Anansi_got_stories_CVR_SWE.indd   Alla sidor 2013-11-12   13:30

Mulan
Michaela Morgan      Steve DoradoMulan

Varje familj måste sända en man 
till kejsarens armé. Mulans pappa och 

lillebror kan inte bli soldater.
Mulan skulle kunna … 
men hon är ju flicka.
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43418-9_Mulan_CVR_SWE.indd   Alla sidor 2013-04-15   16.04

Laura AndersonAladdins äventyr börjar, 
när en trollkarl ber honom att 

hitta en magisk gammal lampa.

Joanna Nadin

Sagok
lassik

er

Sagoklassiker Nivå 5

ISBN 978-91-27-43454-7

ISBN 978-91-27-43416-5

9 7 8 9 1 2 7 4 3 4 1 6 5

5

N
ivå 5

     5
 – 10

 rader

S
a
g
o
k
la

s
s
ik

e
r

27_43416-5_Aladdin_CVR_SWE.indd   Alla sidor 2013-11-12   13:15

Nivå 1 – utan text. Som stöd för dig som lärare fi nns texten till sagan på: 
www.nok.se/sagoklassiker

Nivå 2, 1–2 rader

 Nivå 3, 1–4 rader

 Nivå 4, 2–5 rader

 Nivå 5, 5–10 rader

How to get in touch:
web www.oxfordprimary.co.uk
email schools.enquiries.uk@oup.com
tel. +44 (0) 1536 452610
 fax +44 (0) 1865 313472

1
Chris Powling Violeta Dabija
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Sagoklassiker Nivå 5

ISBN 978-91-27-43454-7

Det var en gång 
en fattig flicka, som bodde 

hos en isbjörn.
Hon drömde om en prins. 

Fanns han på riktigt?

Det var en gång 
en fattig flicka, som bodde 

hos en isbjörn.
Hon drömde om en prins. 

Fanns han på riktigt?
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Per Gustavsson arbetade som barnbibliotekarie innan han blev 
sagoberättare på heltid, år 1990. Han berättar sagor, sägner och 
andra berättelser för barn, ungdomar och vuxna runt om i landet. 
Per är initiativtagare till Ljungby berättarfestival och Sagomuseet 
och är författare till ett stort antal sagosamlingar och barnböcker. 

Vill du kontakta författaren? Besök www.pergustavsson.nu

Författare: Per Gustavsson

 Sagor att berätta och leka

Best. nr: 27-43670-1

Sid: 80

Pris: 259:-

Illustratör: Fanny Iselidh

 A till Ö

Best. nr: 27-45552-8

Sid: 64

Pris: 199:-

I leken är allt möjligt, tid och rum kan förvandlas. Leken har en 
trygg ram. Inom den trygga ramen kan farligheter utspela sig. 
Barn vet att de leker. Samma sak händer i sagans värld. Innanför 
sagans ram ”Det var en gång …” och ”Snipp, snapp, snut …” 
kan på samma sätt skrämmande händelser utspela sig. Lek och 
saga bidrar till barnens mognad och till att bemästra svårig heter 
i vardagen. Alla kan leka, alla kan berätta. Det gäller bara att 
hänge sig, våga bli en jamande katt eller en hemsk jätte.

Boken består av 33 utvalda folksagor. Sagorna passar barn 
i åldrarna 2–5 år och är enkla att lära sig berätta utan bok. 
Till varje saga ges en kort beskrivning av sagans ursprung och 
konkreta tips på hur den med enkla medel kan levandegöras vid 
berättandet. Sagorna lämpar sig också väl som stimulans för 
fortsatt lek i sagans värld. 

Fånga barnens uppmärksamhet genom att 
berätta! Träna inlevelse, fantasi och spåk!

I dessa pedagogiska pysselböcker får barnen träna 
och utveckla sina färdigheter i svenska i egen takt 
och på egen nivå. Böckerna är utvecklade av 
svenska barnboksillustratörer och pedagoger.

På sid 18 fi nns pysselböcker i matematik.

Äntligen ett material som ger möjlighet för barnen att träna sin fi nmotorik på 
ett inspirerande, fantasifullt och kreativt sätt. A till Ö är ett kopieringsmaterial 
med två olika nivåer. I den enklare nivån kan barnen skapa ett eget mönster. 
Den svårare består av mönstrade bokstäver med föremål som börjar 
på bokstaven i fråga. Med materialet kan barnen träna uthållighet och 
koncentration under en avkopplande stund.

Pysselböcker, 4–5 år

A till Ö
– Träna fi nmotorik, kreativitet och koncentration

Fanny Iselidh

finmotorik • kreativitet • koncentration
A till Ö

Kopierings- 

underlag!

Fanny Iselidh

Kopierings-

underlag!

kreativitet•koncentration
 till  till  till  till ÖÖ

Kopierings-

underlag!

Illustratör: Per Gustavsson

 Rimslottet, svenska 

Best. nr: 27-41993-3

Sid: 24

Pris: 39:-

Illustratör: Per José Karlén

 Hitta orden på jorden, svenska

Best. nr: 27-41989-6

Sid: 24

Pris: 39:-

Sagor att berätta 
och leka

14
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SPRÅK

Boksamtal med 
bilderböcker
Boksamtal med bilderböcker ger inspiration och förslag på hur du kan läsa och leda ett samtal 
med din barngrupp utifrån en bilderbok.
 Första delen inleds med tankar om vad ett boksamtal är, varför det är viktigt och hur 
boksamtalet kan kopplas till läroplanen. Här fi nns också råd och tips för hur du lägger upp 
boksamtalet, till exempel hur du väljer böcker och förbereder dig.
 I andra delen fi nns fyra exempel på boksamtal utifrån sinsemellan väldigt olika bilderböcker: 
Lilla H hälsar på, författare och illustratör Ann Forslind. Gå och bada, Mister Räf!, författare 
Stefan Casta, illustratör Staffan Gnosspelius. Jag rymmer, författare och illustratör Eva Lindström. 
Skuggsidan, författare och illustratör Per Gustavsson. Där får du också förslag på fl er böcker, 
såväl titlar som passar för nybörjare på boksamtal som böcker som erbjuder större utmaningar.
 I materialet ingår också refl ektionsblad för pedagogen samt en studiehandledning.

Författare: Agneta Edwards 

 Boksamtal med bilderböcker 

Best. nr: 27-44307-5 

Sid: 116

Pris: 259:-
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5151

� icka, en pojke, ett får eller en räv, oavsett vem eller varifrån 
man är. 

Eftersom böckerna lämpar sig mer eller mindre väl för olika 
typer av läsning och samtal, och de provläsande grupperna 
 arbetat olika, så skiljer sig också exemplens upplägg en del åt. 

Jag vill påminna om det som sades i metoddelen att  frågorna 
som föreslås för samtalen absolut inte är tänkta att ställas meka-
niskt en efter en, eller i någon särskild ordning (grundfrågorna 
är alltid bra som ingång). Tanken är förstås inte heller att alla 
frågorna ska användas för ett enda samtal. Se dem som uppslag 
och idéer att plocka från.

Eftersom exemplen går nära in i respektive bok, och alla 
bilder inte kan visas här, så har du störst glädje av den här 
delen av Boksamtal med bilderböcker om du har tillgång till 
 huvudtitlarna och kan bläddra med. Du kan antingen utforska 
en i taget eller ha alla fyra tillreds. 

Läs gärna böckerna själv först – se avsnittet ”Närläsning” (s. 22).

Det prasslar i en buske.
En gren knäcks.

Jag är på rymmen 
och måste hela tiden 

vara vaksam.
När som helst 

kan någon 
komma smygande.
När som helst kan 
någon hitta mej.
Det hoppas jag 

i alla fall.

”Jag rymmer är en toppenbok!”
Hallandsposten

Nu behöver du böckerna!

boksamtal_textsection.indd   51 2017-06-02   10:58
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Dessa böcker tas upp

Min förhoppning är att 
Boksamtal med bilderböcker 
ska ge dig lust och motivation 
att boksamtala på din förskola, 
och vara en både handfast och 
inspirerande guide i det arbetet. 
Lycka till!

AGNETA EDWARDS, FÖRFATTARE.
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Hanna Rydqvist

Språk med övningar kring 
t ex språklig medvetenhet 
och ordförråd.

Matematik med övningar 
kring exempelvis mönster, 
antal, matematiska begrepp 
och resonemang.

Socialt samspel med 
övningar kring exempelvis 
barnen och deras närhet, 
om empati och värdegrund.

Min bok 
– Barnens egen arbetsbok
Min bok är en arbetsbok som används som en förlängning av barn-
gruppens övningar och fördjupar arbetet som fi nns i handledningen. 
Boken används cirka en gång i veckan och kan även fungera som 
underlag vid utvecklingssamtalet. I Min bok får barnen möjlighet 
att befästa kunskaperna kring varje ämnesområde på ett lustfyllt 
och systematiskt sätt.

Författare: Hanna Rydqvist

 Väpplarna handledning

Best. nr: 27-45369-2

Sid: 300

Pris: 395:-

Väpplarna Min bok

Best. nr: 27-45370-8

Sid: 40

Pris: 45:-

Undervisning innebär att stimulera och 
utmana barnen med läroplanens mål som 
utgångspunkt och riktning och syftar till 
utveckling och lärande hos barnen.
                                  LPFÖ 18

NO/teknik med övningar 
kring t ex vatten, förändringar 
i naturen och vardagsteknik.

Hanna Rydqvist är förskollärare med mångårig 
erfarenhet av arbete i förskolan. Hon arbetar 
som biträdande förskolechef och har tidigare 
varit förstelärare inom förskola och handledare 
med inriktning på barns infl ytande. 

 med övningar kring 
t ex språklig medvetenhet 

 med övningar 
kring t ex vatten, förändringar 
i naturen och vardagsteknik.

17

SPRÅK, MATEMATIK, NO/TEKNIK, SOCIALT SAMSPEL SPRÅK, MATEMATIK, NO/TEKNIK, SOCIALT SAMSPEL

Ordet Väppling 
betyder klöver. Varje ämne 

representeras av en av 
oss Väpplare, och vårt 
mönster visar vad vi är 

intresserade av.

17
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I dessa pedagogiska pysselböcker får 
barnen träna och utveckla sina färdig-
heter i matte i egen takt och på egen 
nivå. Böckerna är svenska original-
produkter utvecklade av barnboks-
illustratörer och pedagoger. 
 På sid 14 fi nns pysselböcker i svenska.

Pysselböcker, 4–5 år

Illustratör: Per Gustavsson

 Kronjakten, matte 

Best. nr: 27-41995-7

Sid: 24

Pris: 39:-

Illustratör: Per José Karlén

 Skattjakten, matte 

Best. nr: 27-41991-9

Sid: 24

Pris: 39:-

25

Hej alla barn!
Vi vill ha hjälp med att 

bestämma vad vännerna
ska äta på kalaset.

Hälsningar från Tindra och Jalle

Kopieringsunderlag 1:4 Brev med uppdrag
Kopieringsunderlag © 2016 Författarna och Natur & Kultur Uppdrag språk och matematik ISBN 978-91-27-44383-9

Språk och matematik-inlaga.indd   25 2016-01-12   16:52

Hälsningar från Tindra och JalleHälsningar från Tindra och JalleHälsningar från Tindra och JalleHälsningar från Tindra och JalleHälsningar från Tindra och JalleHälsningar från Tindra och JalleHälsningar från Tindra och JalleHälsningar från Tindra och JalleHälsningar från Tindra och JalleHälsningar från Tindra och JalleHälsningar från Tindra och Jalle

Uppdrag språk 
och matematik:
Dunderkalaset
I Uppdrag språk och matematik används en högläsnings-
berättelse som utgångspunkt för olika kreativa uppdrag som 
barnen får utföra. Dunderkalaset handlar om älvan Tindra 
och jätten Jalle som med sina äventyr ger dig som pedagog 
och barnen underlag för diskussioner och aktiviteter kring 
både språk och matematik. 
 Materialet består av högläsningskapitel och handledning 
med beskrivning av arbetet med berättelsen och 
uppdragen. Kopieringsunderlag för uppdragen och olika 
spel samt bilder på alla karaktärer fi nns också med.

Författare: Elisabeth Berg,
Ulla Hägglund, Pär Sahlin

 Uppdrag språk och matematik

Best. nr: 27-44383-9

Sid: 92

Pris: 355:-

Kostnadsfritt extramaterial
Logga in på nok.se för att få 
tillgång till uppdrag och spel. 

18
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9GEOMETRISKA FIGURER
Kopieringsunderlag © 2017 Natur & Kultur
Upptäck matematiken i förskolan 
ISBN 978-91-27-452107

Hitta cirklar i luften
Syfte: Utveckla förståelse för former och objekt. 

2B

Dra ett streck för varje cirkel du hittat. 

Färglägg alla 
cirklar!

Upptäck matematiken11.indd   9 2017-12-20   17:44

Här får du som pedagog 100 övningar i form av kopieringsunderlag som underlag 
för att arbeta med matematik i förskolan. Tanken är att du ska kunna hitta övningar 
och aktiviteter inom det område barnen intresserar sig för just nu, eller för att få 
stöd och inspiration i att introducera ett nytt område inom matematiken för 
barngruppen. 

Materialet är uppdelat i tre olika delar:
• Former och mönster
• Mängder och tal
• Rum, läge, riktning

Varje övning fi nns i två nivåer, en enklare och en med mer utmaning i. Till varje 
övning fi nns syfte med koppling till läroplanen beskrivet och en kort instruktion. 
Övningarna kan genomföras enskilt, tillsammans med en kompis eller i grupp.
I varje del fi nns också underlag för gemensamma lekar där barnen kan prova och 
utmana sina nya kunskaper tillsammans.

Författare: Patricia Blomkvist

 Upptäck matematiken 
i förskolan

Best. nr: 27-45210-7

Sid: 104

Pris: 385:-

Upptäck matematiken 
i förskolan

GEOMETRISKA FIGURER

FORMER OCH MÖNSTER – GEOMETRISKA FIGURER
Kopieringsunderlag © 2017 Natur & Kultur

Upptäck matematiken i förskolan 
ISBN 978-91-27-452107

8

Hitta cirklar i luften Räkna och  
färglägg cirklarna!

Syfte: Utveckla förståelse för former och objekt. 

2A

Dra ett streck för varje cirkel du hittat.  
Färglägg cirklarna om du vill. 

19

MATEMATIK
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Lyft fram matematiken
– resonemang problemlösning 
och begrepp

Vad är matematik? Vilken matematik ska 
vi synliggöra? Hur kan vi göra detta?

Frågor som dessa försöker författarna till boken Lyft fram matematiken 
– resonemang, problemlösning och begrepp ge svar på. Matematiken 
fi nns överallt runt om oss i vår vardag, det gäller bara att ta vara på de 
tillfällen som ges i barnens lek och aktiviteter på förskolan. Boken 
fokuserar på förskolans uppdrag i matematik utifrån läroplanens mål. 
Författarna beskriver och tydliggör dessa mål med praktiska exempel 
för att ge dem ett mer konkret innehåll. 
 I boken fi nns diskussionsfrågor som kan användas som inspiration och 
underlag för samtal i arbetslaget kring matematiskt arbete i förskolan.

Författare: Anna Kärre, 
Anette de Ron

Lyft fram matematiken 
– resonemang, problemlösning 
och begrepp

Best. nr: 27-44551-2

Sid: 84

Pris: 259:-Anna Kärre och Anette de Ron, författare.

55

Barnen väljer frukt

Under fruktstunden ska barnen i en förskolegrupp välja 
fruktbitar. De har fått tre små pappersbitar var att lägga 
frukten på. Pedagogen berättar för barnen att de får ta tre 
bitar frukt, lika många som pappersbitarna. De uppmuntras 
att lägga en fruktbit på varje papper. 

Elias väljer först en bananbit, sedan tar han en äppelbit och 
en päronbit. Emma väljer två päronbitar och en bananbit. 
När barnen väljer fruktbitar uppmärksammar pedagogen 
barnen på deras olika val genom att upprepa antalet frukter 
barnen väljer.

Pedagogen: Vilka tre fruktbitar väljer du Emma? Du tar två 
päronbitar och en bananbit. Och du Elias har valt en banan-
bit, en äppelbit och en päronbit – alla tre frukterna.

Genom att välja fruktbitar får barnen en upplevelse av hur talet 
3 kan delas upp på olika sätt. Helheten ”tre fruktbitar” kan 
bestå av en banan, en äpple och en päronbit. Tre fruktbitar kan 
också vara två päronbitar och en bananbit eller två bananbitar 
och en äpplebit. Barnen får bygga upp mentala bilder av hur 
talet 3 kan se ut och delas upp.

27445512.l.f.m.inlay.indd   55 2016-10-05   16:23
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27445512.l.f.m.inlay.indd   55 2016-10-05   16:23

Rutan och Randan
– Matteberättelser
Möt Rutan och Randan, som på ett humoristiskt sätt inspirerar till 
matematiska refl ektioner och diskussioner hos barnen på förskolan!
 Materialet består av fem berättelser med matematiskt innehåll. 
Varje bok tar upp ett matematiskt område ur förskolans läroplan. 
 Tanken är att böckerna kan läsas högt av en pedagog, 
till exempel som en introduktion av ett matematiskt område.
 Böckerna tar upp områdena: Sortera, Mängd, Mätning, 
Mönster och Läge.
 I varje bok fi nns diskussionsfrågor och tips på hur pedagogen 
kan arbeta vidare med innehållet. Logga in på nok.se för att få 
tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Linda Palm

 Rutan och Randan 
– fem matetmatiksagor

Best. nr: 27-43979-5

5 böcker, 16 sidor per bok

Pris: 319:-

De utgår från väsentliga delar av förskolans 
matematik på ett mycket inspirerande och 
lekfullt sätt. Vi bara älskar Rutan & Randan!

MARGOT ANDERSSON, MATEMATIKUTVECKLARE, NORRKÖPING

Finns även i 
appen Jaramba 

Förskola, se s. 40.
appen Jaramba 

Förskola, se s. 40.
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Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas 
till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och veta att 
det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen.
 Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort. Varje område inleds med ett fl ikkort som 
har en innehållsförteckning över korten och en lista med begrepp som hör till området.
 Korten är sorterade efter områdena: Mängder och tal, Mätning, Rum och läge samt 
Former och mönster.

Aktivitetskort
– Matematik

Författare: Marie Ahnstedt, 
Anna Krafft

 Aktivitetskort Matematik i 
förskolan

Best. nr: 27-42943-7

50 kort

Pris: 429:- 

På ena sidan av kortet fi nns aktiviteten som 
ska genomföras i barngruppen beskriven. 
Aktiviteten är skriven med barnet som 
mottagare och det fi nns bilder på kortet 
som förstärker innehållet.

På andra sidan av kortet fi nns information 
till dig som pedagog. Här fi nns tydliga 
instruktioner för hur aktiviteten ska 
genomföras, vilket övergripande mål 
aktiviteten syftar till och vilket material 
som behövs.

Finns även i 
appen Jaramba 

Förskola, se s. 40.
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Ta tillvara på uteleken! I utemiljön får barnen automatisk träning av 
grov- och fi nmotorik samtidigt som de i kontakten med naturen får 
en förförståelse om biologi och miljö att ta med till skolans värld. 
 Här kan du läsa om olika pedagogiska lekar och övningar du kan 
göra utomhus med din förskolegrupp. Alla lekar och övningar är 
anpassade till årstid och platser såsom förskolegården och 
skogsbacken. 
 Vad gör man på förskolegården och vad gör man i skogen? Vilka 
experiment kan man utföra och vad behövs till det? Vad innebär 
egentligen Allemansrätten och hur förklarar man det för små barn?

Författare: Karin Persson Gode

 Lärande lek i utemiljö 
– Pedagogiska lekar och 
övningar

Best. nr: 27-42138-7

Sid: 112

Pris: 259:-

Lärande lek i utemiljö
Pedagogiska lekar och övningar

Förskolan ska utveckla barnens 
förståelse för naturvetenskap 
och samband i naturen, liksom 
sitt kunnande om växter, djur 
samt enkla kemiska processer 
och fysikaliska fenomen.

Författare: Karin Persson Gode

 Upptäck – Naturvetenskap i 
förskolan

Best. nr: 27-41305-4

Sid: 80

Pris: 259:-

Varifrån kommer vinden? Vilka material fl yter i 
olja, i vatten, i sirap? Hur kan man få ljus att byta 
riktning? Svaren till frågorna kan du och barnen 
besvara tillsammans med hjälp av experimen-
ten i boken. Du får tips på en mängd enkla 
experiment kring ljus, ljud, luft, vatten 
och magneter samt stöd i hur du som 
pedagog och barnen kan utforska och 
undersöka tillsammans.

Upptäck
Naturvetenskap i förskolan

11

Utforska
Det aktiva undersökandet går för de lite äldre barnen 
över i en fas av mer refl ekterande utforskande. När 
barnen utforskar ett djur eller en insekt går de från 
att fråga ”Vad är det här för ett djur?” till att fråga 
”Vad kan det här djuret göra?”, och faktafrågor som 
”Vad äter det här djuret?”, ”Kan djuret se?” och ”Har 
djuret öron?”. I det aktiva utforskandet tar barnen 
reda på fakta om de djur de hittar utifrån sin egen 
begreppsvärld; de räknar antalet ben, tittar på känsel-
spröten, på vindlingarna på snäckskalen och på hur 
djuret är uppbyggt.

Utelek.indd   11 2011-08-09   10.14
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Utmana de yngsta
Boken utgår ifrån förskolans yngsta barn och deras behov av 
att få delta i en verksamhet fylld med saker att upptäcka, 
utforska och undersöka. 

I boken får du tips på hur du kan skapa en miljö som stimulerar ett- och tvååringar till att 
upptäcka, undersöka och utforska, både inomhus och utomhus. Du får också en mängd 
förslag på aktiviteter inom läroplanens olika ämnesområden utifrån de allra yngsta barnens 
perspektiv. Genomgående i boken fi nns refl ektionsfrågor att diskutera tillsammans
i arbetslaget.

FÖRSKOLESERIEN

Utmana
de yngsta

Karin Persson-Gode

Upptäck, undersök och utforska

Författare: Karin Persson Gode

 Utmana de yngsta

Best. nr: 27-44554-3

Sid: 80

Pris: 259:-

Nyhet

Med den här boken har jag velat ge er verktyg för att 
tolka läroplanen och koppla den till den verksamheten 
ni skapar tillsammans med de yngsta.

KARIN PERSSON GODE
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Författare: Jessika Berglund

 Vilda husdjur

Bok

Best. nr: 27-41469-3

Sid: 144

Pris: 295:-

Faktakort (61 st)

Best. nr: 27-41544-7

Pris: 425:-

Författare: Gunilla Ingves

Nalle Brunos sommar

Best. nr: 27-14164-3

Sid: 32s

Pris: 80:-

Nalle Brunos vår

Best. nr: 27-13152-1

Sid: 32s

Pris: 80:-

 Nalle Brunos höst

Best. nr: 27-09985-2

Sid: 32s

Pris: 80:-

Nalle Brunos vinter

Best. nr: 27-10537-9

Sid: 32s

Pris: 80:-

Vilda husdjur

•  I högläsningsboken fi nns roliga, personliga texter om varje 
djur att läsa högt i barngruppen. 

•  De 61 faktakorten med bild har en kort faktatext om djuret 
på baksidan.

De här materialet handlar om djur som fi nns alldeles 
i närheten. Kanske möter du dem på förskolegården 
eller i en park. De bor i trädgårdar, bakom 
cykelstället och i badrummet.

A5

Nalle Brunos bilderböcker för förskolebarn handlar om årstiderna. Barnen bjuds att följa 
med Nalle Bruno på äventyr i naturen och enkla fakta kring djur och natur presenteras 
på ett lekfullt och ömsint sätt. Läs mer om Nalle Bruno-böckerna på nok.se

Författare: Karin Persson Gode,
Hilkka Mikkonen

 PULS/Samtalsbilder

Best.nr 27-44696-0

4 A3-bilder

Pris: 205:-

Samtalsbilderna består av fyra årstidsbilder i A3-format som visar samma skogsområde under de olika årstiderna. 
På baksidan fi nns en förteckning över vilka växter och djur man ser på bilden och förslag på några frågor att samtala om.

Illustrationer: Eva Melhuish 

SAMTALSBILDER

Förskoleklass

ISBN 978-91-27-44696-0

9 7 8 9 1 2 7 4 4 6 9 6 0

Samtalsbilder
Samtalsbilderna består av fyra årstidsbilder som visar 
samma skogsområde under de olika årstiderna. 
På baksidan � nns en förteckning över vilka växter och 
djur man ser på bilden och förslag på några frågor att 
samtala om. Bilderna � nns också digitalt i lärarwebben 
som du har tillgång till med koden som � nns i lärarboken.

Natur & Kultur

PULS Förskoleklass innehåller allt du behöver för undervisning 
i samhälle, natur och teknik, enligt den nya läroplanen för 
förskoleklass.

PULS Förskoleklass består av en lärarbok, en arbetsbok, fyra 
samtalsbilder, en högläsningsbok och en lärarwebb. Här fi nns 
ett rikligt och varierat material som ger dig inspiration till att 
tillsammans med dina elever utforska och beskriva företeelser 
och samband i samhälle, natur och teknik.

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av 
upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. 
Kopiering är inte tillåten för undervisningsändamål.
Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas 
av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse 
i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning 
till upphovsman/rättsinnehavare.

© 2017 Hilkka Mikkonen och Natur & Kultur, 
Stockholm

Tryckt i Polen 2017

Första upplagans första tryckning

ISBN 978-91-27-44696-0

NATUR & KULTUR
Box 27323, 102 54 Stockholm
Kundservice: Tel 08-453 87 00, kundservice@nok.se
Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se
www.nok.se

Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 
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stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, 
humanism och demokrati.

HÖST VINTER

VÅR SOMMAR
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Nalle Bruno

 Årstiderna – Samtalsbilder
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Författare: Karin Persson Gode

 Aktivitetskort i förskolan 
Naturvetenskap

Best. nr: 27-43978-8

50 kort

Pris: 429:-

 Aktivitetskort Teknik i förskolan

Best. nr: 27-43008-2

50 kort

Pris: 429:- 

Roliga och lagom nivå på aktiviteterna. Lätta instruktioner 
att följa för pedagogen och ett roligt, trevligt skrivet 
uppdrag till barnen. Kul och inspirerande om man på ett 
enkelt sätt vill komma igång med teknik!

LINDA, FÖRSKOLLÄRARE

Aktivitetskort i förskolan innehåller 50 aktivitetskort vardera. Korten innehåller experiment som 
är tydligt kopplade till förskolans läroplan. Aktivitetskorten kan användas som en del i den 
planerade verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort 
och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen.
 I naturvetenskapsboxen är korten sorterade efter områdena: Biologi, Kemi, Fysik, Hållbar 
utveckling och Skapande naturvetenskap. I teknikboxen är korten sorterade efter områdena: 
Skapa, Konstruera och Bygga.

Aktivitetskort
– Naturvetenskap, Teknik

På ena sidan av kortet fi nns aktiviteten 
beskriven. Aktiviteten är skriven med 
barnet som mottagare och det fi nns bilder 
på kortet som förstärker innehållet.

På andra sidan av kortet fi nns information till 
dig som pedagog. Här fi nns tydliga instruktioner 
för hur aktiviteten ska genomföras, vilket 
övergripande mål aktiviteten syftar till och vilket 
material som behövs.
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Tio små kompisböcker
En serie berättelser om Kanin och Igelkotts vardag. Med uttrycksfulla illustrationer och 
engagerande texter presenteras tio olika teman, till exempel Dela med dig, Prata om det 
och Säg stopp. Kompisböckerna har gjorts i ett litet format och säljs samlade i en box.

   
KOM P ISAR

Kompisar

Kanin och Igelkott är bästa vänner, 
men ibland kan även vänner 
bli ovänner. I Kompismaterialet 
hittar du berättelser om Kanin 
och Igelkott med utgångspunkt 
i situationer som de fl esta barn 
känner igen från sin egen vardag.

Kanin vispade ägg och socker  
i en skål.

Det skvätte smet ur skålen och Kanin och 
Igelkott fick små prickar på sina förkläden.

Båda två skrattade högt och de hade roligt 
tillsammans när de bakade.

Kanin vispade ägg och socker 
i en skål.

Det skvätte smet ur skålen och Kanin 
och Igelkott fi ck små prickar på sina 
förkläden.

Båda två skrattade högt och de hade 
roligt tillsammans när de bakade.

Sätt upp de tio kompisaffi scherna 
i A3-format på väggen!

26
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Kanin träffar Igelkott. 

– Det går inte att cykla när det 
regnar så mycket, muttrar Igelkott. 

– Hoppa i vattenpölarna!  
säger Kanin.  

Det skvätter så roligt på stövlarna.

12 13

Författare: Linda Palm

 Kompisböcker (10 titlar)

Best. nr: 27-42197-4

Sid: 16

Pris: 365:- 

 Kompisböcker för de yngsta
(10 titlar)

Best. nr: 27-44581-9

Sid: 16

Pris: 365:- 

Kompisaffi scher (10-pack) 

Best.nr: 27-45544-3

Pris: 165:-

Handledning och inspiration

Best. nr: 27-45436-1

Sid: 80

Pris: 365:-

Kompisböcker för de yngsta
Böckerna utgår från samma berättelser och illustrationer som i de tio små 
kompisböckerna, men texten är bearbetad och anpassad för barn i åldrarna 
1–3 år. På omslagets baksida fi nns förslag på samtalsfrågor. Kompisböcker för 
de yngsta har gjorts i ett större format och säljs samlade i en box.

Linda Palm

Lisa Sollenberg

EN KOMPISBOK FÖR DE YNGSTA

Dela med dig

ISBN 978-91-27-44581-9
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Dela med dig
En kompisbok för de yngsta handlar om hur det är 
att vara en bra kompis. 

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans!

I Dela med dig bakar Kanin och Igelkott en god 
kaka. De har roligt och skrattar tillsammans. 
Men när det är dags för att smaka på kakan 
vill de inte dela med sig till Lillasyster.

Titta på omslaget och samtala om:

Vad gör Igelkott och Kanin?

Hur kan de dela på äpplet?  

När brukar vi dela på saker?   

Ta fram olika frukter och samtala om hur 
ni kan dela dem emellan er i gruppen. 

   

KOM P ISAR
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Lugna ner dig
En kompisbok för de yngsta handlar om hur det är 
att vara en bra kompis. 

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans!

I Lugna ner dig är Kanin trött och arg när Mamma 
kommer för att hämta på förskolan. Hon förstår 
att Kanin behöver lugna ner sig och lär Kanin olika 
sätt att slappna av.  

Titta på omslaget och samtala om:

Hur tror du Kanin känner sig?

Vad har Kanin i handen?     

Vad vill du göra för att känna dig lugn?   

Lyssna och slappna av till lugn musik. 
Låt de som vill få krama ett kompishjärta.
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Vänta på din tur
En kompisbok för de yngsta handlar om hur det är 
att vara en bra kompis. 

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans!

I Vänta på din tur märker Ekorre att barnen har 
svårt att vänta på sin tur att få åka i rutschkanan. 
Han hjälper dem att bilda en kö och åka i tur och 
ordning. Barnen upptäcker att lekarna blir roligare 
om en i taget får prova på att göra saker.  

Titta på omslaget och samtala om:

Vem ska få åka på cykeln?

När behöver du vänta på din tur?  

Vad gör du när du väntar på din tur? 

Lek olika lekar som övar turtagning. 
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Säg stopp
En kompisbok för de yngsta handlar om hur det är 
att vara en bra kompis. 

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans!

I Säg stopp går Kanin och Igelkott på promenad 
med Ekorre och lär sig om att röda signaler 
betyder stopp i trafi ken. När de är tillbaka på 
förskolan tränar de på hur man kan säga stopp 
till varandra på ett bra sätt.

Titta på omslaget och samtala om:

Hur ser du att Kanin visar stopp?

När säger du stopp?  

Vem kan säga stopp till dig? 

Gå på en promenad tillsammans och titta 
på trafikljus och stoppskyltar. 
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Visa dina känslor
En kompisbok för de yngsta handlar om hur det är 
att vara en bra kompis. 

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans!

I Visa dina känslor upptäcker Igelkott i spegeln att 
ansiktet förändras när man tänker på olika saker. 
Igelkotts mamma berättar om att det är bra att 
visa sina känslor så att det syns hur man känner sig. 

Titta på omslaget och samtala om:

Hur känner sig Igelkott?

Hur kan du se att någon är arg/glad?   

Vad händer i kroppen när du känner olika känslor? 

Sjung sånger om känslor tillsammans.
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Lyssna och kom överens
En kompisbok för de yngsta handlar om hur det är 
att vara en bra kompis. 

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans!

I Lyssna och kom överens får vi följa med när Kanin 
och Igelkott och de andra barnen på förskolan 
tillsammans med Ekorre bestämmer hur de ska 
städa upp alla leksaker. 

Titta på omslaget och samtala om:

Vad gör Igelkott och Kanin?

När brukar du skaka hand?  

Vad kan man bestämma tillsammans? 

Städa tillsammans. Kom överens om 
hur och när ni ska städa.
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Prata om det
En kompisbok för de yngsta handlar om hur det är 
att vara en bra kompis. 

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans!

I Prata om det ritar Igelkott en teckning. Kanin vill 
hjälpa till och ritar med en röd krita på teckningen. 
Igelkott blir arg och ledsen och tycker att Kanin 
förstört bilden. Grävling hjälper barnen att prata 
och lösa problemet tillsammans.

Titta på omslaget och samtala om:

Hur ser Igelkott och Kanin ut på bilden?

Vad tror du har hänt?   

Vem kan hjälpa till när du är ledsen?  

Låt barnen rita teckningar tillsammans i par. 

Prata om det.indd   Alla sidor 2015-12-15   10:16
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Samarbeta
En kompisbok för de yngsta handlar om hur det är 
att vara en bra kompis. 

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans!

I Samarbeta upptäcker Kanin att Igelkott behöver 
hjälp. Igelkott märker hur glad man blir av att 
få hjälp. Ekorre berömmer barnen för deras fi na 
samarbete. 

Titta på omslaget och samtala om:

Vad gör Kanin och Igelkott?

När behöver du hjälp?    

När brukar du hjälpa till?  

Lek olika samarbetslekar tillsammans.
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Sprid glädje
En kompisbok för de yngsta handlar om hur det är 
att vara en bra kompis. 

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans!

I Sprid glädje lyckas Kanin vända sitt dåliga humör 
genom att tänka på saker som känns roliga. Kanin 
blir på gott humör, skrattar och märker hur andra 
runt omkring blir glada.

Titta på omslaget och samtala om:

Hur ser du att Kanin är glad?

När blir du glad? 

Vem gör dig glad? 

Sjung tillsammans sånger om glädje.
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Säg förlåt
En kompisbok för de yngsta handlar om hur det är 
att vara en bra kompis. 

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans!

I Säg förlåt blir Kanin och Igelkott ovänner. 
Grävling och Ekorre spelar upp en teater som visar 
hur man kan säga förlåt så att allt känns bra igen.

Titta på omslaget och samtala om:

Hur ser du att Kanin är ledsen och vill säga förlåt?

När säger du förlåt?  

Vem kan säga förlåt till dig?  

Dramatisera tillsammans hur man kan säga 
och visa förlåt. 

ISBN 978-91-27-44581-9

9 7 8 9 1 2 7 4 4 5 8 1 9

   

KOM P ISAR

Linda Palm

Lisa Sollenberg

Säg förlåt omslag.indd   Alla sidor 2015-12-15   10:25

Nu kommer äntligen en handledning till kompisböckerna! 
Boken ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med 
kompisböckerna med syfte att stärka empatin och det 
sociala samspelet hos barnen. Du får en mängd aktivitets-
förslag för varje bok samt även kopieringsunderlag. 
Handledningen är kopplad till de Tio kompisböckerna och 
fungerar både till den gula och den gröna boxen. 

Kompisböckerna 
– handledning och 
inspiration

Nyhet
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Händelserna i dessa böcker är kopplade till Barnkonventionen 
som på så vis blir belyst ur barnperspektiv. Dessa sagor kan 
läsas och leda till diskussioner samt vidare arbete som anpassas 
efter gruppen. De är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga 
arbete med Barnkonventionen och de mänskliga rättig heterna 
som ska fortgå genom förskolan och grundskolan.
 I materialet ingår frågor till var och en av böckerna.

Kompisböcker 
baserade på 
Barnkonventionen

Man har sjukt mycket 
rättigheter när man är barn.

OLLE, 7 ÅR

Författare: Linda Palm

 Kompisböcker baserade på 
Barnkonventionen (10 titlar)

Best. nr: 27-43557-5

Sid: 16

Pris: 405:-

Kompisar på Facebook
Kompisarna har en egen sida på Facebook! 
Där kan du som pedagog dela med dig av din förskolas 
arbete med värdegrundsfrågor, och få inspiration från 
andra. Missa inget – in och gilla och följ!
facebook.com/kompisarna/

SOCIAL UTVECKLING
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Författare: Linda Palm

 En ny kompis: 2 titlar i en bok 

Best. nr: 27-45003-5

Sid: 32

Pris: 139:-

Kompisar, handdockor (2 st)

Best. nr: 27-43595-7

Pris: 275:-

I denna vändbara bok får vi genom de två berättelserna veta hur det gick till 
när Igelkott och Kanin träffades för första gången. Vi kan tänka olika när en 
ny kompis ska börja på förskolan. Och det kan kännas nervöst att komma ny. 
Vilken tur att man kan prata om det! I boken fi nns även förslag på diskussions-
frågor och tips på vidare aktiviteter.

En ny kompis

6

Det är dags för första besöket.  
–  Det här kommer att bli bra! säger Pappa med 
en lugn röst när de närmar sig ingången. 
Det känns pirrigt, tycker Kanin och håller hårt 
i Pappas hand. 

6

En ny kompis_TextSection.indd   6 2017-06-30   16:31

7

– Hej och välkommen till oss! säger Räv 
och hälsar på Kanin och Pappa. 
De står kvar i hallen och pratar en stund. 
Kanin ser sig omkring och känner igen 
sitt namn på hyllan. 
– Kom med mig så säger vi hej till dina 
nya kompisar, säger Räv. Vi brukar samlas 
på mattan. 
– Då väntar jag där borta så länge, 
säger Pappa och ser en skön fåtölj. 

7
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– Hej och välkommen till oss! säger Räv 
och hälsar på Kanin och Pappa. 
De står kvar i hallen och pratar en stund. 
Kanin ser sig omkring och känner igen 
sitt namn på hyllan. 
– Kom med mig så säger vi hej till dina 
nya kompisar, säger Räv. Vi brukar samlas 
på mattan. 
– Då väntar jag där borta så länge, 
säger Pappa och ser en skön fåtölj. 

Linda Palm

Lisa Sollenberg

EN NY KOMPIS

   KO M P I SAR

Att ta emot någon ny

Boken tar upp samma händelse ur två olika perspektiv. Hur kan det kännas att 
komma ny? Och hur kan det kännas när det kommer någon ny in i gruppen?

Hurra för Linda! 
Vi är så stolta över Linda Palm författare till Kompisar, som har blivit 
tilldelad det prestigefyllda läromedelspriset Lärkan, kategorin 
Förskola, som delas ut av Sveriges Läromedelsförfattare Förbund.

Linda Palm har tilldelats 
2018 års Lärkanpris

Att känna sig ny

Linda Palm

Lisa Sollenberg

EN NY KOMPIS

   KO M P I SAR

Vill du veta mer? 
Besök mig på 
www.lindapalm.se

SOCIAL UTVECKLING
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Att börja förskolan
– om det viktiga invänjningsarbetet
En positiv start i förskolans värld har stor betydelse för barnets fortsatta tid i 
förskolan och ger en stark grund för ett bra samarbete mellan föräldrar och 
pedagoger. Många barn börjar förskolan mellan 1 och 2 års ålder och det 
ställer speciella krav på de pedagoger som tar emot de nya barnen. 
 Författaren skriver om hur man kan planera, genomföra och leda 
invänjningsarbetet och på så vis underlätta för barnen att få ett glädjerikt 
första möte med förskolan och en trygg förskoletid. 
 I boken fi nns frågor att utgå ifrån vid refl ektion, samtal och resonemang 
i arbetslaget. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt 
extramaterial.

    

FÖRSKOLESERIEN

Att börja 
förskolan 

     

Hur kan vi på bästa sätt skapa en trygg invänjning på förskolan? 

Hur skapar vi förutsättningar för att kunna bygga en god relation med barnen?

I boken får du som pedagog underlag för hur ni tillsammans i arbetslaget 
kan lägga upp ert arbete, och hur ni kan samarbeta med föräldrarna 
kring introduktionen.

Boken består av två delar. Den första delen är en teoretisk bakgrund 
som går igenom målen för invänjningen, anknytning och olika erfarenheter 
och behov. Den andra delen handlar om allt som kan vara bra att tänka 
på INFÖR, UNDER och EFTER invänjningen. 

Genomgående i boken fi nns konkreta exempel ur verksamheten och 
frågor att diskutera i arbetslaget.

 

  

Att börja förskolan

ISBN 978-91-27-44734-9
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FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det 
dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger 
och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande.

Gunilla Niss är författare och legitimerad 
psykolog som arbetat länge med hand-
ledning och utbildning av personal inom 
förskola och skola.  

Gunilla Niss

Cover_3s_Att_borja_forskolan.indd   Alla sidor 2017-05-05   15:11

Författare: Gunilla Niss

 Att börja förskolan

Best. nr: 27-44734-9

Sid: 120

Pris: 259:-

Att börja förskolan fungerar 
bra som en checklista och 
som en strategiskapare 
för det nya arbetslaget 
och för den oerfarne 
förskolepedagogen.

ULF MÅRTENSSON. BTJ-HÄFTET NR 18

Gunilla Niss, författare

Empatiskt ledarskap
Vad är utmärkande för ett empatiskt 
ledarskap?
Det får du svar på i den här boken, som ger verktyg för pedagogens 
förhållningssätt till konfl ikter, till barns gränser, behov och känslor. 
Du får en mängd konkreta exempel som utgår från dokumentationer 
och observationer.
 Boken bygger på beprövad erfarenhet och har en nära koppling till 
forskning, annan litteratur och förskolans läroplan. Logga in på nok.se 
för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

FÖRSKOLESERIEN

Empatiskt
ledarskap

Karolina Olsson Newman

Samspel i barngruppen

Författare: Karolina Olsson
Newman

 Empatiskt ledarskap

Best. nr: 27-45109-4

Sid: 144

Pris: 259:-

Vi tror inte att det fi nns några genvägar, enkla svar eller ”quick fi x-metoder” 
för att utveckla sin samspelande förmåga som pedagog. Men det fi nns goda 
strävanden och förhållningssätt att lära av, och det fi nns nycklar, verktyg och 
modeller att ta stöd av. Med den här boken vill vi bidra med vår del.

KAROLINA OLSSON NEWMAN, FÖRFATTARE

Karolina Olsson Newman är barnskötare som 
arbetat länge inom förskolan. Tillsammans med 
kollegorna i projektgruppen Samspel som lyfter 
föreläser och handleder hon om empatiskt ledarskap. 
Läs mer på www.samspelsomlyfter.se
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Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller 
användas till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en 
aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. 
 Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort sorterade efter områdena: 
Ny grupp & uppvärmning, Vänskap & samarbete, Känslor, Koncentration, 
Taktila övningar/massage samt Avslappning.

Aktivitetskort
– samspel och empati

Emma Widegren är förskollärare och lärare för F–åk 6 
och har lång erfarenhet av arbete inom förskola och 
skola. Läs mer om Emma på www.wideung.se

På framsidan av kortet fi nns en bild som 
symboliserar aktiviteten. 

På baksidan av kortet fi nns information till dig som 
pedagog. Här fi nns tydliga instruktioner för hur 
aktiviteten ska genomföras, vilket övergripande 
mål aktiviteten syftar till och vilket material som 
behövs.

Författare: Emma Widegren

 Aktivitetskort i förskolan 
Samspel och empati

Best. nr: 27-45453-8

50 kort

Pris: 429:-

Nyhet
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Pedagogisk dokumentation

Författare: Gunilla Essén, Erika Björklund, 
Leicy Olsborn Björby

 Pedagogisk dokumentation

Best. nr: 27-44217-7

Sid: 100

Pris: 259:-

• Vad är pedagogisk dokumentation?
• Varför är pedagogisk dokumentation ett värdefullt verktyg? 
• Hur kan man använda sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten 

tillsammans med barnen?

Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt med nyfi kenheten som drivkraft. 
I boken fi nns vardagsexempel från olika förskolor och refl ektionsfrågor till dig som pedagog.

Den liggande åttan 
används som symbol 
för att processerna är 
i ständig rörelse.

Ett fantastiskt lärorikt 
och roligt arbetssätt 
som gynnar både barn 
och pedagoger.

Till boken fi nns fl era olika dokumentations-
verktyg att ladda ner.

Kostnadsfritt extramaterial
Pedagogisk dokumentation fortsätter 
på webben! Där fi nns en verktygslåda 
med samlade refl ektions- och 
observationsverktyg.
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Systematiskt 
kvalitetsarbete
Hur kan vi synliggöra och säkerställa den kvalitet som 
 uppstår i det vardagliga mötet på förskolan?
Alla som arbetar i förskolan måste enligt skollagen arbeta med Systematiskt 
kvalitetsarbete. Men, vad innebär det egentligen? Vilka ingredienser består 
systematiskt kvalitetsarbete av och hur tar vi vara på det vi redan gör?
 Boken innehåller en mängd konkreta exempel från förskoleverksamheter 
och förslag på uppgifter och refl ektionsfrågor för diskussion inom arbetsla-
get. Till boken fi nns även extramaterial i form av pdf:er med underlag för de 
olika delarna i kvalitetsarbetet. Logga in på nok.se för att ladda ner.

Författare: Gunilla Essén,
Leicy Olsborn Björby

 Systematiskt kvalitetsarbete

Best. nr: 27-45141-4

Sid: 96

Pris: 259:-

Kostnadsfritt extramaterial
Systematiskt kvalitetsarbete fortsätter på webben! Här fi nns 
pdf:er med underlag för de olika delarna i kvalitetsarbetet.

Jag gillar författarnas avstamp 
i hur de ser på systematiskt 
kvalitesarbete- som ett 
gigantiskt grupparbete. De 
understryker att det ”ska och 
bör beröra alla, på alla nivåer, 
och göra skillnad för barnen.” 
Detta genomsyrar hela boken 
och det gör mig glad.

LINDA LINDER, PEDAGOGISKA KULLERBYTTAN
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Best. nr: 27-45109-4, s. 30

FÖRSKOLESERIEN

Empatiskt
ledarskap

Karolina Olsson Newman

Samspel i barngruppen

Best. nr: 27-44554-3, s. 23

FÖRSKOLESERIEN

Utmana
de yngsta

Karin Persson-Gode

Upptäck, undersök och utforska

Best. nr: 27-44680-9, s. 4

    

FÖRSKOLESERIEN

Att börja 
förskolan 

     

Hur kan vi på bästa sätt skapa en trygg invänjning på förskolan? 

Hur skapar vi förutsättningar för att kunna bygga en god relation med barnen?

I boken får du som pedagog underlag för hur ni tillsammans i arbetslaget 
kan lägga upp ert arbete, och hur ni kan samarbeta med föräldrarna 
kring introduktionen.

Boken består av två delar. Den första delen är en teoretisk bakgrund 
som går igenom målen för invänjningen, anknytning och olika erfarenheter 
och behov. Den andra delen handlar om allt som kan vara bra att tänka 
på INFÖR, UNDER och EFTER invänjningen. 

Genomgående i boken fi nns konkreta exempel ur verksamheten och 
frågor att diskutera i arbetslaget.

 

  

Att börja förskolan

ISBN 978-91-27-44734-9

9 7 8 9 1 2 7 4 4 7 3 4 9

A
tt börja förskolan �

G
unilla N

iss

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det 
dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger 
och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande.

Gunilla Niss är författare och legitimerad 
psykolog som arbetat länge med hand-
ledning och utbildning av personal inom 
förskola och skola.  

Gunilla Niss

Cover_3s_Att_borja_forskolan.indd   Alla sidor 2017-05-05   15:11

 Best. nr: 27-44734-9, s. 30 Best. nr: 27-43947-4, s. 5

Best. nr: 27-44217-7, s. 32 Best. nr: 27-44307-5, s. 15

Best. nr: 27-45141-4, s. 33Best. nr: 27-45411-8, s. 37 Best. nr: 27-45420-0, s. 43

FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig 
förskola

Evelina Weckström 
Maria Klasson

– alla barns rätt

Evelina Weckström 
Maria Klasson

God
undervisning

Stim
ulerande

lärm
iljö

Professionell

pedagog

FÖRSKOLESERIEN

En digitalare
förskola

Katrin Jäverbring

Ny Ny Ny
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 Förskoleserien inspirerar till nya arbetssätt och metoder 
i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar 

verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar 
barnens utveckling och lärande.

 Best. nr: 27-44308-2, s. 11  Best. nr: 27-43945-0, s. 42

Best. nr: 27-41305-4, s. 22 Best. nr: 27-44319-8, s. 42  Best. nr: 27-43670-1, s. 14 Best. nr: 27-42138-7, s. 22

Best. nr: 27-44408-9, s. 11 Best. nr: 27-44551-2, s. 20

Best. nr: 27-43586-5, s. 42 Best. nr: 27-40891-3, s. 36
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Vi omges av kemikalier i vår vardag, både 
nyttiga och skadliga, och särskilt utsatta för 
skadliga ämnen är barnen. En giftfri försko-
la kan inte skapas över en natt men vi kan 
ganska enkelt minska mängden skadliga 
kemikalier i barns vardag!

Den här handboken vänder sig till alla yrkesverksamma 
inom förskolan. Den ger handfasta råd för hur vägen mot 
en giftfri förskola kan se ut.
 Förslagen på åtgärder är indelade i tre nivåer beroende 
på resurser och engagemang. Åtgärderna är överskådligt 
organiserade i kategorier som Äta, Skapa, Leka och Sova. 
Till materialet fi nns även diskussionsfrågor och kopierings-
underlag. Logga in på nok.se för att få tillgång till kost-
nadsfritt extramaterial. Författare: Anne Lagerqvist

 Handbok för en giftfri skola

Best. nr: 27-44625-0

Sid: 58

Pris: 235:-

En giftfri förskola – vägledning och enkla åtgärder

Författare är Anne Lagerqvist, 
som har doktorerat inom miljö-
toxikologi och intresserar sig för hur 
skadliga ämnen i vår omgivning 
påverkar oss och vad vi kan göra åt 
problemen. Hon har tidigare arbe-
tat med regeringsuppdraget Giftfri 
förskola och arbetar nu med pro-
jektet Kemikaliesmart förskola på 
Miljöförvaltningen i Stockholms 
stad.

I de fl esta förskolor inträffar varje år oförutsedda händelser 
som drabbar både barn och personal. Det kan vara olyckor, hot, 
våld, dödsfall eller allvarliga sjukdomar. Det är därför av stor 
vikt att ha handlingsplaner som är enkla, strukturerade och som 
ger handfasta råd för att snabbt kunna skapa ordning och lugn i 
en krissituation.
 Här fi nns handlingsplanerna du behöver när det som inte får 
hända ändå händer. Genom ett enkelt fl iksystem är det lätt att 
hitta rätt handlingsplan. Korta texter och tydliga bilder beskri-
ver hur du som personal ska agera vid till exempel ett dödsfall, 
en olycka eller en brand. 
 Boken tar också upp hur du går tillväga när du misstänker att 
ett barn far illa, om det kommer påverkade vårdnadshavare till 
förskolan och vad du som tar emot massmedia bör tänka på. 
Boken vänder sig i första hand till förskolechef och förskolans 
krisgrupp, men fungerar också bra som stöd till övrig personal.

Handledning vid kris i förskolan
– när det som inte får hända ändå händer

Författare: Nina Rahm, 
Ulla Magnusson

 Handledning vid kris i förskolan

Best. nr: 27-43599-5 

Sid: 48 

Pris: 319:-

Vill du komma i kontakt 
med författarna? 
Besök www.barnlivraddning.se

F
O

T
O

: T
O

V
E
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A

LK
 O
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S

O
N

Författare: Magdalena Hulth, 
Hedda Schönbäck, Per Gustavsson

 Hur gör prinsessor?

Best. nr: 27-43436-3

Sid: 76

Pris: 245:-

Författare: Eva Helén, 
Magdalena T Granholm

 På genusäventyr – metodbok för 
drama och genus i förskolan

Best. nr: 27-40891-3

Sid: 80

Pris: 259:-
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En likvärdig förskola
Likvärdighet – vad är det och vad innebär det för barnen? Vilka komponenter bör fi nnas i 
förskolan för att vi ska ha förutsättningar att skapa likvärdighet? Författarna lyfter begreppet 
undervisning, den professionella pedagogen och en inspirerande lärmiljö som de nycklar som 
kan låsa upp vägen dit. Boken utgår från många konkreta exempel och genomgående fi nns 
frågor för refl ektion och diskussion inom arbetslaget.

FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig 
förskola

Evelina Weckström 
Maria Klasson

– alla barns rätt

Evelina Weckström 
Maria Klasson

God
undervisning

Stim
ulerande

lärm
iljö

Professionell

pedagog

Författare: Evelina Weckström, 
Maria Klasson

 En likvärdig förskola

Best. nr: 27-45411-8

Sid: 128

Pris: 259:-

Evelina Weckström är förskollärare och 
ateljerista och arbetar som biträdande 
förskolechef i Huddinge kommun. 
Maria Klasson är förskollärare, ateljerista 
och före detta förskolechef. Hon arbetar nu 
med tillsyn av fristående verksamheter i 
Huddinge kommun. 

Nyhet

37
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Medveten motorisk träning
Med boken Medveten motorisk träning vill 
författarna ge pedagoger i förskola och 
förskoleklass kunskap om och vägledning i 
att arbeta medvetet med barns motorik för 
att gynna fortsatt lärande.

Om barnet har god motorisk utveckling har det också fått 
bra grund och förutsättning för fortsatt lärande. Boken 
går i linje med aktuell hjärnforskning som betonar vikten 
och betydelsen av motorisk funktion för barns utvecklings 
och inlärning. Författarna har under många år utarbetat 
ett arbetssätt som gynnar varje enskilt barns motoriska 
utveckling.
 De elva motoriska grundrörelserna beskrivs i rörelse-
passet tillsammans med övningar som kan användas för 
att träna dem. 
 Hjärnåttan är en bank med motoriska övningar och lekar 
att använda i verksamheten. Varje övning är kopplad till 
vilka sinnen, refl exer och lärandeområden som tränas.

Författarna Karin 
Andréason och Gustav 
Bärgaskörd är verk-
samma på Förskolan Grin-
den och har under många 
år utarbetat ett medvetet 
arbetssätt som gynnar 
barnens motoriska 
utveckling. De har upp-
levt att alla barn och fram-
förallt barn med kogni-
tiva, sociala och 
empatiska svårigheter 
har haft hjälp av deras 
övningar och lekar på 
förskolan.

Författare: Karin Andréason,
Gustav Bärgaskörd

 Medveten motorisk träning

Best. nr: 27-44513-0

Sid: 80 

Pris: 299:-

Yoga 
– ett verktyg för lugn 
och koncentration
Yoga i förskolan ökar barnens välbefi nnande och ger dig 
som pedagog ett verktyg att skapa lugn och koncentration 
i gruppen. Övningarna utvecklar koncentration, 
uthållighet, koordination och ledarskap. Syftet med 
materialet är att göra yoga tillgängligt för barn och 
pedagoger – det ska vara enkelt att komma igång!
 Materialet består av 20 kort med positioner/övningar och 
en handledning. Tanken är att pedagogen kan leda yogan 
med hjälp av korten eller att barnen kan använda korten 
själva. I handledningen får du som pedagog tips på hur ni 
kan använda korten och stöd i ditt ledarskap. Där fi nns 
också en yogasaga och en meditationssaga.
 När du köper boken har du också tillgång till Yogakorten 
i digitalt format (via inloggning på vår hemsida).

Författare: Filippa Odevall

 Yoga i förskolan

Best. nr: 27-44242-9

Sid: 28 s, 20 kort

Pris: 265:-

Vill du veta mer?
Besök www.skolyoga.se 
eller maila fi lippa@skolyoga.se

Yoga är som gymnastik fast långsammare. Det är 
jobbigt och roligt. Roligast är det när vi är björnar 
som åker snowboard. När vi ska ligga och blunda 
brukar jag tjuvkika lite.

                                FRIDA, 5 ÅR

Digitala 
bilder ingår

Kostnadsfritt extramaterial
Medveten motorisk träning fortsätter på webben!
Här fi nns fi lmer och en mängd pdfer.

Kostnadsfritt extramaterial
Yoga i förskolan fortsätter på 
webben! Här fi nns Yogakorten 
i digitalt format.

ÖVRIGT
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 Förskolans väggkalender 
2019-2020

Best. nr: 27-45536-8

Pris: 215:-

Förskolans planerings-
kalender 2019-2020

Best. nr: 27-45576-4

Pris: 135:-

Kalendrar
Väggkalendern är i A3-format med veckouppslag med gott om skrivplats och 
alla namnsdagar. Först i kalendern fi nns också världsreligionernas helgdagar 
samt mall med födelsedagskrona och födelsedagståg. Kalendern passar bra 
att hänga exempelvis i hallen för att ge föräldrarna insyn i verksamheten.

Planeringskalendern är en nyhet. Den är i A5-format och är tänkt att användas 
av dig som pedagog eller hela arbetslaget för att planera verksamheten. 
Varje uppslag visar en vecka. 

VECKA

32 AUGUSTI 2019
Måndag  5 Tisdag  6 Onsdag  7 Torsdag  8 Fredag  9 Lördag  10

Ulrik • Alrik Alfonz • Inez Dennis • Denise Silvia • Sylvia 
Drottningens namnsdag 

Roland Lars

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Söndag 11 

Susanna

  KOM IHÅG!

LUNCH LUNCH Söndag 11 Söndag 11 

Susanna

Ny
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Nu fi nns våra populära förskolematerial även digitalt!

4

Symbolen Bläckfisken
Bläckfisken är Jarmabas symbol och maskot och har ersatt 
den tidigare JR-stämpeln. JR används numera bara ihop 
med bläckfisken i app-ikonen för Jaramba.

Bläckfisken är ett intelligent djur som har en förmåga att 
ändra form och färg efter sin omgivning, dessutom är den 
visuellt lekfull i sin form med de många benen och armarna. 
Jarambas orangea bläckfisk blir därmed sinnebilden för 
lärande, variation och lekfullhet.

Bläckfisken är i första hand orange, men andra färger kan 
förekomma för att lyfta skillnader och skapa grupperingar

Bläckfisken kommuniceras främst gentemot barnen. I appen 
kan den fungera som en guide, för att tydliggöra element 
som behöver förklaras. Den får inte blandas med andra IP:n 
om det inte har stämts av med IP-ägaren.

Gentemot den vuxna målgruppen ska bläckfisken användas 
sparsamt. 

Kontakta produktionsgruppen om du önskar att vi tar fram 
bläckfisk i någon specifik position för något specifikt ända-
mål.

En utförligare manual för hur bläckfisken ska hanteras är 
under framtagande.

Ikon för applikationen Jaramba

Bläckfiskar i färg på hemsida

A

a

Natur & Kultur i Jaramba Förskola
Kanin och Igelkott, Rutan och Randan 
och spännande matte- och språkaktiviteter 
har fått fl ytta in i Jaramba Förskola!

Låt barnen lyssna på böckerna, lägga pussel, sortera, 
göra mönster, spela memory med sammansatta ord och 
mycket annat som engagerar och inspirerar. 

Vad är Jaramba Förskola?
 En app för dig som arbetar i förskolan.

 Aktiviteter indelade efter ämnen.

 Tydlig och enkel att använda.

 Hundratals aktiviteter i form av fi lm, 
 pedagogiska spel och böcker.

Läs mer om 
Jaramba Förskola 

på jaramba.se/
forskola

3

Användningsområden
Logotypen är Jarambas märke och signatur och bör använ-
das i sammanhang där Jaramba står om avsändare. Loggan 
är baserad på typsnittet Hello Headline.

Den kan förekomma som ren ordbild eller inverterad på 
färgad platta.

Logotypen är orange men kan också förekomma i svart eller 
vitt, positiv eller negativt.

Orangea färgvärden:
RGB R255 G103 B0
CMYK C0 M75 Y100 K0
Pantone 166C

Varianter på logotypen

Jarambas logotyp

Mot mörk bakgrund

40
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Natur & Kultur i Polyglutt
Kompisarna Kanin och Igelkott och girafferna Rutan och 
Randan fi nns i Polyglutt, så nu kan du och barnen lyssna 
på dem på en mängd språk utöver svenska!

Vad är Polyglutt?
Polyglutt är en bilderbokstjänst från ILT Inläsningstjänst 
som innehåller böcker som är översatta i upp till 10 olika 
språk som barnen kan lyssna på – initialt dessa:

• Svenska
• Engelska
• Spanska
• Arabiska
• Kurdiska
• Persiska
• Tigrinja
• Turkiska
• Polska
• Ryska
• Somaliska

Till Polyglutt fi nns också en handledning, skriven av 
Agneta Edwards, litteraturpedagog.

Natur & Kultur i Ugglo
Utöver Rutan och Randan och de 10 små 
kompisböckerna (Kanin och Igelkott), hittar du 
också förlagets övriga barnböcker här, t ex Totte, 
Prins- och Prinsessböckerna och Tsatsiki.

Vad är Ugglo?
Ugglo är ett pedagogiskt verktyg för förskolan. 
Genom Ugglo får barn och pedagoger obegränsad 
tillgång till hundratals av Sveriges allra bästa 
barnböcker.

• Obegränsad läsning av hundratals barnböcker 
från Sveriges främsta barnboksförfattare.

• Barnböcker med röstuppläsning, vilket gör 
att barn oavsett ålder och läsförmåga kan 
tillgodogöra sig innehållet.

• Funktioner som t.ex. att skapa egna bokhyllor för 
en avdelning eller klass.

• Barnböcker på andra språk än svenska.

• Finns för iOS i AppStore.

Nu fi nns våra populära förskolematerial även digitalt!

Illustration: Lisa Sollenberg
41
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Surfplattan som 
pedagogiskt verktyg 
Utgångspunkten i boken är att modern teknik stödjer 
lärandet i förskolan och att surfplattan är ett verktyg för att 
nå strävansmålen. Författaren vill visa att det går att jobba 
smartare istället för att försöka springa fortare!
 I boken ligger fokus på ledarens roll i arbetet med 
surfplattan, hur man med hjälp av digital teknik kan 
dokumentera barnens lärande och kommunicera enklare 
med föräldrar. Förutom detta bjuds på inspiration kring 
pedagogiska aktiviteter som att skapa QR-koder, göra 
egna fi lmer och utforska naturen med surfplattan.
Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt 
extramaterial.

Vill du kontakta författaren? 
Maila elisabet.steglin-wahlstrom@nacka.se

Författare: Elisabet Wahlström

 Surpfl attan som pedagogiskt 
verktyg

Best. nr: 27-43945-0

Sid: 80 

Pris: 259:-

Surfplattan utomhus
Lärande, lek och utforskande

Kan man verkligen ta med surfplattan ut? Absolut! Men 
visst fi nns det saker att tänka på. Författaren ger dig tips 
och råd för hur du rent praktiskt kan gå tillväga. Du får 
stöd i hur du kan använda surfplattan som ett verktyg och 
utnyttja dess fulla potential och utveckla ert undersökande 
utomhus.
 I boken fi nns också en uppsjö av aktiviteter för hur ni 
kan upptäcka närmiljön och använda surfplattan för att 
utforska djur och natur på djupet, samt tips på appar att 
använda i ert arbete. Logga in på nok.se för att få tillgång 
till kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Eva-Mari Kallin

 Surfplattan utomhus

Best. nr: 27-44319-8 

Sid: 80

Pris: 259:-

Lär och lek med 
smartboard i förskolan

Den här boken hjälper dig att snabbt komma igång med 
din smartboard. Boken bjuder på enkla och lustfyllda 
aktiviteter som du direkt kan göra med barnen.
 Sannolikheten att all personal på din förskola hinner gå 
kurser om hur man arbetar med en smartboard är inte så stor. 
Boken erbjuder en genväg som visar hur alla på ett enkelt 
sätt använder smartboarden och programmet notebook, 
vars webbversion är gratis att ladda ned. Notebook går att 
använda på alla interaktiva skrivtavlor, så det spelar ingen 
roll vilken sorts inter aktiv skrivtavla ni har på er förskola. 
 I boken fi nns konkreta tips på aktiviteter både för de 
yngre och för de äldre barnen. Alla aktiviteter är kopplade 
till förskolans läroplan. Logga in på nok.se för att få tillgång 
till kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Linda Johansson, 
Sofi a Olsson

 Lär och lek med smartboard i 
förskolan

Best. nr: 27-43586-5

Sid: 80

Pris: 259:-
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Författare: Katrin Jäverbring

 En digitalare förskola

Best. nr: 27-45420-0

Sid: 116

Pris: 259:-

En digitalare 
förskola
I och med nya läroplanen är 2019 året då digital kompetens verkligen 
blir ett uppdrag för förskolan. 

Boken ger stöd i praktisk hantering av digitala verktyg med bland annat tekniska lösningar 
och tips på exempelvis lärplattans egna smarta funktioner. I boken ges givetvis också stöd i 
den pedagogiska hanteringen av digitala verktyg. Du får exempelvis inspiration kring hur 
man kan skapa stimulerande digitala lärmiljöer, kring hur man kan tänka inför användning av 
nya appar, och hur man stöttar barnen att bli delaktiga och aktiva producenter. Boken tar 
även upp programmering och datalogiskt tänkande samt medie- och informationskunnighet. 
Genomgående fi nns exempel och diskussionsfrågor för arbetslaget.

Utbildningen ska ge barnen 
förutsättningar att utveckla 
adekvat digital kompetens 
genom att ge dem möjlighet 
att utveckla en förståelse för 
den digitalisering de möter i 
vardagen. 
 LPFÖ 18

Katrin Jäverbring är förskol-
lärare, utbildare och handledare 
i digitala verktyg inom förskola i 
Stockholms stad.

FÖRSKOLESERIEN

En digitalare
förskola

Katrin Jäverbring

Nyhet
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Tydliggörande pedagogik i förskolan

Undervisning i förskolan
– att skapa lärande undervisningsmiljöer

Matematikundervisning i förskolan
– att se världen i ljuset av matematik

Svenska som andraspråk i förskolan

Barns utveckling sker i olika takt, de lär sig genom sina sinnen och är behjälpta 
av en tydlig pedagogisk plan för dagens alla stunder. I den här boken fångar 
författarna upp barnens ojämna förmågor och svårigheter samt tar fasta på 
deras styrkor. Framför allt förklarar de hur du kan arbeta för att få med dig alla 
barn i barngruppen.

I Undervisning i förskolan presenteras de vanligaste teorierna om lärande som 
används i förskolans verksamhet. Med exempel från vanliga förskoleaktiviteter 
visar författaren hur förskolläraren skapar olika undervisningsmiljöer genom 
att planera och genomföra sin undervisning på olika sätt.

Den här didaktiska grundboken har fokus på matematik, barns lärande och 
förskollärarens undervisning. Författarna täcker in hela forskningsfältet och gör 
grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade 
till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i 
förskolan.

I den här teoretiska grundboken tar författarna upp centrala aspekter av 
förskolebarns två- och fl erspråkiga utveckling och lärande ur olika perspektiv: 
språkliga, didaktiska, sociala, familjeorienterade och samhälleliga. Syftet med 
boken är att ge en trygg kunskapsgrund att planera sin verksamhet utifrån i 
enlighet med förskolans nyreviderade läroplan.

Beteendeproblem i förskolan
– om lågaffektivt bemötande
Den här boken visar hur personal i förskolan kan tänka och agera i mötet 
med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från 
förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att 
anpassa krav samt hantera konfl ikter och fysiskt våld. 
 Läs mer om onlinekursen på nok.se/onlinekurser.

Författare: David Edfelt, Anna 
Sjölund, Cajsa Jahn, Malin 
Reuterswärd

 Tydliggörande pedagogik i 
förskolan

Best. nr: 27-82448-5

Sid: 208

Pris: 200:-

Författare: Ann S. Pihlgren

Undervisning i förskolan

Best. nr: 27-81839-2

Sid: 200

Pris: 200:-

Författare: Camilla Björklund, 
Hanna Palmér

Matematikundervisning i förskolan

Best. nr: 27-82258-0

Sid: 280

Pris: 300:-

Författare: Polly Björklund-Willén 
(red.)

 Svenska som andraspråk i 
förskolan

Best.nr: 27-82274-0

Sid: 158

Pris: 270:

Författare: Bo Elvén Hejlskov,
David Edfeldt

Beteendeproblem i förskolan

Best. nr: 27-82215-3

Sid: 207

Pris: 180:-

Finns 
även som 

onlinekurs!

Ny

Ny

Ny
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Tidiga insatser och barns 
utbildningsvägar
– inkludering och specialpedagogik

Beprövad erfarenhet i förskolan
– en metodbok

Pedagogiskt ledarskap i förskolan
– handbok för förskolechefer

Digitalisering i en förskola på 
vetenskaplig grund
I förskolans nya läroplan, som gäller från och med 1 juli 2019, förstärks mål och 
riktlinjer kring digital kompetens. Den här boken hjälper både blivande och 
verksamma förskollärare hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital 
kompetens i förskolan. 

Boken handlar om tidiga insatser till barn och elever i behov av extra stöd. 
Författaren beskriver fl era alternativa utbildningsvägar från förskolan till 
skolan och presenterar även en specialpedagogisk begreppsapparat som 
yrkesverksamma och andra kan ha nytta av i sina samtal om tidiga insatser, 
tidiga utbildningsvägar och inkludering.

Boken beskriver hur beprövad erfarenhet kan se ut och utveckla verksam-
heten i förskolor. Genom tydliga, konkreta redskap och spännande exempel 
vill författarna inspirera alla som arbetar i förskolan att på olika sätt bepröva 
sin erfarenhet – som ett sätt att utmana, utveckla och stimulera både 
medarbetare och barn.

Pedagogiskt ledarskap i förskolan handlar om vad det innebär att vara 
pedagogisk ledare i förskolan och vilka redskap du som förskolechef behöver 
utveckla för att kunna ta dig an detta svåra, utmanande och berikande 
uppdrag. Genom många konkreta exempel får du som läsare något att hålla i 
handen när du följer upp, utvärderar, planerar och utvecklar din verksamhet.

Författare: Johanna Lundqvist

 Tidiga insatser och barns 
utbildningsvägar

Best. nr: 27-81911-5 

Sid: 230

Pris: 240:-

Författare: Bim Riddersporre, 
Magnus Erlandsson

Beprövad erfarenhet i förskolan

Best. nr: 27-82357-0

Sid: 176

Pris: 220:-

Författare: Magnus Erlandsson, 
Bim Riddersporre

 Pedagogiskt ledarskap i förskolan

Best. nr: 27-81955-9 

Sid: ca 200

Pris: 270:-

Författare: Susanne Kjällander, 
Bim Riddersporre (red.)

Digitalisering i en förskola på 
vetenskaplig grund

Best. nr: 27-82433-1

Sid: ca 300 

Pris: 270:-

Författare: Agneta Edwards

 Bilderbokens mångfald och 
möjligheter, 2:a utgåvan

Best. nr: 27-82402-7

Sid: 320

Pris: 315:-

Författare: Eline Snel

Översättning: Bitte Wallin

Sitta stilla som en groda

Best. nr: 27-81791-3

Sid: 112

Pris: 140:-

Ny

Ny
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