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2022Läromedelskatalogen
från Natur & Kultur

Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och 
bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska 
göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och 
lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom 
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Rådgivning, demo eller skolbesök? Hör av dig till oss så 
hjälper vi till att hitta läromedel och kompetensutveckling 
som passar just er – tryckt, blended eller heldigitalt.

Vi skräddarsyr 
lösningar efter 
dina behov.

Anne Öhlander
Kundansvarig Läromedel:
Skåne, Blekinge, Kronoberg 
och Kalmar län
070-271 60 75
anne.ohlander@nok.se

Catharina Frischenfeldt-Bååth
Försäljningschef 
Läromedel och Akademi
catharina.baath@nok.se

Christoffer Ahl
Kundansvarig Högskola/
Universitet och företag
076-546 86 57
christoffer.ahl@nok.se

Magnus Pettersson
Kundansvarig Läromedel: 
Stockholm stad, södra 
Stockholm och Gotland
076-546 87 07
magnus.pettersson@nok.se

Sofie Almström
Kundansvarig Läromedel: 
Västra Götaland, Halland 
och Jönköpings län
070-221 83 93
sofie.almstrom@nok.se

Christin Nordberg
Kundansvarig Läromedel: 
Värmland, Örebro län, 
Östergötland och Sörmland
072-538 81 91
christin.nordberg@nok.se

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

Priser
Priserna gäller till och med 
31/12 2022 och är förlags-
nettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för 
eventuella justeringar. Fullstän-
diga försäljningsvillkor finns på 
nok.se/villkor

Kundsupport
Vill du ha råd eller behöver 
teknisk support?  Vi på kund-
support hjälper dig!
E-post: kundsupport@nok.se
Telefon: Telefon: 08-453 87 00
Supportguider och hjälp:
support.nok.se

Sofia Löfström
Kundansvarig Läromedel: 
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, 
Västernorrland, Västerbotten 
och Norrbotten
076-307 31 69
sofia.lofstrom@nok.se

Pernilla Seger
Kundansvarig Läromedel: 
Uppsala och norra Stockholm 
076-546 86 71
pernilla.seger@nok.se

Varje gång du 
väljer Natur & Kultur 
är du med och bidrar 
till något större.

Att ge barn och unga förmågan att förstå, tolka och beskriva sin 
omvärld är ett av vår tids viktigaste uppdrag. Det arbetet sker varje dag, 
i klassrum och på lärosäten, tack vare dig.

Vårt bidrag hittar du bland annat i den här katalogen. Men det är 
inte allt. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. 
Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det 
demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång 
du väljer Natur & Kultur är du med och bidrar till något större.

Tillsammans ger vi ordet till fl er.
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De angivna priserna gäller till och med 31/12 2022 
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Epost: kundsupport@nok.se
Telefon: 08-453 87 00
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Visste du att ... 
... Natur & Kultur varje år delar ut en 
mängd priser, stipendier och stöd. De 
går till forskning, kultur och projekt för 
att stärka röster i det demokratiska 
samtalet. Det är möjligt tack vare att vi 
drivs som en stiftelse där överskottet 
ska göra skillnad i samhället.

¨

Scanna koden om du vill 
läsa mer om vårt arbete.

100 år av att ge ordet till fler
Nyckeln till en demokratisk samhällsutveckling ligger i att 
kunna tänka självständigt, re�ektera över sin omvärld och 
göra sin röst hörd. Därför drivs vi av att inspirera till läsande 
och lärande. Varje år delar vi också ut priser, stipendier och 
stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet.

Tillsammans ger vi ordet till fler. Igår, idag 
och i 100 år till.

Att motverka rasism
Få kunskaper och perspektiv som hjälper dig i det dagliga 
antirasistiska arbetet. Lär dig om:

• Förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism
• Att förstå och analysera rasism
• Olika arbetssätt för att motverka rasism
• Metoder och kartläggningsstrategier att använda i det dagliga arbetet

Vårt samarbete med Forum för levande historia ger oss möjlighet att 
erbjuda den här onlinekursen kostnadsfritt för alla användare.  

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

Vi hjälper dig!
Ta hjälp av oss 
kundansvariga för 
att hitta den bästa 
lösningen för din 
skola eller kommun. 
Du hittar alla 
kontaktuppgifter 
på sista sidan.
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Vi är ett klimat-
neutralt förlag 
Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt förlag, något vi tänker 
förbli kommande år. Vi fortsätter arbetet med att minska vår klimatpåverkan, 
öka medvetenheten om klimatkrisen genom vår utgivning och göra vad vi 
kan för att tillsammans med kunder, samarbetspartners och hela branschen 
arbeta för en hållbar framtid. 
Läs mer på nok.se/klimat

Vi har koll på 
läroplanerna!
Från höstterminen 2022 börjar en ny läroplan för 
grundskolan att gälla. Självklart följer vi Skolverkets 
arbete och ser till att du kan fortsätta att arbeta 
med dina läromedel. Läs mer om just ditt ämne 
på nok.se

Prova här!
Bläddra i våra tryckta läromedel på 
webben. Där hittar du smakprov på det 
mesta. Vill du prova våra heldigitala 
läromedel går det också bra – helt utan 
kostnad. Välkommen in på nok.se!
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Välkommen till ABC-klubbens material-
bank – här har vi samlat kostnadsfria 
material som du kan använda i din 
undervisning med ABC-klubben. Här 
�nns t ex  diplom, läsbingon, färglägg-
ningsbilder och läsförståelseblad. 

ABC-klubbens materialbank
– kostnadsfria material till din undervisning!

nok.se/
abc-klubbben/
materialbank
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Fortbildning och inspiration  
Natur & Kultur erbjuder mängder av fortbildning. Både 
kostnadsfria event och betalutbildningar. Förkovra dig på 
våra event eller när det passar dig med våra onlineutbild-
ningar. Vi har även �era populära podcasts. 

På nok.se ser du vad som är på gång. Vi ses och hörs!

Pedagogikwebben
Kompetensutveckling och inspiration
för dig som är lärare och pedagog

pedagogikwebben.se

PedagogikwebbenPedagogikwebbenPedagogikwebbenPedagogikwebbenPedagogikwebben
Kompetensutveckling och inspirationKompetensutveckling och inspirationKompetensutveckling och inspirationKompetensutveckling och inspiration
för dig som är lärare och pedagogför dig som är lärare och pedagogför dig som är lärare och pedagogför dig som är lärare och pedagog

Välkommen till Läskonferensen!
Läskonferensen är mötesplatsen för dig som arbetar med läs- och skrivutveckling. Här möts den 
praktiska undervisningen i klassrummet och aktuell forskning. Välkommen att lyssna på intressanta 
föreläsningar och träffa gamla och nya kollegor! Årets tema är litteraturens kraft.

Fredag
25 mars

2022

Datum: 25 mars 2022

Plats: Clarion Hotel Sign, 
Conference, Östra Järnvägsgatan 35, 
Norra Bantorget, Stockholm

Mer info om föreläsare och 
möjlighet att anmäla sig på 
laskonferensen.se 

Ditt läromedel fortsätter på webben!
Känner du till att kostnadsfritt digitalt extramaterial ingår 
till de �esta av dina tryckta läromedel? Det kan vara själv-
rättande webb- och hörövningar, bedömningsunderlag, 
länksamlingar eller �lmer. Dessutom kan du få statistik 
över utförda övningar och har möjlighet att kommentera 
elevens svar.

På nok.se/extramaterial �nns allt tillgängligt material!
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Hej fritids!
Här får du som arbetar på fritids-
hem en tidning som är fylld av 
inspiration inför ditt arbete med 
eleverna. I vårt första nummer som 
har sociala relationer som tema 
kommer du att få möta olika 
pedagoger och författare som är 
specialister på just detta. 

Vi har mängder med kostnadsfria material som du 
kan använda i din undervisning, Lärarens guide till 
cirkelmodellen och Lärarens guide till Singapore-
modellen är några exempel. 

Läs mer och beställ på nok.se!

Vi har mängder med kostnadsfria material som du 

ABC-klubbens magasin
Vill du läsa om aktuella frågor 
inom läsinlärning, få inspiration, 
tips och stöd till din undervis-
ning? Då ska du teckna dig för 
en kostnadsfri prenumeration 
på ABC-klubbens magasin!

Vårt mål är att både du som 
använt ABC-klubben länge och 
du som är ny ska känna er 
inspirerade. Och du, i varje 
nummer får du med ett 
kopieringsunderlag eller 
lektionstips som du inte hittar någon annanstans!

På nok.se/abc-klubben �nns anmälningsformuläret 
– så in och prenumerera!

lektionstips som du inte hittar någon annanstans!

IS
BN

: 9
78

-9
1-

27
-4

59
38

0

↓
Skriv upp dig för en kostnadsfri 
prenumeration på ABC-klubbens 
magasin på nok.se/abc-klubben!

ABC-klubbens magasin — 3

Sara Persson om
språkstödjande 
handledning

↓
Så startar 
du hösten med 
ABC-klubben

Vinnarna av 
Berättartävlingen

2020

ABCklubbens
magasin
#1 2020

Kompisbingo
att kopiera

»Därför valde jag 
ABC-klubben«

Att arbeta 
språk- och kunskaps- 

utvecklande gynnar 
alla elever!

NoK_ABC_klubben_280x210_#1_2020_9/7_omslag_2.indd   2-3 2020-07-10   11:07

Även lek förutsätter
aktiva vuxna

»Att hantera risken för att 
någon hamnar utanför är en 
fråga både om att våga se 
och om närvaro.« 
Linda Lago & Helene Elvstrand

»Jag förstår inte 
hur man inte kan 

arbeta med detta.«
Mattias Henriksson

förutsätter
Tema:

Relationer

På Natur & Kultur har vi i flera år arbetat aktivt med att minska vår klimat-
påverkan. Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt förlag, 
något vi tänker förbli kommande år. Nu fortsätter vi arbetet med att minska 
vår klimatpåverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen genom vår utgivning 
och göra vad vi kan för att tillsammans med kunder, samarbetspartners och 
hela branschen arbeta för en hållbar framtid. 

Läs mer på nok.se/klimat

Natur & Kultur är Sveriges 
första klimatneutrala förlag!

Illustration: M
aja Säfström

Hej_Fritids_1_2021_omslag.indd   1-2 2021-08-30   15:25

På nästa 
sida börjar
katalogen

Vill du läsa Hej fritids? 
Beställ ditt exemplar via QR-koden!
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44 BAKGRUND

Sista ljudet i ord 

Bilder till det här momentet hittar du i kopieringsunderlaget på sidan 

52.
I den här övningen ska barnen lyssna efter och identifiera samma 

slutljud i ord. 

• Berätta för barnet att du kommer att lägga ut tre bilder. Två av 

orden slutar på samma ljud, samma bokstav. Vilka två ord är det? 

nos  öga vas

sol  val  måne 

räv  hare  korv

åra  båt  häst

tupp  visp  skål 

Många barn har svårare för att höra det sista ljudet i ord än det för-

sta. Var uppmärksam och gör inte mer än barnet klarar av. Lämna 

övningen om den är för svår. 

Ljudanalys 

Här ska barnen avgöra hur många ljud de hör i ett ord. Jag använder 

samma markörer, till exempel glasstenar, som jag senare använder som 

ljudmarkörer i kommande lekar. För att förvissa mig om att barnen 

förstår hur de ska använda markörerna börjar jag med att visa hur jag 

gör. Jag ”skriver” ett eller ett par ord, till exempel barnets namn och 

säl, på bänken med mina markörer, det vill säga jag uttalar varje ljud 

samtidigt som jag lägger ut en markör. 

• Säg första ordet, val, och be barnet att ”skriva” det med markörerna. 

• Fråga hur många ljud det var. Fortsätt med de övriga orden. 

val 

mus

leka 

polis

larv 

Du kommer säkert att märka att många barn är på god väg men inte 

är riktigt säkra – de får kanske inte grepp om alla ljuden i orden men 

har ändå ett hum om att det är fler ljud i ord. Det är värt att notera. 

Uppmuntra barnet att tänka och ljuda högt när de ”skriver” med mar-

körerna så att du hör hur de tänker. Om du märker att barnet inte alls 

kan det här avbryter du och går vidare till nästa moment. 
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Vårt språksystem 
När vi talar om språk kan vi betrakta det utifrån dess olika områden: 
innehåll, användning och form. Vi använder språket för att uttrycka 
tankar, känslor och för att kommunicera med andra i vår omgivning 
– här är innehållet i våra yttranden det väsentliga – men också hur vi 
använder oss av det verbala språket och av röst, kroppsspråk och min-
spel har stor betydelse för kommunikationen. 

Språket har också en formsida. Här kommer begrepp som ljudsys-
tem, grammatik och prosodi (språkmelodi, betoning) in i bilden. Ett 
barn har redan i fyra–sexårsåldern lärt sig det mesta om grammatiken 
och ljudsystemet i sitt modersmål och de kunskaperna är till en bör-
jan omedvetna, det är ingenting som barnet går och funderar över. 
Barnet använder språket för att göra sig förstått, för att berätta saker, 
fråga om något eller för att få kontakt med sina kamrater, föräldrar och 
andra vuxna. Ordförrådsutvecklingen pågår i stort sett hela livet, och är 
beroende av de erfarenheter barnet gör, liksom mängden högläsning 
barnet får ta del av. Inte bara kvantiteten spelar in, utan också hur 
högläsningen går till – att få samtala om det lästa är väsentligt. Senare 
har ordförrådsutvecklingen en stark koppling till mängden egen läs-
ning – de flesta nya ord (ca 80 procent) vi lär oss kommer från texter. 
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SVENSKA

Bornholmsmodellen
Språklekar i förskoleklass

Bornholmsmodellen har för många blivit det självklara valet för det viktiga språkutvecklande, 
fonologiska, arbetet i förskoleklass. Bornholmsmodellen är vetenskapligt förankrad, väl 
beprövad och har en stor spridning i landets förskoleklasser. I den här utgåvan av Bornholms-
modellen är materialet moderniserat och samlat i en enda volym. 

Bornholmsmodellen beskriver hur eleverna 
med strukturerade språklekar övar upp sin 
språkliga, fonologiska, medvetenhet – den 
viktiga förutsättningen för att lära sig läsa. 

Utöver Ingvar Lundbergs metodiska språk-
lekar innehåller boken även metodiska tips, 
konkreta exempel och kopieringsunder-
lag – allt för att underlätta lärarens praktiska 
arbete. 

Här �nns repetitionslekar för de elever som 
behöver träna mer och arbetsblad och svå-
rare övningar för de elever som behöver 
ytterligare utmaningar. 

Den här utgåvan är en sammanslagning av 
de tidigare böckerna Bornholmsmodellen – 
Vägen till läsning, Bornholmsmodellen 
i praktiken samt Studiehandledning till 
Bornholmsmodellen. 

I ett nyskrivet förord berättar Anna Eva Hallin, 
logoped och �l dr, om den senare tidens 
forskning på området.

Bildbanken med 300 bilder i färg �nns att 
hämta för nedladdning på nok.se, så att du 
kan skriva ut dem som bildkort. Inloggnings-
uppgifter får du i boken. Bilderna �nns även 
samlade i en separat ask, se nästa sida.

Tre böcker har blivit en!

Passar för: Förskoleklass

I boken varvas teori med metodiska tips, konkreta exempel och 
kopieringsunderlag.

http://nok.se
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Asken med bildkort innehåller alla de 
300 bildkort du behöver till språklekarna. 
Vill du hellre skriva ut bildkorten själv, �nns de att 
hämta på nok.se. Inloggningsuppgifter får du i boken.

Bildbanken med de bilder som ingår i Bornholmsmodellens övningar �nns samlade i en separat 
ask med 300 bildkort. En bildförteckning och markeringar på korten underlättar hanteringen.

Bildkort till Bornholmsmodellen

Maria Rydkvist är förskol-
lärare och grundskollärare
med specialkompetens 
inom läs- och skrivinlärning. 
Hon arbetar som lärare i 
Nykvarn.

Anna Strid är förskollärare, 
grundskollärare och lärar-
utbildare. Hon arbetar som 
språk-, läs- och skrivutveck-
lare i Nacka kommun.

Anna Eva Hallin är legitimerad logoped med en 
doktorsgrad från New York University. Hon forskar 
och föreläser kring såväl språksvårigheter som 
språk-, läs- och skrivutveckling på Karolinska Insti-
tutet och arbetar kliniskt som logoped i Stockholm.

Omfattande forskning visar att systematiska 
språklekar underlättar läsinlärningen och 
förebygger lässvårigheter redan i förskoleklass.

INGVAR LUNDBERG 

Författare: Ingvar Lundberg, Maria Rydkvist, Anna Strid
Förord av Anna Eva Hallin

Bornholmsmodellen – Språklekar i förskoleklass

Lärarhandledning 27-45267-1 235 s 549:-

Ask med bildkort 27-45268-8  300 kort 349:-

http://nok.se
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en ABC-klubben

En magisk läsupplevelse i fk–åk 3

En gedigen vetenskaplig grund, en tydlig progression och stora möjligheter 
till individualisering – så vill vi beskriva ABC-klubben!

ABC-klubben i förskoleklass 
– upptäck läsningen 

När Bornholmsmodellen (läs mer på s.6) övar den 
fonologiska medvetenheten, tränar ABC-klubben för 
förskoleklass de återstående viktiga förmågorna som 
är nödvändiga för att eleverna ska få en gynnsam läs-
och skrivutveckling.

I ABC-klubben för förskoleklass utgår arbetet från 
högläsningsboken Lyckostjärnan.

ABC-klubben åk 1–3 
– en magisk läsupplevelse på �era nivåer

Vetenskaplig grund 
ABC-klubben står på en solid vetenskaplig grund. 
Professor Ingvar Lundberg, som är medförfattare till 
lärarhandledningen för åk 1, ägnade sin forskartid åt 
att ta reda på vilka kognitiva, sociala och språkliga 
förutsättningar som behövs för en god läsutveck-
ling. I åk 2 och 3 medverkar Barbro Westlund som har 
ägnat sin forskning åt läsförståelsestrategier. 

Klassrumsbeprövad metodik 
ABC-klubbens arbetsböcker och lärarhandledningar 
är skrivna av verksamma pedagoger med lång yrkes-
erfarenhet och är också utprövade av klasser och 
lärare runt om i Sverige. 

Inspiration och motivation 
För att lära sig läsa krävs motivation. Det får man med 
ABC-klubben! Berättelserna i läseböckerna är skrivna 
av författaren Mats Wänblad, som har lång erfarenhet 
av vad eleverna ”går igång” på.

Passar för: Förskoleklass–åk 3

SVENSKA | BASLÄROMEDEL
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Inled med att samtala om Sigges dröm i berättelsen. Barnen tränar 
på att göra kopplingar mellan det de hört och sina egna erfarenheter.

Drömmar
Rita och berätta om något du drömt.

Kommentar: _____________ ______________________________ __________________ __________________ _______________________ _______________________

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

25

Lycko_Arbetsbok1-26.indd   25 2011-09-15   16.35

K A P I T E L  6   s .  3 4 – 4 0

Vad gör Asta?
Skriv.

ILLUSTRATION: Asta sover

leker

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

13

ILLUSTRATION: Asta sover

Beskriv någon i din familj.

ILLUSTRATION: Asta sover

ILLUSTRATION: Asta sover

ILLUSTRATION: Asta sover

ILLUSTRATION: Asta sover

Lycko_Bonus_1-32_Anna.indd   13 2020-04-29   15:58
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Mer ABC-klubben

Lyckostjärnan
För förskoleklass

nok.se/abc-klubben

Högläsningsbok
Högläsningsboken Lycko-
stjärnan består av tolv 
berättelser hämtade från 
samma värld som läse-
böckerna för åk 1–3. Berät-
telserna är kloka, under-
fundiga och varma och 
uppmuntrar till samtal.

Bonusbok 
Bonusboken ger extra 
utmaningar för de elever 
som kommit igång med 
sin läsning och behöver 
utmanas och arbeta 
vidare efter arbetsboken. 

Kostnadsfritt extramaterial
Välkommen till ABC-klubbens materialbank! 
Här �nns bl a diplom, läsbingon och informa-
tion om läs- och skrivinlärning för föräldrar.

Lärarhandledning
I lärarhandledningen �nns metodisk väg-
ledning för samtalet före, under och efter 
högläsningen. Den innehåller också en 
konkret handledning till arbetet i arbets-
boken och kopieringsunderlag. Vid köp 
av lärarhandledningen ingår ett års licens 
till lärarwebben. Efter 12 månader kan du
förnya din licens och köpa lärarwebben 
separat.

Arbetsbok
I arbetsboken arbetar eleven med uppgifter 
som knyter an till högläsningsberättelsen och 
samtalet i klassen. Här �nns även övningar som 
tränar och utvecklar elevernas ordförråd, �n-
motorik med mera. Arbetsboken är vändbar 
med två framsidor. Bakifrån presenteras bok-
stäverna i alfabetisk ordning.

Kompletterande lärarhandledning för språkstödjande undervisning
Den språkstödjande lärarhandledningen kompletterar den ordinarie 
lärarhandledningen till Lyckostjärnan. Den underlättar för läraren 
att inkludera de nyanlända eleverna i klassens gemensamma arbete 
med ABC-klubben.

Till varje berättelse i högläsningsboken �nns kopieringsblad med 
bildkort som kan användas för att skapa förförståelse och bygga upp 
elevernas ordförråd. Det �nns även sekvensbilder att använda för att 
återberätta handlingen i berättelsen och ytterligare arbetsblad för det 
språkstödjande arbetet. Handledningen innehåller också en inledande 
del med �er förslag på stöttning i arbetet med Lyckostjärnan.

Lärarwebb
På lärarwebben �nns material för dig som lärare 
att använda vid genomgångar i klassrummet. 
Övningar från lärarhandledningen har gjorts inter-
aktiva, så att ni kan laborera och låta alla elever 
vara delaktiga. Samtalsbilderna är centrala och en 
digital arbetsbok ingår. Lärarhandledningen och 
läseböckerna medföljer i digitalt format. På lärar-
webben �nns även kopieringsunderlag som 
utskrivbara pdfer.

För dig som lärare

Samtalsbilder för 
språkutveckling
Till varje kapitel i högläsnings-
boken �nns en samtalsbild som 
du och eleverna kan diskutera 
kring. Samtalsbilderna �nns 
både som A3-bilder och i en 
digital version i nyheten Lycko-
stjärnan lärarwebb. 

Nyhet! 
Nu även med 

lärarhandledning i 
digitalt format!

Författare: Mats Wänblad, Maria Rydkvist, 
Anna Strid, Sara Persson

ABC-klubben Fk, Lyckostjärnan

Högläsningsbok 27-42206-3 80 s 219:-

Arbetsbok 27-42207-0 64 s 97:-

Bonusbok, 5 ex  27-45842-0  32 s 195:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-42208-7 90 s 425:-

Samtalsbilder, A3-format 27-42209-4 12 st 245:-

Lärarwebb, 12 mån. 27-45830-7 249:-

Kompletterande lärarhand-
ledning för språkstödjande 
undervisning, åk Fk 27-45981-6 72 s 359:-

http://nok.se/abc-klubben
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Läseboken Den magiska kulan handlar 
om vännerna Asta, Bea och Cesar. 
Tillsammans äger de en magisk kula 
som kan göra varje önskning till 
verklighet. Kulan �ck de av en mystisk 
dam som Asta träffade i ett ödehus. 
Barnen testar kulan på olika sätt och 
den visar sig fungera – den är verkligen 
magisk!

Läseboken �nns även på arabiska, 
kurdiska och somaliska. 
Läs mer på nok.se

42

Hitta vägen till skatten. Gå där du hör Tt.

Skriv t-ord från kartan. Skriv så många du kan.

Skriv orden.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Börja här

Denmagiskakulan_Arbetsbok.indd   42 2016-10-28   12:34

42

Hitta vägen till skatten. Gå där du hör Tt.

Skriv orden.

Skriv två t-ord från kartan.

TOMAT

STAV

MOROT 

MONSTER

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Börja här

Denmagiskakulan_Arbetsbok_ANNAS.indd   42 2021-05-05   16:24
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Den magiska kulan – Arbetsbok innehåller 
varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. 
Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, 
skriva bokstavsformerna, hitta ordbilder och läsa  
ord och meningar.

Läs med ABC-klubben!
Till denna arbetsbok finns tre läseböcker med 
berättelsen om den magiska kulan. 

A-boken har lite text och många bilder. B-boken
har lite mera text, men bilderna är lika många. 
C-boken har mycket text att läsa och inte
så många bilder.

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för fk  –åk 3. 
Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig 
progression och ger stora möjligheter
till individualisering.

Läs mer på nok.se/abc-klubben.
1
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Den magiska kulan
För årskurs 1

I ABC-klubben för åk 1 �nns det tre läseböcker – Den magiska kulan A, B och C. Alla tre innehåller samma 
berättelse men på tre svårighetsnivåer, vilket ger en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen!

Läsebok A 
Nybörjarläsaren, som just har börjat intres-
sera sig för bokstäver och läsning och ännu 
inte knäckt läskoden, övar sin läsning 
i A-boken. Boken innehåller många bilder 
som ger eleverna hjälp och ledtrådar.

Läsebok B 
De barn som kommit en bit på väg i sin läs-
utveckling tränar sin ordavkodning till läs�yt 
i B-boken. De ska redan ha knäckt läskoden, 
dvs de förstår den alfabetiska principen och 
läser med visst �yt. 

Läsebok C 
C-boken har mycket text och inte så många 
bilder. Den är i huvudsak tänkt som en hög-
läsningsbok att låta textsamtal med klassen 
utgå ifrån.

Arbetsbok
Arbetsboken innehåller varierade läs- och 
skrivuppgifter till varje bokstav. Här tränar
eleven på att höra bokstavsljuden, skriva
bokstavsformerna, befästa ordbilder och
läsa ord och meningar. 

SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Arbetsbok Fokus
Arbetsbok Fokus passar elever som behöver 
ett tydligt upplägg med utvalda uppgiftstyper, 
bilder som stödjer innehållet och vägledande 
exempel. Arbetsbok och Arbetsbok Fokus är 
strukturerade så läraren kan undervisa elev-
gruppen inom samma område.

http://nok.se
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Den
magiska kulan

Läggspel och kopieringsunderlag
för kodknäckarfasen

S1
Ingela Felth Sjölund
Pia Hed Andersson
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Mer ABC-klubben

Lärarhandledning
I lärarhandledningen presenteras den veten-
skapliga grunden till metodiken i ABC- klubben. 
Därefter följer en lättanvänd handledning med 
metodiska tips till kapitlen i läseböckerna och 
arbetsboken samt en bildbank, diagnoser och 
kopieringsunderlag. Vid köp av lärarhandled-
ningen ingår ett års licens till lärarwebben. 
Efter 12 månader kan du förnya din licens och 
köpa lärarwebben separat.

Bonusbok
Bonusboken ger mer att bita i för de 
elever som behöver extra utmaningar. 
Uppgifterna hör till texterna i Läsebok 
B och C.

Läxbok
Läxboken gör det lätt för föräldrarna att 
hjälpa till med lästräningen. Här �nns 
skrivuppgifter om innehållet i texten att 
besvara hemma.

nok.se/abc-klubben

För dig som lärare

Lärarwebb
På lärarwebben �nns material för dig som 
lärare att använda vid genomgångar i klass-
rummet. Bilder och övningar från lärarhand-
ledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan 
laborera och låta alla elever vara delaktiga. 
Lärarhandledningen, läseböckerna, Arbets-
bok och Arbetsbok fokus medföljer i digitalt 
format. På lärarwebben �nns även kopiering-
sunderlag som utskrivbara pdfer. 

Kompletterande lärarhandledning 
för språkstödjande undervisning
Den här lärarhandledningen kompletterar den ordinarie lärar-
handledningen till Den magiska kulan. Den underlättar för läraren 
att inkludera de nyanlända eleverna i arbetet med ABC-klubben.

Till varje kapitel i läseboken �nns kopieringsblad med bild-
ordlistor,  sekvensbilder med textkort att använda då kapitlet ska 
återberättas och ytterligare arbetsblad för det språkstödjande 
arbetet. 

Webbövningar för eleverna
På nok.se �nns kostnadsfria webbövningar 
på moment från arbetsboken.

Läggspel och kopieringsunderlag 
för kodknäckarfasen
Läs mer på s. 17.

ABC-domino ABC-bingoABC-memoABC-korsordABC-klubben

Appar

I ABC-klubbens appar för iPhone, iPad och Android tränas bokstavsljud och ordavkodning. 
Bilderna och en del av övningarna känner barnen igen från arbetsboken Den magiska kulan, 
men apparna passar även de barn som inte känner till ABC-klubben sedan tidigare. Apparna 
köper du och laddar ner via App Store eller Google Play. 

Nyhet!
Nu även med 

lärarhandledning 
och läseböckerna i 

digitalt format.

Författare: Mats Wänblad, Ingela Felth Sjölund, Pia Hed 
Andersson, Ingvar Lundberg, Sara Persson

ABC-klubben åk 1, Den magiska kulan

Läsebok A 27-41983-4 112 s 139:-

Läsebok A Digital, 12 mån. 27-43767-8   69:-

Läsebok B 27-41984-1 112 s 139:-

Läsebok B Digital, 12 mån. 27-43768-5   69:-

Läsebok C 27-41985-8 112 s 139:-

Läsebok C Digital,12 mån. 27-43769-2   69:-

Arbetsbok 27-41986-5 112 s 122:-

Arbetsbok Fokus 27-45962-5 112 s 122:-

Läxbok 5 ex 27-41987-2 32 s 185:-

Bonusbok 5 ex 27-42338-1 32 s 195:-

Lärarwebb, 12 mån. 27-45832-1   249:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-41988-9 192 s 425:-

Kompletterande lärarhand-
ledning för språkstödjande 
undervisning, åk 1 27-45714-0 230 s 365:-

http://nok.se/abc-klubben
http://nok.se
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Diamantjakten

 PÅ
  VÄG

18 19

En överraskning väntade i klassrummet.

– Maja! skrek Asta.

Hon sprang fram och kramade Maja.

Maja hade varit deras lärare i ettan.

K A P I T E L  3

Ett överraskande 
besök

Nästa dag skulle Bea ta nallen och gå till 

skolan.

Hon brydde sig inte om nynallen.  

Den luktade fel och var alldeles för hård. 

Inte alls som Hickeman. Men ändå …

Nynallen var ju en present från pappa. 

Kunde hon verkligen ge bort den?

Men hon hade ju lovat.

Bea la ner nynallen 

i väskan.

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

29Påminn eleverna om att använda versaler i ord� ätor och korsord.

4 Lös ordflätan. Välj bland orden på förra sidan.
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Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

29Påminn eleverna om att använda versaler i ord� ätor och korsord.

4 Lös ordflätan. Välj bland orden i rutan.
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MATS WÄNBLAD

Aldrig hade Bea sprungit så fort. Hon sprang ända 
fram till skolan nästan utan att andas.

Men hon såg redan på långt håll att det var för sent. 
Det satt ingen nalle vid skolgrinden. Hon letade runt 
grindstolpen, i gräset runtomkring, till och med i diket 
– men Maj-Björn var borta. 

Och med Maj-Björn mormors diamantring.

Läs med ABC-klubben!
Läseboken finns i tre versioner. Böckerna innehåller 
samma berättelse, men har olika mängd text. A-boken 
har inte lika mycket text som B-boken. Läseboken 
På väg har minst textmängd och ökat bildstöd. 

Till läseböckerna finns en arbetsbok med varierade 
och roliga språk-, läs- och skrivövningar.

MATS WÄNBLADMATS WÄNBLADMATS WÄNBLADMATS WÄNBLAD
Diamantjakten

ISBN 978-91-27-42437-1

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

D
iam

antjakten
 A

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för fk– åk 3.
Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, 
har tydlig progression och ger stora 
möjligheter till individualisering.

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben.
2
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4 Lös ordflätan. Välj bland orden på förra sidan.

2

4 Lös ordflätan. Välj bland orden i rutan.
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Diamantjakten 
För årskurs 2

I ABC-klubben för åk 2 �nns det tre läseböcker – Diamantjakten A, B och På väg. 
De innehåller samma berättelse, men A-boken har inte lika mycket text som B-boken. 
Läseboken På väg har minst textmängd och ökat bildstöd. Alla kapitel börjar och slutar 
på samma sidor i de olika versionerna. Utöver den skönlitterära texten får eleverna även 
möta andra typer av texter som dagbok, brev, instruktionstext och tidningsartikel.

SVENSKA | BASLÄROMEDEL SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Läsebok A Läsebok B På väg

Arbetsbok
I arbetsboken utvecklar barnen sin läsning 
och skrivning. Till texterna i läseböckerna 
�nns här läsförståelse- och skrivuppgifter 
där eleverna bl a tränar att skriva egna 
texter i de texttyper de mött i läseboken. 
Inom språkläre-momenten övas alfabetisk 
ordning, ordbildning och stavning. 

Arbetsbok Fokus
Arbetsbok Fokus passar elever som behöver 
ett tydligt upplägg med utvalda uppgiftstyper, 
bilder som stödjer innehållet och vägledande 
exempel. Arbetsbok och Arbetsbok Fokus är 
strukturerade så läraren kan undervisa elev-
gruppen inom samma område, oavsett vilken 
bok varje elev har. 

I läseboken Diamantjakten kastas 
Asta, Bea och Cesar in i ett nytt spän-
nande äventyr. Läraren Olle har i tvåan 
hittat på ett spännande projekt där 
en nalle ska skickas ut i världen med 
lapp runt halsen: ”Skriv tillbaka till 
klassen om vad nallen varit med om.” 
Bea bestämmer sig för att skänka en 
av sina nallar till projektet och nallen 
placeras utanför skolgrinden. Vilka 
äventyr väntar för nallen?
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Mer ABC-klubben

Lärarhandledning
Lärarhandledningen inleds med en artikel 
om läsförståelse skriven av Barbro Westlund. 
Därefter följer en lättanvänd handledning 
med metodiska tips och kopieringsunderlag 
till kapitlen i läseböckerna och arbetsboken. 
Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års 
licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan 
du förnya din licens och köpa lärarwebben 
separat.

nok.se/abc-klubben

Kompletterande lärarhandledning 
för språkstödjande undervisning
Den här lärarhandledningen kompletterar den ordinarie lärar-
handledningen till Diamantjakten. Den underlättar för läraren att 
inkludera de nyanlända eleverna i arbetet med ABC-klubben.

Till varje kapitel i läseboken �nns kopieringsblad med ord och 
ordförklaringar, sekvensbilder med textkort att använda då kapit-
let ska återberättas och ytterligare arbetsblad för det språkstöd-
jande arbetet. I materialet ingår även särskilda läxblad tänkta för 
elever som ännu inte har lärt sig läsa.

För dig som lärare

Bonusbok
Bonusboken ger extra utmaningar för de 
elever som behöver sporras och arbeta 
vidare efter arbetsboken. Uppgifterna hör 
till texterna i Läsebok A och B.

Läxbok
Till varje kapitel i läseboken �nns en sida i läx-
boken. Eleven utvärderar sin läsning och för-
äldern återkopplar. Därefter följer uppgifter 
om innehållet i texten att lösa hemma.

SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Lärarwebb
På lärarwebben �nns material för dig som 
lärare att använda vid genomgångar i klass-
rummet. Bilder och övningar från lärarhand-
ledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan 
laborera och låta alla elever vara delaktiga. 
Lärarhandledningen och läseböckerna med-
följer i digitalt format. På lärarwebben �nns 
även kopieringsunderlag som utskrivbara 
pdfer. 

App
Appen Diamantjakten är en fristående fortsättning 
på appen Den magiska kulan. Hjälp Asta, Bea och 
Cesar att samla diamanter och träna samtidigt 
på olika språkliga moment. Appen köper du och 
laddar ner via App Store eller Google Play.

Webbövningar för eleverna
På nok.se �nns kostnadsfria 
webbövningarpå moment 
från arbetsboken.

Nyhet!
Nu även med 

lärarhandledning 
och läseböckerna i 

digitalt format.

Författare: Mats Wänblad, Ingela Felth Sjölund, 
Pia Hed Andersson, Barbro Westlund, Sara Persson, 
Karin Martinussen, Anna Quist

ABC-klubben åk 2, Diamantjakten

Läsebok A 27-42437-1 144 s 169:-

Läsebok A Digital, 12 mån.  27-43770-8   69:-

Läsebok B 27-42438-8 144 s 169:-

Läsebok B Digital, 12 mån. 27-43771-5   69:-

Läsebok På väg 27-44903-9 144 s 169:-

Läsebok På väg Digital, 
12 mån. 27-44106-3   69:-

Arbetsbok 27-42439-5 112 s 122:-

Arbetsbok Fokus   27- 45838-3 112 s 122:-

Läxbok, 5 ex 27-42440-1 32 s 185:-

Bonusbok, 5 ex 27-45837-6  32 s 195:-

Lärarwebb, 12 mån.   27-45834-5    249:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-42441-8 148 s 425:-

Kompletterande lärarhand-
ledning för språkstödjande 
undervisning, åk 2  27-45245-9 190 s  365:-

http://nok.se/abc-klubben
http://nok.se
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Övernattning

Månen lyste in genom Beas fönster. Den var stor 
och klar. 

Så klar att Asta hade svårt att se gubben i 
månen. Det såg bara ut som … en måne.

Det var konstigt att tänka sig hur långt bort den 
var. Nästan overkligt.

Det fick Asta att känna sig liten där hon låg på 
en madrass nedanför Beas säng. Liten och pluttig.

Hon vände ansiktet mot Bea.

Skatten_A.indd   123 2013-01-05   16.59
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KA P I T E L  18

Övernattning

Månen lyste in genom Beas fönster. Den var stor och klar. 
Så klar att Asta tyckte att det var svårt att se gubben i 
månen, det var enklare när strecken och prickarna inte var 
så tydliga. Nu såg det bara ut som … en måne. 

Det var konstigt att tänka sig hur långt bort den var. 
Nästan overkligt. Och då var den ändå jordens närmaste 
granne. Tänk då hur långt det var till solen. Och till 
stjärnorna, som var andra solar så långt bort att hjärnan 
inte kunde fatta det.

Det fick Asta att känna sig liten där hon låg på en 
madrass nedanför Beas säng. Liten och pluttig. Hon vände 
ansiktet mot Bea.

Skatten_B.indd   123 2013-01-05   17.16
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KA P I T E L  18

Övernattning

Månen lyste in genom Beas fönster. Den var stor 

och klar.

Det fick Asta att känna sig liten där hon låg 

på en madrass nedanför Beas säng. Liten och 

pluttig.

Hon vände ansiktet mot Bea.

– Tror du att det finns liv på några andra 

planeter?

Nyckeln_till_skatten_Pavag.indd   123 2017-04-06   08:54

I Nyckeln till skatten får Asta, Bea och 
Cesar nys om en försvunnen guldskatt 
från vikingatiden. Det sägs att någon 
ur släkten Kummelstjärna hittade 
skatten på 1500-talet, men ingen vet 
säkert. Släkten är utdöd och ingen 
skatt har synts till. Olika spår leder 
ABC-klubben allt närmare ett svar på 
gåtan. Men det är �er än ABC-klubben 
som är ute efter skatten.

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

28 Här är exempel på ”under ytan-frågor”.Kapitel 12   s. 82–87.

Asta tjuvlyssnar
 1 Asta fick lite dåligt samvete när Sigge serverade henne maten. 

Varför fick hon det, tror du?

 2 Varför tror du att Asta ”petade i maten”?

 3 När Asta tjuvlyssnar hör hon Teddy säga: ”Jag sa ju att 
det var olagligt”. Vad menade han? Vad hade de gjort?

 4 Sigge och Teddy talar om vad de ska köpa för pengarna. 
Vad är det för pengar de pratar om?

Skatten_Arbetsbok_del1.indd   28 2013-04-10   18.21

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.
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Här är exempel på ”under ytan-frågor”.Asta tjuvlyssnar   s. 82–87.

Asta tjuvlyssnar
 1 Asta fick lite dåligt samvete när Sigge serverade henne maten. 

Varför fick hon det, tror du?

 2 Varför tror du att Asta ”petade i maten”?

 3 När Asta tjuvlyssnar hör hon Teddy säga: ”Jag sa ju att 
det var olagligt”. Vad menade han? Vad hade de gjort?

MATS WÄNBLAD

Larmet tjöt ännu högre nu, och Asta och Cesar ville 
komma så långt bort som det bara var möjligt.

De tänkte inte, bara sprang, ner mot kyrkan vid den 
lilla sjön. Framför två gula hyreshus blev det plötsligt 
tvärstopp. Cesars fot försvann rakt ner i marken.

– Kom då! väste Asta.
– Jag kan inte, sa Cesar. Jag sitter fast!

Läs med ABC-klubben!
Läseboken finns i tre versioner. Böckerna innehåller 
samma berättelse, men har olika mängd text. A-boken 
har inte lika mycket text som B-boken. Läseboken 
På väg har minst textmängd och ökat bildstöd.

Till läseböckerna finns en arbetsbok med varierade 
och roliga språk-, läs- och skrivövningar.

ISBN 978-91-27-44905-3

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

PÅ
  VÄG

N
yckeln till skatten PÅ

 VÄG

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för fk– åk 3.
Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, 
har tydlig progression och ger stora 
möjligheter till individualisering.

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben.
3
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s. 82

MATS WÄNBLAD

Larmet tjöt ännu högre nu, och Asta och Cesar ville 
komma så långt bort som det bara var möjligt.

De tänkte inte, bara sprang, ner mot kyrkan vid den 
lilla sjön. Framför två gula hyreshus blev det plötsligt 
tvärstopp. Cesars fot försvann rakt ner i marken.

– Kom då! väste Asta.
– Jag kan inte, sa Cesar. Jag sitter fast!

Läs med ABC-klubben!
Läseboken finns i tre versioner. Böckerna innehåller 
samma berättelse, men har olika mängd text. A-boken 
har inte lika mycket text som B-boken. Läseboken 
På väg har minst textmängd och ökat bildstöd.

Till läseböckerna finns en arbetsbok med varierade 
och roliga språk-, läs- och skrivövningar.

ISBN 978-91-27-44905-3

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

PÅ
  VÄG

N
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 VÄG

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för fk– åk 3.
Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, 
har tydlig progression och ger stora 
möjligheter till individualisering.

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben.
3
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s. 82

MATS WÄNBLAD

Larmet tjöt ännu högre nu, och Asta och Cesar ville 
komma så långt bort som det bara var möjligt.

De tänkte inte, bara sprang, ner mot kyrkan vid den 
lilla sjön. Framför två gula hyreshus blev det plötsligt 
tvärstopp. Cesars fot försvann rakt ner i marken.

– Kom då! väste Asta.
– Jag kan inte, sa Cesar. Jag sitter fast!

Läs med ABC-klubben!
Läseboken finns i tre versioner. Böckerna innehåller 
samma berättelse, men har olika mängd text. A-boken 
har inte lika mycket text som B-boken. Läseboken 
På väg har minst textmängd och ökat bildstöd.

Till läseböckerna finns en arbetsbok med varierade 
och roliga språk-, läs- och skrivövningar.

ISBN 978-91-27-44905-3

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

PÅ
  VÄG

N
yckeln till skatten PÅ

 VÄG

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för fk– åk 3.
Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, 
har tydlig progression och ger stora 
möjligheter till individualisering.

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben.
3
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Asta tjuvlyssnar
 1 Asta fick lite dåligt samvete när Sigge serverade henne maten. 

Asta tjuvlyssnar
 1 Asta fick lite dåligt samvete när Sigge serverade henne maten. 

K A P I T E L  1 2
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Nyckeln till skatten 
För årskurs 3

I ABC-klubben för åk 3 �nns det tre läseböcker – Nyckeln till skatten A, B och På väg. 
De innehåller samma berättelse, men A-boken har inte lika mycket text som B-boken. 
Läseboken På väg har minst textmängd och ökat bildstöd. Alla kapitel börjar och slutar 
på samma sidor i de olika versionerna.

Läsebok A

SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Läsebok B På väg

Arbetsbok
I arbetsboken utvecklar barnen sin läsning 
och skrivning. Arbetet utgår från texten i läse-
böckerna. Den gemensamma läsupplevelsen
lockar till diskussioner och därefter arbetar
eleverna både enskilt och i grupp med läsför-
ståelse- och skrivuppgifter där de bl a tränar 
olika läsförståelsestrategier.

Arbetsboken är vändbar med två framsidor.framsidor.framsidor
Bakifrån arbetar eleverna på djupet med läs-
förståelsestrategier, textstrategier, textstrategier typer och språklära. 

Arbetsbok Fokus
Arbetsbok Fokus passar elever som behöver 
ett tydligt upplägg med utvalda uppgiftstyper, 
bilder som stödjer innehållet och vägledande 
exempel. Arbetsbok och Arbetsbok Fokus är 
strukturerade så att läraren kan undervisa elev-
gruppen inom samma område. 



Till dig som hjälper till med läxorna

Den här läxboken är kopplad till läseboken Nyckeln till skatten

och är tänkt att fungera som en bro mellan hem och skola.

Först läser barnet högt för dig de angivna sidorna ur läseboken. 

I läxboken ser ni vilka sidor som ska läsas. Barnet antecknar vem 

det är som lyssnat, hur många gånger texten lästes och utvärderar 

därefter sin läsning. 

En viktig förutsättning för att kunna förstå vad man läser är  

att man läser med �yt. Den som läser med �yt behöver inte 

 koncentrera sig på att koda av de skrivna orden, utan kan helt 

rikta sin uppmärksamhet på innehållet i texten.

Flyt i läsningen är inte något man får plötsligt. Flytet beror på 

hur välbekanta orden är och hur mycket man övar på texten.  

Det är därför viktigt att läsa texten �era gånger samt att fortsätta 

läsa högt för någon som lyssnar även sedan man kommit en bra 

bit i sin läsutveckling. 

På sidan i läxboken följer uppgifter att lösa med koppling till 

texten. Här gäller det för dig att hjälpa till som samtalspartner.  

Det är läsförståelsen som står i centrum. Det viktigaste här är att 

ditt barn har förstått det lästa och är aktiv vid läsningen. En aktiv 

läsare kan till exempel sammanfatta det lästa och fundera på vad 

som ska hända härnäst.

Sitt tillsammans i lugn och ro när läxan ska göras. Det är bättre 

med kortare stunder �era gånger under veckan än en enda lång 

stund. 

Lycka till!

Skatten_Laxbok.indd   2 2015-01-28   10:58

3Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vad handlade kapitlet om? Sammanfatta. 

Skriv två ord som var krångliga att läsa i texten.

Varför drämmer Sigge igen dörren när han går?

Titta bland dina kläder.  

Vilket är ditt favoritplagg?  

Rita och skriv.

Jag har läst sidorna 8 –13 för 

Jag har läst texten  gånger. 

Hur gick det att läsa?   Jag har fått flyt. 

  Jag fastnar på ord ibland.

  Jag behöver träna mer för att få flyt.

Det blir ingen ny cykel 

Skatten_Laxbok.indd   3 2013-02-01   12.56
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Lärarhandledning
Lärarhandledningen inleds med en artikel om 
bedömning skriven av Barbro Westlund. Där-
efter följer en lättanvänd handledning med 
metodiska tips till kapitlen i läseböckerna och 
arbetsboken. Lärarhandledningen avslutas 
med kopieringsunderlag som bl a innehåller 
arbetsblad som förenklar individualiseringen i 
klassrummet. Vid köp av lärarhandledningen 
ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 
månader kan du förnya din licens och köpa 
lärarwebben separat.

Kompletterande lärarhandledning för språkstödjande undervisning
Den här lärarhandledningen kompletterar den ordinarie lärarhand-
ledningen till Nyckeln till skatten. Den underlättar för läraren att 
inkludera de nyanlända eleverna i arbetet med ABC-klubben.

Till varje kapitel i läseboken �nns kopieringsblad med ord och 
ordförklaringar, sekvensbilder med textkort att använda då kapitlet 
ska återberättas och ytterligare arbetsblad för det språkstödjande 
arbetet. I materialet ingår även särskilda läxblad tänkta för elever 
som ännu inte har lärt sig läsa.

Bonusbok
Bonusboken ger extra utmaningar för de 
elever som behöver sporras och arbeta 
vidare efter arbetsboken. Uppgifterna hör till 
texterna i Läsebok A och B. 

För dig som lärare

Lärarwebb
På lärarwebben �nns material för dig som 
lärare att använda vid genomgångar i klass-
rummet. Bilder och övningar från lärarhand-
ledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan 
laborera och låta alla elever vara delaktiga. 
Lärarhandledningen, läseböckerna, Arbets-
bok och Arbetsbok fokus medföljer i digitalt 
format. På lärarwebben �nns även kopiering-
sunderlag som utskrivbara pdfer. 

Webbövningar för eleverna
På nok.se �nns kostnadsfria webbövningar på 
moment från arbetsboken.

Läxbok
Till varje kapitel i läseboken �nns en sida i läxboken. Eleven utvärderar sin läsning och 
föräldern återkopplar. Därefter följer uppgifter om innehållet i texten att lösa hemma.

nok.se/abc-klubben

Nyhet!
Nu även med 

lärarhandledning 
och läseböckerna i 

digitalt format.

Författare: Mats Wänblad, Ingela Felth Sjölund, 
Pia Hed Andersson, Barbro Westlund , Sara Persson, 
Karin Martinussen, Anna Quist

ABC-klubben åk 3, Nyckeln till skatten

Läsebok A 27-42868-3 176 s 189:-

Läsebok A Digital, 12 mån. 27-43772-2 69:-

Läsebok B 27-42869-0 176 s 189:-

Läsebok B Digital, 12 mån. 27-43773-9 69:-

Läsebok På väg 27-44905-3 176 s 189:-

Läsebok På väg Digital, 
12 mån. 27-45107-0   69:-

Arbetsbok 27-42870-6 112 s 122:-

Arbetsbok Fokus  27-45840-6 112 s 122:-

Läxbok, 5-pack 27-42871-3 32 s 185:-

Bonusbok, 5 ex 27-45839-0  32 s 195:-

Lärarwebb, 12 mån 27-45836-9   249:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-42872-0 150 s 425:-

Kompletterande lärarhand-
ledning för språkstödjande 
undervisning 27-45157-5 160 s 365:-

http://nok.se
http://nok.se/abc-klubben
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Mer i ABC-klubben

Skriva bokstäver är en arbetsbok där 
eleverna tränar �nmotorik och skrivande 
av alfabetets bokstäver. Upplägget 
i boken är efter bokstävernas form och 
eleverna tränar på att skriva både geme-
ner och versaler. 

Eleverna följer en tydlig arbetsgång där 
de övar handstil genom att följa mönster 
och former, spåra och skriva alfabetets 
bokstäver. 

Varje bokstavs position på raden visas 
med linjer, pilar och startprickar. I slutet av 
boken ges möjlighet att träna sifferskriv-
ning och prova på skrivstil. 

Välkommen till ABC-klubbens materialbank – här har vi samlat kostnadsfria material som du kan använda i din 
undervisning med ABC-klubben. Här �nns t ex  diplom, läsbingon, färgläggningsbilder och läsförståelseblad. 

Skriva bokstäver

ABC-klubbens materialbank
– kostnadsfria material till din undervisning!

Eleverna 
skriver gemener, 

versaler 
och siffror

nok.se/
abc-klubbben/
materialbank

Författare: Maria Rydkvist

ABC-klubben 

Skriva bokstäver  27-45841-3 32 s   69:-

http://nok.se/abc-klubbben/materialbank
http://nok.se/abc-klubbben/materialbank
http://nok.se/abc-klubbben/materialbank
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Läs mer-böcker

Fristående berättelser om barnen i ABC- 
klubben. De blå böckerna innehåller liten 
textmängd tänkt för nybörjarläsaren. I de 
röda böckerna �nns något mer text och i de 
gröna mest. Hämta kostnadsfria arbetsblad 
till Läs mer-böckerna bland ABC-klubbens 
extramaterial på nok.se. 

Läggspel och kopieringsunderlag 
för kodknäckarfasen

ABC-klubbens läggspel och kopieringsunderlag riktar 
sig särskilt till de elever som har försenad eller bristfällig 
läsutveckling. Materialet passar också dem som i sin läs-

träning behöver tydlig avgränsad undervis-
ning i små steg. 

Materialet består av 20 läggspel i askar 
samt kopieringshäfte med arbetsblad. Spe-
len och övningarna följer inlärningsgången 
i de första åtta kapitlen i Den magiska kulan 
och fungerar som extra träning utöver 
övningarna i arbetsboken.

Väggalfabet

Väggalfabetet 
består av 29 ark i 
A4-format – en för 
varje bokstav. 

Alfabetslinjal

Hängen

Uppmuntra eleverna med en 
belöning! Dela ut symboler från 
ABC-klubbens berättelser. Kan 
träs på snören.

Hängena är 0,5–1,0 cm.

Mer i ABC-klubben

24 dagar till jul
Högläsningsboken 24 dagar till jul består av 24 kapitel att läsa 
inför julen. 

Berättelsen utspelar sig i samma värld som ABC-klubbens 
läseböcker och passar att läsa högt i december månad i åk 1–3. 
Boken berör de känslor vi förknippar med julen, som glädje, för-
väntan, gemenskap, kärlek – men också ensamhet, sorg och ett 
visst vemod. 

Till boken �nns en julkalender med 24 luckor. Bakom luckorna 
�nns bilder som hör till de lästa kapitlen. Kalendern är i A3-format 
i stadig kartong.

Författare: Mats Wänblad

ABC-klubben

Julbok, 24 dagar till jul 27-45410-1 104 s 155:-

Julkalender 27-45409-5   39:-

En riktigt härlig 
kapitelbok att läsa 

inför julen!

Läsdagbok

Dokumentera 
läsningen! Läsdag-
boken ger plats för 
anteckningar om 31 
böcker. 

Författare: Mats Wänblad

ABC-klubben Läs mer

Läs mer Blå, Asta kastar 27-44290-0 22 s 65:-

Läs mer Blå, Bea handlar 27-44291-7 22 s 65:-

Läs mer Blå, Cesar cyklar 27-45226-8 22 s  65:-

Läs mer Röd,
Cesars nya kläder 27-44292-4 30 s 65:-

Läs mer Röd, Trolleri 27-44293-1 30 s 65:-

Läs mer Röd, Upp i trädet!  27-45227-5 30 s 65:-

Läs mer Grön, 
Den spökande bonden 27-44605-2 38 s 65:-

Läs mer Grön, 
Ensam i mörkret 27-44606-9 38 s 65:-

Läs mer Grön, Guldvågen 27-45228-2 38 s 65:-

Författare: Ingela Felth Sjölund, Pia Hed Andersson

ABC-klubben

Läggspel och kopieringsunderlag 
för kodknäckarfasen 27-44294-8 999:-

Väggalfabet 27-44901-5  385:-

Alfabetslinjal 27-44973-2   10:-

Hängen Fk Stjärnor, 30 st 27-45271-8     45:-

Hängen åk 1 Kulor, 30 st  27-45272-5     45:-

Hängen åk 2 
Diamanter, 30 st              27-45273-2     45:-

Hängen åk 3 Nycklar, 30 st 27-45274-9     45:-

Läsdagbok 27-44064-7 64 s 15:-

http://nok.se
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Klara svenskan
Klara svenskan är ett gediget komplement till den läslära som dina elever arbetar 
med för tillfället. Med Klara svenskan får du ett överskådligt material som hjälper 
dina elever att bli kreativa och självständiga i sin läsning, sitt skrivande och sam-
talande runt olika texttyper. 

Arbeta utifrån cirkelmodellen
Arbetet i Klara svenskan utgår från cirkelmodellens fyra faser. Du som lärare vägleder och stöttar eleverna 
genom skrivprocessen. Eleverna får utrymme att tala, samtala, tänka högt, ställa hypoteser, resonera om och ge 
återkoppling på sina egna och kamraternas idéer. Allt för att främja formativt lärande och språkutveckling.

18

Passar för: Åk 2–3

Pär Sahlin är lärare och barn- och 
ungdomsboksförfattare. Han har 
skrivit �era läromedel i svenska och 
har fått läromedelsförfattarnas pris 
Lärkan.

Cirkelmodellens fyra faser:
Fas 1 – Texttypens innehåll
Du som lärare tar reda på elever-
nas förkunskaper och tydliggör 
målen för ämnesområdet. Ni 
bygger tillsammans upp kun-
skap om ämnet och ni samtalar 
om aktuella ord och begrepp. 

Fas 2 – Texttypens syfte, struktur 
och kännetecken
Ni går igenom textens olika 
delar, form och funktion. I denna 
fas utvecklar eleverna ett meta-
språk. Ett språk om språket.

Fas 3 – Gemensam text
Utifrån elevernas idéer och din 
vägledning bygger ni upp en 
gemensam text. Eleverna får syn 
på processen i arbetet och för-
bereds inför sitt eget skrivande.

Fas 4 – Individuell text
Elevernas kunskap om texttypen 
gör att de själva kan planera och 
skriva en text. Till stöd har de 
checklistor och matriser med 
fokus på mål, innehåll och 
texttypens särdrag.

Sara Rådling är grundskollärare och 
förstelärare. Hon undervisar på låg-
stadiet i en skola i Ekerö kommun.
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• Berätta för eleverna att ni nu ska skriva en berättelse tillsammans i hela 
gruppen. Visa Planeringsmallen som �nns på kopieringsunderlag B12 – 
Planeringsmallen, s. xx för eleverna. 

• För att modellera hur Planeringsmallen ska användas kan du utgå från 
strukturen från berättelsen Cleo och enhörningen medan du fyller i en egen 
version. Fyll i så att eleverna ser hur de olika delar kan fyllas i.

Rubrik Cleo och enhörningen

Inledning I Cleos klass gillar alla att 
hoppa käpphäst.

Problem Enhörningen Elektra har fastnat 
i Stora träsket.

Lösning Cleo hjälper Elektra upp ur 
träsket.

Avslutning Cleo får Elektras horn och 
använder det till sin käpphäst.

• Låt eleverna komma med förslag på vad varje del i er gemensamma berät-
telse ska innehålla. Fyll i så att alla ser planeringen. Den kan bli så här:

Rubrik Minna och rymdvarelsen

Inledning Minna kan inte somna.

Problem Rymdvarelsen Trox har åkt vilse.

Lösning Minna hjälper Trox att hitta till 
rätt planet.

Avslutning Minna får med sig Trox 
stjärnkikare.

• Utifrån den planering ni nu har gjort skriver du med hjälp av elevernas 
formuleringar ner den gemensamma berättelsen. 

• Skriv så att det är synligt under processens gång. Låt inte berättelsen bli för 
lång, men den behöver ändå innehålla de delar som behövs i en berättande 
text.

• Var tydlig med att berätta vad du gör och vad du skriver vid varje steg. 

Skriva en gemensam text i par
Nu är det dags för eleverna att göra sig redo att planera och skriva en berät-
telse i par. 

Så här kan du göra
• Berätta för eleverna att de nu ska få planera en egen text och fylla i en pla-

neringsmall som hjälp. 
• Repetera vilka delar som bör �nnas med i en berättelse. 
• Introducera uppslaget Planera och skriv en berättelse tillsammans i elevbo-

ken. 

Kopieringsunderlag © 2021 Sara Rådling, Pär Sahlin och Natur & Kultur
Klara svenskan, Lärarhandledning Åk 2, ISBN 978-91-27-45891-8 BERÄTTANDE TEXT    79

Planeringsmallen

Inledning Problem

Lösning Avslutning

Titel: 

Personer: 

Miljö: 

Problem

Planeringsmallen
Planeringsmallen
Planeringsmallen

B12
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Planera och skriv 
en berättelse tillsammans 
Nu ska du planera och skriva en berättelse med en kamrat.

 Vad ska er berättelse handla om?
Ta hjälp av förslagen på lappen om ni vill.

 Fyll i Planeringsmallen med stödord på nästa sida.

 Vad ska er berättelse heta? 
Skriv här:

 Visa er planering för er lärare.

 Skriv er berättelse på dator eller surfplatta. 
Ta hjälp av er planeringsmall och checklistan.

 Läs igenom er berättelse. Sätt kryss i checklistan 
för det ni har fått med i texten.

 Läs upp er berättelse för ett annat par. 

 Lyssna när det andra paret läser sin berättelse för er. 
Tänk på att lyssna aktivt. 

Ti� a på den som pratar. 
Undvik a�  avbryta. 
Ställ frågor i slutet. 

Hur lyssnar jag 
aktivt?

Checklista 
för berättelse
Vi har:

    alla delar i 
berättelsen.

    stor bokstav 
i början av 
meningar.

   . ? ! i slutet 
av meningar.

    mellanrum 
mellan orden.

Inledning Problem

Lösning Avslutning

Problem

Planeringsmallen
Planeringsmallen
Planeringsmallen

Titel: 

Personer: 

Miljö: 

en vätte som går vilse
en förtrollad räv
en ensam enhörning
ett ledset troll
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Vägledning inför arbete i elevboken s. 18 –19

Planera och skriv 
en berättelse tillsammans
Arbetet med berättande text utgår från cirkelmodellens fyra faser. Här följer 
nu arbete i fas 3.

Fas 3 – skriva en gemensam text
I fas 3 i cirkelmodellen ligger fokus på det gemensamma skrivandet. Ni kom-
mer först att skriva en text tillsammans i hela gruppen. Däre�er  får eleverna 
planera och skriva en text tillsammans i par. Det gemensamma skrivandet 
ger eleverna en bas att utgå ifrån när de senare ska skriva egna texter. Det ger 
även möjlighet att repetera hur en berättelse kan struktureras och vad den 
kan innehålla.

Så här kan du göra
• Inled lektionen med att låta eleverna fundera på vad en berättelse behöver 

innehålla. Använd gärna den kooperativa strukturen EPA här (läs mer om 
denna på s. xx). Diskutera och gå sedan igenom texten tillsammans. 

• Skriv upp de svar du får av eleverna, skriv dem så att de hamnar i rätt ord-
ning:

Berättelsens
olika delar

Rubrik

Inledning

Problem

Lösning

Avslutning

Cirkelmodellens Fas 3.

1

4 2
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Det här är Klara svenskan
Klara svenskan på lågstadiet �nns både för årskurs 2 och 3. Läromedlet innehåller tre huvudkomponenter 
per årskurs: de två elevböckerna Tala, Läsa, Skriva och Språkläran, samt en lärarhandledning med tillhörande 
lärarwebb. Till Språkläran �nns digitala elevövningar som ligger gratis under extramaterial på nok.se.

Lärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskan

19

Lärarhandledning
Till Klara svenskans lärarhandledning hör 
en lärarwebb. Via inloggningsuppgifter 
i den tryckta lärarhandledningen får du 
tillgång till alla modelltexter, kopierings-
underlag och Lärarhandledningen i 
digital version. Efter 12 månader kan 
du förnya ditt abonnemang och köpa 
lärarwebben separat.

Lärarhandledning och elevböckerna 
Tala, Läsa, Skriva och Språklära.

Lärarhandledning och elevböckerna 
Tala, Läsa, Skriva och Språklära.

Lärarhandledningarna är själva hjärtat 
i Klara svenskan på lågstadiet. De 
omfattar de båda elevböckerna för 
varje årskurs och ger dig som lärare 
stort stöd i din undervisning utifrån 
Cirkelmodellen. Till handledningarna 
�nns det en lärarwebb där lärarhand-
ledningen medföljer i digitalt format 
och där alla modelltexter, kopierings-
underlag, ljudklipp samt �lmer �nns 
att tillgå via en unik kod som gäller i 
12 månader. Därefter kan du köpa till 
lärarwebbarna separat. 

I de tryckta lärarhandledningarna 
ingår följande:
• tydliga genomgångar och lektions-

planeringar inför varje uppslag i 
elevböckerna

• kopieringsunderlag som tillhör 
genomgångarna

• stödstrukturer för varje texttyp

• modelltexter inom varje texttyp

• en bank med ytterligare texter inom 
varje texttyp samt läsförståelseupp-
gifter till dessa texter

• uppstart och kartläggningsuppgifter 
inför varje område i elevböckerna 

• facit till de båda elevböckerna.

ÅK 2

ÅK 2

ÅK 3

ÅK 3

http://nok.se
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Mål

Det är roligt och spännande med berättelser. 
De kan ju handla om precis vad som helst. 
Vilken typ av berättelser tycker du om?

Berättande
text

Särskilt om de 
innehåller e�  problem 

som får en lösning 
i slutet.

Berä� elser är 
det bästa vi vet!

Klara,

färdiga, gå!

Läsa

Skriva

Jag kan 
y förstå det jag läser,
y förutspå vad som kan hända.

Jag kan 
y skriva meningar med punkt 

och stor bokstav,
y skriva en berättelse med början, 

problem, lösning och slut,
y använda beskrivande ord.

Jag kan
y berätta vad som händer

i en berättelse,
y berätta i rätt ordning,
y vara en bra lyssnare.

Tala och lyssna

BERÄTTANDE TEXT    1918    BERÄTTANDE TEXT

Planera och skriv 
en berättelse tillsammans 
Nu ska du få planera och skriva en berättelse 
tillsammans med en kamrat.

 Vad ska er berättelse handla om?
Ta hjälp av förslagen på lappen om ni vill.

 Vad ska er berättelse heta?

 Fyll i planeringsmallen med stödord.

 Visa er planering för er lärare.

 Skriv er berättelse för på dator eller ipad. 
Ta hjälp av er planeringsmall och checklistan.

 Läs igenom er berättelse. 
Sätt kryss i checklistan för det ni fått med i texten.

 Läs upp er berättelse för ett annat par. 

 Lyssna när andra paret läser sin berättelse för er. 
Tänk på att lyssna aktivt. 

Ti� a på den som pratar. 
Undvik a�  avbryta. 
Ställ frågor i slutet. 

Hur lyssnar jag 
aktivt?

Checklista
Jag har:

    alla delar i 
berättelsen.

    stor bokstav 
i början av 
meningar.

      punkt i slutet 
av meningar.

    mellanrum 
mellan orden.

Inledning

Personer: 

Miljö: 

Problem

Lösning Avslutning

Problem

Planeringsmallen
Planeringsmallen
Planeringsmallen

en vätte som går vilse
en förtrollad räv
en ensam enhörning
ett ledset troll
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Elevbok – Tala, Läsa, Skriva

Elevboken Tala, Läsa, Skriva innehåller fyra olika texttyper per årskurs 

I årskurs 2 möter eleverna följande texttyper:
• Berättande text
• Beskrivande faktatext
• Poetisk text
• Instruerande text

I årskurs 3 möter eleverna med följande texttyper:
• Återberättande text
• Beskrivande faktatext
• Berättande text
• Förklarande faktatext

Passar för: Åk 2–3

Med Klara svenskan 
blir eleverna kreativa 

och självständiga 
textskapare.
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I elevboken Tala, Läsa, Skriva kommer eleverna få bekanta sig med fyra olika texttyper. Inom varje texttyp får eleverna träna på att tala, läsa och skriva. 
Till varje texttyp �nns tydliga exempeltexter, gra�ska stödstrukturer och vägledande checklistor.

Inom varje texttyp får eleverna träna på att tala, läsa och skriva. Till varje texttyp �nns tydliga exempel-
texter, gra�ska stödstrukturer och vägledande checklistor. Allt för att underlätta att eleverna blir kreativa 
och självständiga textskapare.
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 Vilka vokaler saknas? Fyll i.

 bl ckf sk      sk ldp dd

 sj h st  sp ckh gg r 

ä

Vokaler

 Fyll i bokstäverna som fattas.

 Vad kallas bokstäverna som du fyllde i? 
Ringa in.

vokaler     konsonanter

 Vad kallas bokstäverna som redan stod där? 
Ringa in.

vokaler     konsonanter

 Färglägg alla vokaler. 

HAJ   BLÅVAL   DELFIN

 Vad kan du bilda för ord? Pröva med olika vokaler. 
Skriv så många ord du kommer på.
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Elevbok – Språklära

Elevboken Tala, Läsa, Skriva innehåller fyra olika texttyper per årskurs 

I årskurs 2 arbetar eleverna med följande 
områden:
• Alfabetet
• Meningar
• Stavning
• Ord

I årskurs 3 arbetar eleverna med följande 
områden:
• Meningar
• Stavning
• Ord
• Språkbruk

Passar för: Åk 2–3

Till Språkläran 
�nns  det kostnadsfritt 

extramaterial i form 
av elevövningar 

på nok.se.
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I elevboken Språklära �nns det textexempel och övningar inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, 
stavning, ordkunskap och språkbruk. Målet med arbetet i elevboken Språklära är att ge eleverna kunskaper 
om språkliga strukturer och normer som de har nytta av när de talar, läser och skriver. I Språkläran får elev-
erna även träna handstil. Till Språkläran �nns det kostnadsfritt extramaterial i form av elevövningar på nok.se.

I elevboken Språklära �nns det textexempel och övningar inom fyra olika 
områden per årskurs. I Språkläran får eleverna även träna handstil. 

nok.se/klarasvenskan

Författare: Pär Sahlin och Sara Rådling

Klara svenskan åk 2

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-45891-8 200 s 529:-

Lärarwebb, 12 mån 27-45998-4 249:-

Elevbok Tala, läsa, skriva 27-45893-2 72 s 109:-

Elevbok Språklära 27-45892-5 56 s 89:-

Klara svenskan åk 3

Lärarhandledning med 
lärarwebb 27-45767-6 200 s 529:-

Lärarwebb, 12 mån 27-46149-9  249:-

Elevbok Tala, läsa, skriva 27-45769-0 72 s 109:-

Elevbok Språklära 27-45768-3 56 s 89:-

http://nok.se
http://nok.se
http://nok.se/klarasvenskan


22

SVENSKASVENSKA | BASLÄROMEDEL

Glad svenska 
En gedigen bas för undervisningen i svenska

I Glad svenska får eleverna öva in kunskaper på ett lekfullt sätt. 
Uppgifterna är varierade med tonvikt på stavning, ordbildning, 
meningsbyggnad och läsförståelse. 

Årskurs 2 och 3
Glad svenska 2 och 3 består av två böcker per årskurs, Språklära och Övningsbok. 

Årskurs 1
Glad svenska 1 är en allt-i-ett bok. Den kan användas på vårterminen i årskurs 1 eller när den första läsinlärningen är avklarad.

Passar för: Åk 1–3

Författare: Rolf och Lilian Falkenland

Glad svenska

Glad svenska 1 

Språklära med övningar 27-42100-4 64 s 109:- 

Facit 27-42105-9 16 s 45:- 

Glad svenska 2

Språklära 27-42101-1 136 s 179:- 

Övningsbok 27-42103-5 88 s 99:- 

Facit 27-42106-6 32 s 65:- 

Glad svenska 3

Språklära 27-42102-8 144 s 179:- 

Övningsbok 27-42104-2 88 s 99:- 

Facit 27-42107-3 40 s 65:- 
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Med läseboken Pojken och Tigern färdas barnen genom Sverige 
– och får på köpet förförståelse inför undervisningen i geogra�.

I den tillhörande arbetsboken arbetar barnen 
med studieteknik, läsförståelse, ordkunskap, 
ordbildning, meningsbyggnad och stavning. 
Kopieringsunderlaget innehåller ett urval av 
uppgifterna från arbetsboken. 

I den alternativa arbetsboken Pojken och 
Tigern Läsförståelse �nns läsförståelse- och 
re�ektionsfrågor samt uppgifter om ord och 
begrepp.

Pojken och Tigern digitalt
Följ Pojken och Tigerns resa genom Sverige 
på lärarwebben. För varje kapitel �nns kart-
material avsett för interaktiv skrivtavla (alt 
dator/projektor) som hjälper er att följa vägen 
genom det aktuella landskapet. 

Pojken och Tigern Tidsmaskinen
Här gör pojken och hans katt en ny spän-
nande resa, en resa i historien bland vikingar, 
rövare och riddare. Läsförståelse och språk-
lära övas i den tillhörande studieboken.

Pojken och Tigern

Tobias och Isabel tjänar pengar på att fotografera turister. Men deras 
verksamhet är hotad av en mystisk kille – Springtjuven. Huvudperson-
erna tar sig runt i Stockholm och dras samtidigt in i en kriminalhistoria 
med dramatisk upplösning.

Med den här boken får eleverna dels läsa en 
spännande historia, dels lära sig mer om de 
platser där handlingen utspelar sig.

Boken är tänkt för Stockholmselever som 
läser om sin hembygd i åk 3–4 och mellan-
stadieelever i resten av landet när de läser 
om Sverige och Stockholm. 

Till boken �nns ett separat kopierings-
underlag med läsförståelseuppgifter till 
texterna i de 16 kapitlen. Här �nns också 
korta faktatexter och uppgifter om de platser 
som nämns i boken samt kartmaterial.

Springtjuven
Ett Stockholmsmysterium

Passar för: Åk 3–4

Passar för: Åk 3–4

Alternativ arbetsbok 
Pojken och Tigern Läsförståelse.

Författare: Lars Westman, Monica Benoit, Birgitta Berling, 
Ingvar Lundberg, Ingela Korsell

Pojken och Tigern

Läsebok 27-62804-5 208 s 205:-

Läsebok Lättläst 27-62713-0 208 s 205:- 

Arbetsbok 27-62715-4 104 s 119:- 

Kopieringsunderlag 27-62716-1 52 s 529:- 

Lärarens bok 27-41400-6 84 s 339:-

Pojken och Tigern 
Lärarwebb 12 mån. 27-43036-5 199:-

Pojken och Tigern Läsförståelse

Elevens bok 27-41149-4 64 s 89:- 

Lärarens bok 27-41150-0 32 s 209:-

Pojken och Tigern Tidsmaskinen

Läsebok 27-62784-0 112 s 205:-

Studiebok 27-62817-5 56 s 129:-

Författare: Lars Westman

Springtjuven – ett Stockholmsmysterium

Läsebok 27-41807-3 136 s 195:-

Kopieringsunderlag 27-41808-0 32 s 325:-



Stärk kulturmötet genom berättande

GRÄNSLÖSA SAGOR

Per Gustavsson
Mikael Thomasson
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Passar för: Förskoleklass–åk 3

Värdefulla sagor 
Lyft värdegrunden genom berättande

Berättelser väcker känslor och engagerar, 
och det som väcker starka känslor minns 
man. Berättandet fungerar som ett sätt att 
överföra kunskap och att underhålla, sam-
tidigt som man förmedlar normer och ideal. 
Om man dessutom lägger ifrån sig boken 
och berättar med egna ord, skapas en kon-
takt som är helt unik. 

I läroplanen lyfts det muntliga berättandet 
och vikten av att låta eleverna möta berät-

telser från olika kulturer, under olika tider och 
för skilda syften.

Värdefulla sagor består av 35 sagor och 
sägner som förmedlar empati för den svage, 
vikten av vänskap och riskerna med egoism. 
Till varje saga �nns frågeställningar som stöd 
för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna 
passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att 
återberätta. 

Gränslösa sagor 
Stärk kulturmötet genom berättande

Lekfulla sagor 
Skapa gemenskap och glädje genom berättande

Sagor som liknar varandra �nns över hela 
världen och vi människor känner ofta igen oss 
i varandras sagor. Ibland kan man känna igen 
sagans tema, men inte sällan är det i stort 
sett samma saga som spridit sig över jorden. 

Gränslösa sagor består av 35 sagor som 
vandrat över världen i hundratals och tusen-
tals år. I första hand har de utvalda sagorna 
sitt ursprung i länder varifrån många nyan-
lända människor kommit de senaste åren. 

Efter varje saga ges information om sago-
typen och i vilka länder den är vanlig. Boken 
beskriver vad man som pedagog kan tänka 
på och ger förslag på samtalsfrågor och 
övningar till varje saga. 

Författarna ger också förslag på tekniker 
att använda sig av när man berättar i �er-
språkiga miljöer, t ex förtydliganden och 
konkretiseringar som hjälper eleverna att 
förstå och bearbeta sagan.

I leken är allt möjligt, tid och rum kan för-
vandlas. Samma sak händer i sagans värld. 
Lek och saga bidrar till barnens mognad och 
till att bemästra svårigheter i vardagen. Alla 
kan leka, alla kan berätta. Det gäller bara att 
hänge sig, våga bli en jamande katt eller en 
hemsk jätte.

I denna nyutgåva av boken Sagor att be-
rätta och leka �nns över 30 utvalda folksagor. 
Sagorna passar för barn i förskoleklass och är 
enkla att lära sig berätta utan bok. Till varje 
saga ges en kort beskrivning av sagans ur-
sprung och konkreta tips på hur den med 
enkla medel kan levandegöras vid berättandet. 

Använd 
berättandet som 
ett pedagogiskt 
verktyg i värde-
grundsarbetet!

Passar för: Förskoleklass–åk 3

Passar för: Förskoleklass

Författare: Per Gustavsson, Mikael Thomasson

Värdefulla sagor 27-44200-9 132 s  275:-

Författare: Per Gustavsson, Mikael Thomasson

Gränslösa sagor 27-45558-0 160 s 275:-

Författare: Per Gustavsson

Lekfulla sagor 27-46169-7 92 s 275:-
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Sagoskogen
Ett kreativt material med utgångspunkt 
i bokstavssagor och räknehändelser

Med hjälp av Sagoskogen utgår ni från de 
kortare texter som är kopplade till en viss 
bokstav eller skapar egna texter. Dessa bok-
stavssagor används sedan i lästräningen. 

Tillsammans skapar ni en fantasivärld där 
Sagoskogen med dess invånare växter fram. 
 Till varje bokstav �nns övningar för att, både 
gemensamt och individuellt, bearbeta texten 
och för formträning av bokstaven. Det �nns 
även övningar inom språklig medvetenhet 

och skapande. Bilderna i nya upplagan är i 
färg och medföljer som kopieringsunderlag. 
Texterna �nns också att hämta digitalt på 
nok.se.

Boken består också av en matematisk 
del med utgångspunkt i räknehändelser 
som utgår från siffrorna 0–9 där eleverna får 
undersöka geometriska former, upptäcka 
matematiska begrepp, öva sortering samt 
hitta på egna räknehändelser. 

Lärare Gör-serien  
ger konkreta förslag på 

arbetssätt och aktiviteter 
som är väl beprövade och 

direkt kan användas 
i undervisningen.

Passar för: Förskoleklass–åk 1

Tala, lyssna 
och samtala
Det här materialet möter innehållet under rubriken ”Tala, lyssna och 
samtala” i den nya kursplanen i svenska.

I det centrala innehållet är det tydligt att vi ska arbeta med muntligt berättande och 
muntliga presentationer i undervisningen. Tala, lyssna och samtala innehåller konkreta 
lektionsupplägg som visar på hur du kan arbeta med elevernas berättande och muntliga 
framställande på ett kreativt och lustfyllt sätt. 

De muntliga aktiviteterna ska vara en naturlig del av undervisningen och eleverna ska 
veta vad som förväntas av dem. I det här materialet får eleverna lära sig strategier att 
använda sig av vid vid kommande presentationer och muntliga aktiviteter. Eleverna ska 
känna sig trygga, rustade och säkra.

Passar för: Förskoleklass–åk 3

Författaren till Tala, lyssna och samtala – Kreativa övningar som 
stödjer det muntliga är Kim Sjöberg. Kim är utbildad lärare med 
legitimation för grundskolans tidigare år, förskoleklass och examen 
som fritidspedagog. Hon arbetar i skrivande stund på mellanstadiet, 
men har längst erfarenhet från lågstadiet. Hon driver sidan oppet-
klassrum.se på Facebook och Instagram. 

Författare: Maria Lindholm, Jenny Lindvall

Lärare Gör

Sagoskogen 27-45993-9 96 s 199:-

Författare: Kim Sjöberg

Lärare Gör

Tala, lyssna och samtala 27-46166-6 120 s 199:-

http://nok.se
http://oppetklassrum.se
http://oppetklassrum.se
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Bokstavsriket
Klassrumsmaterialet för den första bokstavsträningen 
– oavsett vilken läslära du använder.

Arbetsboken
Arbetsbok om 64 sidor för den första bok-
stavsträningen, med varierade läs- och skriv-
uppgifter till varje bokstav. Boken innehåller 
”�nskrivning” av bokstäverna, analys- och 
syntesträning av bokstavsljuden, ordbilds-
träning och fyra stora samtalsbilder att leta 
bokstavsljud i. Boken är fristående från läse-
böcker och har en tydlig progression.

Väggalfabet
Bokstavsplanscherna visar varje bokstav 
handtextad och med en tillhörande bild. På 
baksidorna �nns bokstäverna skrivna med 
skrivstil. Konsonanterna är blå och vokalerna 
är röda. 

Alfabetsböcker
29 små häften att läsa – ett för varje bokstav. 
Varje häfte har 8 sidor.

Alfabetskort
Bilderna från väggalfabetet, samlade på ett 
kort i A5-format för eleven att ha framför sig. 
På baksidan �nns alfabetet med skrivstil. 
Korten säljs i 8-pack.

Alfabetshäfte med klistermärkesark
Skrivhäfte för färdighetsträningen av bokstavs-
skrivandet, en sida för varje bokstav. En förlaga 
med pilar visar hur bokstäverna ska skrivas. 
Ett klistermärkesark med alla bokstavsbilder 
ingår i varje bok. Böckerna säljs i 8-pack.

Passar för: Förskoleklass–åk 1

1
Utgångspunkten  
för övningarna är 
högläsningen.

Språk- och mattelekar 
med Mamma Mu

4
I arbetsboken tränar 
och befäster elev-
erna sina kunskaper.

3
Lärarhandledningen 
presenterar  
arbetsgången.

2
Storbilder att 
samtala kring.

Låt Mamma Mu och Kråkan med lust och lek guida 
eleverna in i språkets och matematikens värld.

20 minuter om dagen i en värld eleverna 
älskar! Med Mamma Mu och Kråkan kan du 
dagligen varva språk- och mattelekar med 
läsupplevelser, musik, bilder, övningar och 

gemensamt arbete i arbetsboken. 
Språklekarna har tydlig koppling till 
Bornholmsmodellen.

Passar för: Förskoleklass

Mer för 
förskoleklass: 
Böckerna om

Lill-Knut  
på s. 32.

Alfabetsböcker

Författare: Katarina Herrlin, Ida Nilsson, Lena Hultgren

Bokstavsriket

Arbetsbok 27-41315-3 64 s 95:-

Väggalfabet 27-41311-5  555:-

Alfabetsböcker 27-41313-9 29 st 409:-

Alfabetskort, 8-pack 27-41312-2 165:-

Alfabetshäfte, 8-pack 27-41314-6 32 s 195:-

Författare: Eva Fylking, Eva Wirmark, 
Jujja Wieslander, Tomas Wieslander (högläsningsboken)

Språk- och mattelekar med Mamma Mu

6 st storbilder på 
affischer i färg 27-61613-4 60 s 409:- 

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-41740-3 152 s 465:- 

Min bok 27-42252-0 60 s 105:-



Kopieringsunderlag © 2011 Författarna och Natur & Kultur 
Uppdrag språklyft 1 ISBN 978-91-27-42046-5

Kopieringsunderlag © 2011 Författarna och Natur & Kultur 
Uppdrag Språklyft åk 1-3  ISBN 978-91-27-42046-5

Hej alla barn!

Vilka bra intervjuer! 

Jag fi ck reda på mycket om vad 

ni leker med.

Jag vill gärna anställa er på min fabrik. 

Men först måste ni ha ett anställningskontrakt och 

ett identitetskort.

1. Fyll i anställningskontraktet.

2. Fyll i identitetskortet.

3. Klistra in ett kort på dig själv.

Vänliga hälsningar

• •• •• •• • • • • • • •
Kim Leksaksson (direktör)
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Vilka bra intervjuer! 

Jag fi ck reda på mycket om vad 

Jag vill gärna anställa er på min fabrik. 

Men först måste ni ha ett anställningskontrakt

1. Fyll i anställningskontraktet.

2. Fyll i identitetskortet.

3. Klistra in ett kort på dig själv.

• •• •• •• • • • • • • •
Kim Leksaksson (direktör)

Hej alla barn!

Vilka bra intervjuer! 

Jag fi ck reda på mycket om vad 

ni leker med.

Jag vill gärna anställa er på min fabrik. 

Men först måste ni ha ett 

ett identitetskort.

1. Fyll i anställningskontraktet.

2. Fyll i identitetskortet.

3. Klistra in ett kort på dig själv.

Vänliga hälsningar

• •• •• •• • • • • • • •
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Se även 
matematik 
 på s. 68.

Uppdrag Språklyft 

Passar för: Åk 1–3

På s. 68 hittar du 
Uppdrag språklyft 
med matematik.

Passar för: Förskoleklass

Uppdrag språk och matematik
I Uppdrag språk och matematik används en högläsningsberättelse 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 dis-
kussioner och aktiviteter kring både språk 
och matematik. 

Materialet består av högläsningskapitel 
och handledning med beskrivning av arbetet

med berättelsen och uppdragen. Kopierings-
underlag för uppdragen och olika spel samt 
bilder på alla karaktärer �nns också med. Alla 
uppdrag, spel och andra underlag �nns även 
på nok.se.

Utifrån spännande och inspirerande högläsningstexter får eleverna ta sig an 
kreativa, infallsrika och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt.

Uppdrag Språklyft, åk 1–3 utgår från Nya 
Språket lyfter! – Skolverkets bedömnings-
stöd i svenska och svenska som andraspråk.

Boken har två teman, ”Leksaksfabriken” 
och ”Detektivbyrån”. Varje tema inleds med 
en högläsningstext. Till varje tema �nns 
en rad elevuppdrag som övar olika läs-
och skrivstrategier, vilka aktivt utvecklar 
elevernas språk.

I anslutning till varje uppdrag �nns en 
hänvisning till de observationspunkter 
och avstämningar som �nns i Nya Språ-
ket lyfter! 

Förskoleklassens metodik
En idébank för språk-, läs- och skrivaktiviteter

Förskoleklassens metodik – språkande, skrivande och läsande utgör en idébank 
varifrån du kan plocka aktiviteter att genomföra i din klass.

I denna handledning för språkande, 
skrivande och läsande i förskoleklassen pre-
senteras såväl långsiktiga som kortsiktiga och 
konkreta mål kopplade till de metoder och 
aktiviteter som presenteras. 

Här kombineras ett elevcentrerat förhåll-
ningssätt kombinerat med tydlighet i under-
visningen. I anslutning till aktiviteterna �nns 
ett rikligt kopieringsunderlag.

Passar för: Förskoleklass

Författare: Katarina Herrlin, Elisabeth Frank 

Förskoleklassens metodik 
– språkande, skrivande och läsande 

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-43527-8 144 s 419:-

Författare: Elisabeth Berg, Ulla Hägglund, Pär Sahlin

Uppdrag språk och 
matematik 27-44383-9 92 s 375:-

Författare: Elisabeth Berg, Barbro Hagberg-Persson, 
Majken Sköld, Kerstin Lagrell Högläsningstexter: Pär Sahlin 

Uppdrag Språklyft, åk 1–3

Lärarhandledning 
med kopieringsunderlag 27-42046-5 152 s 425:-

http://nok.se


Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll

Åk 1–3

substantiv

ng-ljudet

adjektiv

frågetecken

prepositioner

vokaler

j-ljudet

punkt

dubbelteckning

liten bokstav
verb

stor bokstav
konsonanter

tj-ljudet
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Slå upp 
Grammatik och stavning 

Utveckla språklig 
medvetenhet 
i förskoleklass
Extra anpassningar, särskilt stöd och utmaningar

Den här boken ger dig som arbetar i förskoleklass en mängd övningar 
att arbeta vidare med när du och eleverna har genomfört aktiviteterna 
i Skolverkets kartläggning Hitta språket.

Materialet innehåller övningar på både 
grupp- och individnivå och används som 
särskilt stöd, extra anpassning eller utmaning. 
Övningarna utgår från elevens behov i 
svenska och svenska som andraspråk. 
Syftet är att stimulera elevens fortsatta 
språkutveckling.

Övningarna är tänkta att genomföras inom ramen 
för den ordinarie undervisningen och är inde-
lade efter de fyra aktiviteter och medföljande 
observationspunkter som �nns i Hitta språket. 

I materialet �nns också diagnoser, stöd för 
bedömning och en mängd kopieringsunderlag 
i form av bildkort och arbetsblad.

Efter 
kartläggningen

Hitta språket

Kunskap om grammatik och stavning skapar 
förståelse för hur svenska språket är uppbyggt. 
I Slå upp �nner du konkreta och visuella för-
klaringar, till exempel hur ord med ng-ljudet 
stavas och hur verb böjs i olika tempus. 

Med Slå upp i klassrummet kan du på ett 
lättillgängligt sätt visa eleverna hur de själva 
kan ta reda på och ta till sig information om 

språkets uppbyggnad. Du kan även under-
visa utifrån boken. 

Slå upp innehåller tydliga faktarutor med 
språkregler och information, samt konkreta 
exempel med bild. Tillsammans med häftena 
Träna på svenska (se nästa sida) skapar Slå 
upp en gedigen undervisningsplattform för 
grammatik och stavning.

Passar för: Åk 1–3

Anna Quist och Karin Martinussen är båda lärare 
och specialpedagoger och aktiva i Karlstad.

Passar för: Förskoleklass

Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll

Slå upp – grammatik 
och stavning, åk 1–3 27-44929-9 96 s 155:- 

Författare: Anna Quist, Karin Martinussen

Utveckla språklig medvetenhet
- i förskoleklass 27-46140-6 230 s 525:-



prepositioner
Träna på

Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll
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Träna på svenska
Färdighetsträning av baskunskaper
Träna på svenska är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att träna ordklasser, stavning, alfabetet och skrivregler. 
Häftena har enkla instruktioner och varierade uppgifter. De kan användas för att individanpassa undervisningen.

Stavning

Alfabetet

Meningar

Ordklasser

Passar för: Åk 1–3

Träna på 
matte-häften  
�nns på s. 71.

Utveckla språklig 
medvetenhet 
i förskoleklass
Extra anpassningar, särskilt stöd och utmaningar

Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll

Träna på svenska

Ordklasser

Adjektiv, 5-pack 27-44622-9 16 s 125:-

Substantiv, 5-pack 27-44623-6 16 s 125:-

Verb, 5-pack 27-44624-3 16 s 125:-

Pronomen, 5-pack 27-44166-8 16 s 125:-

Prepositioner, 5-pack 27-44167-5 16 s 125:-

Stavning

Dubbelteckning, 5-pack 27-42944-4 16 s 125:-

J-ljudet 1, 5-pack 27-42946-8 16 s 125:-

J-ljudet 2, 5-pack 27-42947-5 16 s 125:-

Ng-ljudet, 5-pack 27-42945-1 16 s 125:-

Sj-ljudet 1, 5-pack 27-42948-2 16 s 125:-

Sj-ljudet 2, 5-pack 27-42949-9 16 s 125:-

Tj-ljudet, 5-pack 27-42950-5 16 s 125:-

Stava vanliga ord, 5-pack 27-42951-2 16 s 125:-

Alfabetet

Alfabetet, 5-pack 27-44164-4 16 s 125:-

Alfabetisk ordning, 5-pack 27-42953-6 16 s 125:-

Meningar

Skiljetecken 1 – punkt, frågetecken 
och utropstecken, 5-pack 27-42952-9 16 s 125:-

Skiljetecken 2 – kolon, talstreck 
och kommatecken, 5-pack 27-44165-1 16 s 125:-

Variera språket, 5-pack 27-44168-2 16 s 125:-
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Heartmaps
Elevens väg till autentiskt och kreativt   skrivande

Georgia Heard

Utbilda minireportrar Skapa en skoltidning

skolan

ÅK 2 — 6

Sök information
Granska källor 
Skriv olika texttyper

REPORTER-
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med digitala verktyg och 
cirkelmodellen som bas
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Passar för: Åk 2–6

Passar för: Åk 1–6

Utbilda minireportrar som kan söka information, 
granska källor och skriva olika texttyper. 

I Reporterskolan möts dagstidningarnas värld 
och skolans pedagogik genom nyhetstexter 
och konkreta skrivövningar. 

Reporterskolan startar med enkla upp  -
drag rakt ut i verkligheten för att träna upp 
elevernas nyhetsnäsor. Eleverna söker infor-
mation, tränar intervjuteknik och får redskap 
för att skriva egna färdiga artiklar. Ett käll-
kritiskt förhållningssätt tränas i ett konkret 
sammanhang. 

Reporterskolan innehåller ett färdigt upplägg 
med information om nyheter, lektioner och 
elevuppgifter. 

Låt eleverna bli minireportrar och skapa en 
egen redaktion i klassrummet, på fritids eller i 
skolbiblioteket. 

Ge eleverna möjlighet att utveckla inre motivation 
och engagemang för sitt skrivande. 

I boken får du 20 unika lektionsförslag i olika 
genrer som hjälper dig att undervisa så att 
eleverna kan utveckla sitt kreativa skrivande 
och använda skrivandet som ett sätt att 
uttrycka åsikter, tankar och känslor. 

Författaren ger exempel på hur arbetet 
med så kallade heartmaps kan användas i 
klassrummet för att skapa nya vägar och möj-
ligheter för eleverna att vara skribenter. 

Boken innehåller kopieringsunderlag och 
elevexempel. 

Heartmaps 
Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande

Reporterskolan

Georgia Heard är lärarutbildare, 
föreläsare, författare och poet. 
Hon är en av grundarna till The 
Teachers Collage Reading and 
Writing Project. Hennes special-
område är hur man undervisar i 
skrivande. 

Reporterskolan 
görs i sam-
arbete med 

minibladet.se

Skriv i årskurs 1 och 2
Med digitala verktyg och cirkelmodellen som bas

Digitala verktyg har tagit plats bredvid pen-
nan i den första skrivundervisningen. Med 
hjälp av surfplattor och datorer utvecklas 
pedagogiken och det inspirerar till att för-
bättra undervisning och arbetssätt.

Få konkreta råd om hur du kan organisera 
din undervisning när det gäller ämnesinte-
grering, skrivande, läsande och bedömning. 
Böckerna innehåller konkreta lektionsförslag, 
planeringsmallar och stödjande kopierings-
underlag.

Ta del av hur författaren utgår från cirkelmo-
dellen för att utveckla elevernas förmåga att 
skriva olika typer av texter, både gemensamt 
och enskilt. 

Passar för: Åk 1–2

Jag får hjälp att skapa en 
fungerande skrivundervisning
där eleverna använder både
datorer och pennor.

Författare: Anna Josefsson

Skriv i åk 1 27-44971-8 120 s 339:-

Skriv i åk 2 27-45241-1 120 s 339:-            

Författare: Georgia Heard

Heartmaps

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-45140-7 134 s 335:-

Författare: Maria McShane

Reporterskolan

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-45432-3 208 s 399:-

http://minibladet.se
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Knep och knåp med bokstäver och 
ord är en serie roliga övningshäften i 
svenska för årskurs 1–3. 

Årskurs 1–2
Korsord, ordbygge med lösa bokstäver, 
omkastade bokstäver, pusselbitar med ord, 
sammansatta ord och vokaler. Består av 
böckerna:
• Kulan och Bulan
• Dumlan och Rumlan

Årskurs 2–3
Alfabetisk ordning, meningsuppbyggnad 
och ordbyggnad med stavelser. Består av 
böckerna:
• Ditten och Datten
• Härsan och Tvärsan
• Hokus och Pokus

Knep och knåp

Passar för: Åk 1–3

AtillÖ
Träna �nmotorik, kreativitet och koncentration

Äntligen ett material som ger möjlighet för eleverna att träna sin 
�nmotorik på ett inspirerande, fantasifullt och kreativt sätt.

Använd det som ett komplement till ert redan pågående arbete med bokstäverna i 
alfabetet, eller bara som ett tillfälle för eleverna att träna uthållighet och koncentration 
under en avkopplande stund.

A till Ö är ett kopieringsmaterial på två olika nivåer: Den enklare bilden ger eleven 
utrymme att följa linjerna och skapa ett eget mönster. Den svårare graden består av 
mönstrade bokstäver med föremål. Till materialet �nns ett förord som beskriver hur 
det kan användas på olika sätt.

Passar för: Förskoleklass–åk 1

Författare: Birgitta Annell, Monica Benoit 

Knep och knåp

Kulan och Bulan 27-73628-3 32 s 59:- 

Dumlan och Rumlan 27-73629-0 32 s 59:- 

Ditten och Datten 27-73633-7 32 s 59:- 

Härsan och Tvärsan 27-73631-3 32 s 59:- 

Hokus och Pokus 27-73630-6 32 s 59:-

Illustratör: Fanny Iselidh

A till Ö 
Träna �nmotorik, kreativitet 
och koncentration 27-45552-8 64 s 205:-
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Knut och hans vänner
Knut och hans vänner är en populär serie 
självinstruerande böcker i läsförståelse. Upp-
gifterna är varierande och innehåller dikter, 
rim, ramsor, gåtor, enklare faktatexter med 
mera. 

Kaninen Knut är den första och enklaste 
boken. Den kan en läskunnig elev använda 
redan vid skolstarten. Här �nns enkla och 

roliga uppgifter där barnen får läsa, skriva, 
rita och måla. 

I de följande böckerna blir uppgifterna 
efter hand något svårare och kraven på skriv-
kunnighet ökar. Böckerna passar även som 
komplement till undervisning i svenska som 
andraspråk. 

Ur Kaninen Knut.

Lill-Knut 1 2 3 
och A B C
Ett roligt och lekfullt material om talen 1 till 
10 och alfabetets bokstäver. Det är tydligt 
och lätt att följa, då varje tal eller bokstav 
presenteras på ett uppslag. Eleverna får rita, 
måla, skriva och räkna.

Passar för: Förskoleklass–åk 3

Passar för: Förskoleklass Författare: Ingmari Lundhäll, Anna Ericsson Nordh

Knut och hans vänner

Kaninen Knut 27-73060-1 48 s 59:- 

Musen Maja 27-73062-5 48 s 59:- 

Grisen Greta 27-73064-9 48 s 59:- 

Igelkotten Igor 27-73199-8 48 s 59:- 

Bävern Berit 27-73197-4 48 s 59:- 

Lammet Lage 27-73195-0 48 s 59:- 

Hästen Helge 27-73066-3 48 s 59:- 

Räven Rut 27-73068-7 48 s 59:- 

Lill-Knut

A B C 27-73056-4 64 s 69: -

1 2 3 27-73057-1 32 s 65: -



18 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

� Läs ordet!
� Blunda och stava tyst för dig själv!
� Håll för ordet.
� Skriv ordet och kontrollera att du har stavat rätt!
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• •

Har du
stavat rät†?

O?va skriva 3:Ova skriva 3 09-11-09 13.38 Sida 18
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Läs tillsammans består av en bank med korta 
dialoger och teaterstycken som eleverna 
läser för varandra i mindre grupper eller i hela 
klassen. Samtidigt tränar de på att våga tala 
inför andra, förstå vad de läser och att läsa 
med inlevelse och känsla. Växelläsning kräver 
att alla lyssnar och följer med i texten för att 
vara beredda att ta vid när det är deras tur. 

De 30 texterna �nns som kopierings-
underlag och är indelade efter svårighetsnivå 
och antal ”roller”. De olika teaterstyckena 
är i första hand tänkta som lästräning men 
kan förstås också dramatiseras och spelas 
upp för publik.

Träna �yt, 
förståelse och

 inlevelse!

Läs tillsammans 
Läsning behöver tränas vid många tillfällen 
och på varierade sätt. I Läs tillsammans 
växelläser eleverna högt med en eller �era 
kamrater.

Skriv- och Ordstugan
Skrivstugan – Ge eleverna skrivträning och 
bygg upp deras ordförråd och begrepps-
förståelse med arbetshäftena i Skrivstugan. 
Använd dem i grupp, vid enskilt arbete eller 
som läxor – exemplen är mycket tydliga.

Ordstugan – Arbetshäften där varje elev 
får möjlighet till språklig kreativitet och kan 
utveckla både sin språkkänsla och sitt ord-
förråd. Böckerna passar även för undervis-
ning i svenska som andra språk.

Passar för: Åk 1–2

Passar för: Åk 1–3

Öva skriva
Passar för: Åk 1–3

Lutande textning
Eleverna textar bokstäver och övar sin moto-
rik genom att rita färdigt bilder och mönster.

Skrivstilsbokstäver
Först övar eleverna bokstavsformerna med 
hjälp av mönster och �gurer. Sedan skriver de 
bokstäver, ord och korta meningar.

Skrivstilstext
Här tränas skrivstilen ytterligare. Eleverna 
skriver bokstäver, ord och meningar samt 
läser och skriver av skrivstilstext.

Författare: Lena Hultgren

Läs tillsammans

Kopieringsunderlag 27-44902-2 100 s 399:-

Författare: Gunnel Palmbäck, Eva Stavenow

Skrivstugan

Musen 27-73212-4 32 s 59:-

Grodan 27-73213-1 32 s 59:- 

Igelkotten 27-73214-8 32 s 59:-

Ekorren 27-73215-5 32 s 59:-

Författare: Britt Jakobson, Eva Marand

Ordstugan

Svalan 27-61598-4 32 s 59:- 

Tärnan 27-61599-1 32 s 59:- 

Författare: Birgitta Annell, Monica Benoit

Öva skriva 

Öva skriva 1, 
Lutande textning 27-73733-4 32 s 69:- 

Öva skriva 2, 
Skrivstilsbokstäver 27-73734-1 32 s 69:-

Öva skriva 3, 
Skrivstilstext 27-73735-8 32 s 69:-



KO
PIERIN

G
SU

N
D

ERLA
G

©
 2020 Lillem

or Ihrén · Berit Jansson och N
atur &

 Kultur 
Bokstavslådor ISBN

 978-91-27-45861-1
62

Arbetsschema VIRE

Lyssna efter v Lyssna efter i Lyssna efter r Lyssna efter e

KO
PIERIN

G
SU

N
D

ERLA
G

 30

Skriv på 
tavlan Spåra Skriv med 
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10 BOKSTAVSLÅDOR

Bokstavslådor – vad finns i lådorna? 
Bokstavsmaterialet har vi valt att dela upp i sju lådor. Naturligtvis kan materialet 
också �nnas i pärmar men vi tycker att det alltid är mer intressant när arbets-
uppgi�er presenteras i spännande lådor.

Materialet i de sju olika lådorna är sorterat i stigande svårighetsgrad med 3–5 
bokstäver i varje. 
Första lådan innehåller bokstäverna: 
A L S O M 
och sedan följer  
V I R E
T Ä N K          
B Å F U
P Ö J
D Y G H
och till slut 
CXQZW 

Den bestämda ordningen i vilken bokstäverna presenteras utgår från att de 
 första ljuden som eleverna arbetar med ska vara de vanligaste vokalerna och 
hållkonsonanterna. 

Hållkonsonanter är de konsonanter som innebär att ljudet kan hållas kvar 
länge i munnen, till exempel S, L, M, V, R, N. När ljudet kan hållas kvar är det 
lättare att ljuda ihop med nästa bokstav. 

Konsonanter som kallas klusiler eller explosiva, till exempel D, P och K ska 
 läras in senare. De ljuden kan du inte hålla kvar länge i munnen och det blir 
därför svårare att ljuda samman med andra ljud. 

De sju bokstavslådorna.

okstavslador_te tsection_.indd   10 2020-07-13   1 :1

BOKSTAVSLÅDOR – VAD FINNS I LÅDORNA?  11

De första exempel på ord som eleven ska läsa, bygger på  
att eleven använder lång vokal. Du kan illustrera lång vokal 
 genom att dra ut ett gummiband samtidigt som ni låter  
vokal en. Vokalen kan dras  ut på samma sätt som gummi-
bandet. Att använda lång vokal gör det lättare att ljuda 
 samman den med andra ljud. 

Det är viktigt att kunna limma ihop ljuden till ord, att inte 
stanna upp e�er varje ljud. För att underlätta sammanljud-
ningen använder vi läs pennor. Det underlättar för eleven att 
föra pennan framåt samtidigt som det ljudet som pennan 
 pekar på sägs. 

KOPIERINGSUNDERLAG © 2020 Lillemor Ihrén · Berit Jansson och Natur & Kultur 
Bokstavslådor ISBN 978-91-27-45861-1
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Läspennor

läspenna

läspenna

läspenna

läspenna

läspenna

läspenna

KOPIERINGSUNDERLAG 12

Vi har valt att ha med ord som sal, sil och mås. En del 
elever vet kanske inte vad dessa ord betyder men det 
ger eleverna en möjlighet att utöka sitt ordförråd. 

Om eleverna ska få självförtroende och lyckas med 
läsning och skrivande behöver de starta med enkla ord 
som bygger på ovanstående principer. Att vara noga 
med dessa detaljer gör att vi får med alla elever. 

Resursstarka elever växer genom att utveckla förmå-
gan att arbeta självständigt och utmanas inom ramarna 
för systemet. Och för de språkligt sårbara elever som 
har svag fonetisk förmåga, till exempel dyslektiker, 
är det avgörande med ett  systematiskt arbetssätt med 
fokus på fonemen.

Visa lång vokal genom att dra ut 
ett gummiband.

”Låt” ljudet tills pennan kommer till nästa bokstav.

Bokstäver att laborera med.

okstavslador_te tsection_.indd   11 2020-07-13   1 :1

34

SVENSKA SVENSKA

Bokstavslådor
Organisera för ett grundläggande systematiskt 
bokstavsarbete

Passar för: Förskoleklass–åk 1

Bokstavslådor är ett komplett material vad 
gäller presentation av alfabetets bokstäver. 
Här �nns förslag på lekfull och motiverande 
introduktion av varje bokstav, material om hur 
bokstaven låter och skrivs, samt hur eleven 
kan lyssna efter bokstavens ljud och avkoda.

Att organisera på ett systematiskt sätt med 
återkommande rutiner för varje bokstav ger 
en grundlig genomgång av bokstäverna. 
Arbetssättet utvecklar elevens självständig-
het och underlättar för nya elever att komma 
in i arbetet.

Materialet innehåller en presentation av 
arbetssättet och de kopieringsunderlag som 
behövs för utförandet. Här �nns till exempel 
arbetsschema, spåra, söka och skriva bok-
stäver, läsa korta ord och bilder för att eleven 
ska kunna lyssna efter bokstävernas ljud. Till 
varje bokstav �nns en lärarsida som innehåller 
exempel på ord att använda vid presentation, 
saga att läsa och pyssel att göra.

Lillemor Ihrén och Berit Jansson är båda lågsta-
dielärare med lång erfarenhet av undervisning i 
läsinlärning för �erspråkiga elever i olika ålders-
grupper.

Lärare Gör-serien  
ger konkreta förslag på 

arbetssätt och aktiviteter 
som är väl beprövade och 

direkt kan användas 
i undervisningen.

Författare: Lillemor Ihrén och Berit Jansson

Lärare Gör

Bokstavslådor 27-45861-1 160 s 399:-
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Passar för: Åk 1–3

Boken innehåller uppgifter till tolv skönlitterära böcker som passar för 
lågstadiet. 

Materialet fungerar som underlag vid läsning i läsgrupper, vid hög-
läsning eller vid elevernas enskilda läsning. Boken ger också dig som 
lärare stöd för hur du kan arbeta med att bearbeta böckernas innehåll 
och vilka frågor som kan vara lämpliga att ta upp. 

Till böckerna �nns läsförståelsefrågor i form av arbetsblad. Utöver 
arbetsbladen innehåller boken också förslag och arbetsmaterial att 
använda före och efter läsningen, bland annat fakta om de aktuella 
författarna. 

På, mellan och 
bortom raderna
Arbeta med läsförståelse utifrån skönlitteratur 

För att eleverna ska kunna tolka de texter som de läser behöver de 
bearbeta texten. Detta görs med fördel tillsammans! Med hjälp av 
uppgifterna i På, mellan och bortom raderna tränar eleverna på att 
förstå, re�ektera över och samtala om skönlitterära böcker.

Emma Frey-Skøtt har en bakgrund som lärare. 
Hon är barn- och ungdomsboksförfattare med 
specialisering på lättläst och arbetar även med
läromedel som projektledare. 

Böckerna som materialet utgår från:
• Viggo och rädslolistan av Lisa Bjärbo 
• Maryam och mormorsmålet av Minoo Shams
• Monstret i natten av Mats Strandberg 
• Matilda av Roald Dahl
• Mio min mio av Astrid Lindgren
• Haj Jenny av Lisa Lundmark 
• Trolldom i gamla stan av Martin Olczak 
• Bästisar ibland av Kajsa Gorden 
• Frallan och lärleken av Sara Ohlsson
• Rekordskolan: Vägen dit av Katarina Ekstedt 

och Anna Winberg Sääf
• Familjen Knyckertz och födelsedagskuppen 

av Anders Sparring och Per Gustavsson
• Paula Persson Peroni allas vän av Emi Guner

På raderna: 
Svaret på frågan kan hittas direkt i texten. 

Mellan raderna: 
Frågan kräver att eleven letar på �era 
ställen och drar slutsatser. 

Bortom raderna: 
Frågan stimulerar till egna funderingar 
och re�ektioner. 

Författare: Emma Frey-Skøtt

På, mellan och bortom raderna åk 1–3

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-45972-4 96 s 335:-
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SVENSKA SVENSKA

Läshoppet
Nivåindelade böcker kopplade till God läsutveckling

Böckerna i Läshoppet passar att använda som lästräning, läsläxa eller vid diagnostisering. 
Varje paket består av fyra böcker med 16 sidor/bok med text som stöttas upp av tydliga illustrationer.
Texterna är anpassade till de olika stegen i dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling, se s. 40. 

SVENSKA

Nivå 4 innehåller texter med �erstaviga ord, enstaka korta ljudstridiga ord samt enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse.

Fakta om årstiderna

Pella

Bodil och Ida

Ali och Mina

Nivå 3 innehåller texter med en- och tvåstaviga ljudenliga ord, ord med enkla konsonantförbindelser samt �er högfrekventa småord.

Nivå 2 innehåller texter med en- och tvåstaviga ljudenliga ord, ord utan konsonantförbindelser samt enkla småord (t ex vill, ska, som).

Nivå 1 innehåller texter byggda enbart av konsonanter som går att hålla ut (S, L, R, M, N, F, V) och vokalerna samt några vanliga småord med 
andra bokstäver (t ex och, ett, den, det).

Fakta om yrken

Sally Smart

Salem

Leo och Uno

Passar för: Förskoleklass–åk 3
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1

Brevbärare
LÄSHOPPETT

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ4

Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner

sig på steg 9–13 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 4 innehåller

• flerstaviga ord

• enstaka korta ljudstridiga ord

• enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

444NIVÅ4

2

FAKTA OM

Bengt-Erik Engholm

LÄSHOPPET
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Pella hoppar längd
LÄSHOPPET

Pella hoppar längd
T

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ3

Böckerna i nivå 3 passar för den läsare som befinner

sig på steg 8 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 3 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord
2

Johan Rundberg

NIVÅ3

LÄSHOPPET
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LÄSHOPPETET

Bodil letar mat
Emma Frey-Skött
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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
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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
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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
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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

LÄSHOPPET
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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
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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
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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

Salem vill 
vara med
Emma Frey-Skött
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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
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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
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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
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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

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
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3
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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
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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
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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

222222

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

LÄSHOPPET
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LÄSHOPPETT

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, N, R, F, V 
och vokalerna

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

LÄSHOPPET
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LÄSHOPPET

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

LÄSHOPPET
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LÄSHOPPET

2

Berit Jansson

Ali och Mina kan
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

LÄSHOPPET
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LÄSHOPPET

2

Berit Jansson

En vän för 
Ali och MinaLäshoppet 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
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LÄSHOPPET

2

Berit Jansson

Vad har
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
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2

Berit JanssonSe på Ali och MinaLäshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig 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

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45438-59 7 8 9 1 2 7 4 5 4 3 8 5
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4 LÄSHOPPET

2

Berit JanssonAli och Mina kanLäshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig 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

LÄSHOPPET
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3

4 LÄSHOPPET

2

Berit Jansson

En vän för Ali och MinaLäshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig 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

LÄSHOPPET

2
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3

4 LÄSHOPPET

2

Berit Jansson

Vad harAli 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 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig 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

NIVÅ1

32 böcker 
Nivå 1– 4

■ARBETSBLAD  ■ LÄSFÖRSTÅELSE  ■ LÄSPROTOKOLL

Läshoppet
NIVÅBÖCKER

Kopierings-
underlag

Jag kan läsa de �esta vanliga  
ord snabbt och direkt.

13

Jag kan läsa ord som tjugo, 
 stjärna och skylt.

12

Jag kan läsa ord som  
inte �nns, t ex �m, sölk, kag.

11

Jag kan läsa ord som  
spruta, struts, krita.

10

Jag prövar att läsa okända  
ord på egen hand.

9

Jag kan läsa ord som  
spel, gris, blöt.

8

ORDAVKODNING

Jag kan läsa ord som  
is, sol, räv.

6

Jag känner igen vanliga småord  
som jag, hej, och.

5

Jag försöker läsa nya, enkla ord  
genom att läsa början av ordet  

och gissa resten.
4

Jag kan läsa ord som  
busa, leka, måla.

7

Skräpet körs till ett ställe där det eldas upp.

Värmen från eldningen används för att 

koka vatten. Ångan från vattnet går genom 

en turbin. Det är en snurrande motor som 

skapar el. 

Det heta vattnet pumpas sedan ut i 

långa rör till hus i närheten. Då blir det 

varmt i alla lägenheter.

Det blir både kraft och värme. Därför 

kallas det för kraftvärmeverk.

10

4

Leo nosar.

Uno nyser.

– Sov Leo!

Sov Leo.indd   4 2018-11-22   09:04

5

Sov Leo.indd   5 2018-11-22   09:05
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Utdrag ur kartläggningsschemat i God 
läsutveckling. Läs om God läsutveckling på s. 40.

Extramaterial
Läshoppet fortsätter på nok.se. Här 
�nns kostnadsfria läsförståelsefrågor 
och läsprotokoll.

Sov Leo, nivå 1.

Fakta om yrken/Sophämtare, nivå 4.

Fler titlar 
i Läshoppet 

hittar du 
på nok.se

Mer Läshoppet

Till nivåböckerna �nns det kopieringsunderlag 
som innehåller klassöversikter, läsprotokoll, 
arbetsblad och läsförståelsefrågor – allt mate-
rial samlat i ett häfte!

Författare: Bengt-Erik Engholm, Emma Frey-Skött, 
Berit Jansson, Johan Rundberg, Pär Sahlin

Läshoppet – paket om 4 olika titlar, 16 sidor/bok

Nivå 1 – Leo och Uno 27-45430-9 16 s 225:-

Nivå 1 – Ali och Mina 27-45438-5 16 s 225:-

Nivå 2 – Bodil och Ida 27-45431-6 16 s 225:-

Nivå 2 – Salem 27-45454-5 16 s 225:-

Nivå 3 – Pella 27-45455-2 16 s 225:-

Nivå 3 – Sally Smart 27-45434-7 16 s 225:-

Nivå 4 – Fakta om Yrken 27-45435-4 16 s 225:-

Nivå 4 – Fakta om Årstiderna 27-45475-0 16 s 225:-

Läshoppet kopierings-
underlag nivåböcker 27-45732-4 47 s 179:-

http://nok.se
http://nok.se


Johan Rundberg

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Dagens hjältar

Erika Eklund Wilson

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Åska över  
stallet

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Läshoppet är en serie böcker i olika svårighets-
nivåer som främjar god läsutveckling.
Läshoppet Kapitelbok utmanar de läsare som 
kan ta sig an lite längre texter.

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Stallet 
 i fara

E
rika E

klund
 W

ilso
n

Erika Eklund Wilson

Det är sommarlov. 
Sonja, Edvin, Lovisa, Viktor och Emma har 
varit och badat med hästarna. Men på väg 
hem från sjön blir hästarna oroliga och 
börjar vädra i luften. 
 Snart känner barnen röklukt och förstår 
att det brinner i skogen. Kommer de hinna 
hem innan elden hinner ikapp dem?
Och är stallet i fara?

Böcker i serien
Skuggan i mörkret
Åska över stallet
Den vita ryttaren
Stallet i fara

ISBN 978-91-27-45637-2

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

S
tallet i fara

Stallet i fara_cover.indd   3 2019-04-02   09:44

Arvid har en hemlighet. Han är kär 
i Lova! Idag tänker han fråga chans. 
Om Lova svarar JA så är de ihop. 
    Men hur frågar man chans när 
allting bara blir fel? 

Johan Rundberg

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Apkyssen

Läshoppet är en serie böcker i olika svårighets-
nivåer som främjar god läsutveckling.
Läshoppet Kapitelbok utmanar de läsare som 
kan ta sig an lite längre texter.
På www.nok.se/lashoppet fi nns handledning 
till varje kapitelbok.

A
p

kyssen
Jo

han R
und

b
erg

ISBN 978-91-27-44295-5

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

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Böckerna om Backaskolan
På spaning med Adrian och Iris
Apkyssen
Läxan som rymde

Apkyssen_cover.indd   3 2016-02-17   15:29

■ LÄSFÖRSTÅELSE  ■ARBETSBLAD  ■KLASSÖVERSIKTER

Läshoppet
KAPITELBÖCKER

Kopierings-
underlag

Hästar
Fantasy

Räddare i nöden
Humor

Joni och Mika har en djurklubb ihop.
Det enda de saknar är ett djur. 
   En dag ser de en annons på en anslags-
tavla. Någon vill ge bort en katt som 
heter Oskar. 
   Hur kan man bara sluta älska en katt? 
Joni och Mika förstår att Oskar måste 
räddas till varje pris!

Katträddningen

ISBN 978-91-27-45539-9

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

Johan Rundberg

Läshoppet är en serie böcker i olika svårighets-
nivåer som främjar god läsutveckling.
Läshoppet Kapitelbok utmanar de läsare som 
kan ta sig an lite längre texter.
På www.nok.se/lashoppet finns handledning till 
varje kapitelbok.

K
atträd

d
ning

en
Jo

han R
und

b
erg

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Böcker i serien
Tanträddningen
Katträddningen

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Katträddningen_cover.indd   3 2019-02-06   14:15

Pär Sahlin

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Agaton ochAgaton är hjälte i landet Odalien, 
där drottning Bea styr. Ibland behöver 
hon hjälp av Agaton för att lösa något 
uppdrag.

Nu är det dags för Hjältarnas kamp. 
Drottning Bea vill inte att prins Filur ska 
vinna i år igen. Kan Agaton lyckas att ta 
hem segern istället?

A
g

ato
n o

ch H
jältarnas kam

p
P

är S
ahlin

Läshoppet är en serie böcker i olika svårighets-
nivåer som främjar god läsutveckling.
Läshoppet Kapitelbok utmanar de läsare som 
kan ta sig an lite längre texter.
På www.nok.se/lashoppet fi nns handledning till 
varje kapitelbok.

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

jältarnas kamp

Agatonböckerna
Agaton och den eviga vintern
Agaton och Hjältarnas kamp
Agaton och kärlekskriget

ISBN 978-91-27-43980-1

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

Agaton_hjaltarna_cover.indd   3 2016-02-17   15:27

Erika Eklund Wilson

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Åska över 
stalletNalle vrider oroligt på öronen och han 

kastar med huvudet. Ovädret är snart över 
dem och Nalle är livrädd för åska.
 Sonja, Edvin, Lovisa och Nalle måste 
söka skydd i stallet vid det gamla öde-
huset i skogen. För länge sedan bodde det 
en elak gubbe här med sin häst. Men nu 
är allt övergivet. 
 Eller hur är det med den saken egentligen?

Å
ska ö

ver stallet
E

rika E
klund

 W
ilso

n

Läshoppet är en serie böcker i olika svårighets-
nivåer som främjar god läsutveckling.
Läshoppet Kapitelbok utmanar de läsare som 
kan ta sig an lite längre texter.
På www.nok.se/lashoppet finns handledning till 
varje kapitelbok.

ISBN 978-91-27-45246-6

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

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Böcker i serien
Skuggan i mörkret
Åska över stallet

Åskan över stallet_cover.indd   3 2018-01-31   14:08
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Läshoppet Kapitelbok 
Läshoppets kapitelböcker är skrivna av etablerade barnboksförfattare och 
passar de läsare som nyligen lämnat nybörjarläsningen och vill ha lite mer 
utmaning. Varje bok är inbunden och består av 40 sidor. Texten är lättläst 
med ett spännande och elevnära innehåll.

Böcker för 
klassrummet och 
skolbiblioteket!

Humor Fantasy

Hästar

Räddare i nöden

Passar för: Åk 1–3

Till kapitelböckerna i 
Läshoppet �nns det nu 
ett kopieringsunderlag 
som innehåller arbets-
blad och läsförståelse-
frågor – allt material 
samlat i ett häfte! 

Med Sagoklassiker från skilda delar av värl-
den tränar eleverna sin läsning och möter 
sagans speciella språk och uppbyggnad. 

Sagorna är fördelade på fem nivåer med 
fyra titlar på varje nivå. I alla böcker �nns en 
handledning som visar hur man kan arbeta 
före och efter läsningen.

Sagoklassiker

nok.se/sagoklassikerPassar för: Förskoleklass–åk 3

Johan Rundberg, författare till ovan titlar, belönades 2021 med ett Augustpris i 
kategorin Årets svenska barn- och ungdomsbok för boken Nattkorpen.

Författare: Erika Eklund Wilson, Emma Frey-Skött, 
Johan Rundberg, Pär Sahlin

Läshoppet Kapitelbok

På spaning med 
Adrian och Iris 27-43983-2 40 s 95:-

Apkyssen 27-44295-5 40 s 95:-

Läxan som rymde 27-44296-2  40 s 95:-

Dagens hjältar 27-45247-3 40 s 95:-

Agaton och Hjältarnas kamp 27-43980-1 40 s 95:-

Agaton och den eviga vintern 27-43981-8 40 s 95:-

Agaton och kärlekskriget 27-44432-4 40 s 95:-

Agaton och Dimmiga ön 27-45421-7  40 s 95:-

Skuggan i mörkret 27-43982-5 40 s 95:-

Åska över stallet 27-45246-6 40 s 95:-

Den vita ryttaren 27-45472-9 40 s 95:-

Stallet i fara 27-45637-2 40 s 95:-

Tanträddningen 27-44382-2 40 s  95:-

Katträddningen 27-45539-9  40 s 95:-

Läshoppet Kopierings-
underlag kapitelböcker 27-45731-7 96 s 179:-

Svensk text: Gitten Skiöld

Sagoklassiker nivå 1, 4 titlar

Den fula ankungen, Musen och Elefanten 
Skomakaren och pysslingarna
Den kloka hönan 27-43450-9 12 s 215:-

Sagoklassiker nivå 2, 4 titlar 

Fort, fort!, Den stora moroten
Ta fast råttan!, Hemma bäst 27-43451-6 12 s 215:-

Sagoklassiker nivå 3, 4 titlar 

Bockarna Bruse, Guldlock 
Räven som blev lurad
Koka soppa på stenar 27-43452–3 16 s 265:-

Sagoklassiker nivå 4, 4 titlar 

Månen i dammen, Den magiska penseln
Yoshi, stenhuggaren 
Apan med den magiska flöjten 27-43453-0 24 s 265:-

Sagoklassiker nivå 5, 4 titlar 

Aladdin, Hur Anansi fick sina sagor, Mulan
Östan om sol, västan om måne 27-43454-7 32 s 265:-

http://nok.se/sagoklassiker
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VÄRLDENS 
BÄSTA 

BÖCKER

Läsglädje med ALMA
– Astrid Lindgren Memorial Award

Cilla Dalén
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Världens bästa böcker 
– Läsglädje med Alma - Astrid Lindgren Memorial Award

Passar för: Åk. 1–6

Världens bästa böcker: läsglädje med ALMA 
- Astrid Lindgren Memorial Award är en 
inspirerande bok som vänder sig till dig som 
lärare- eller skolbibliotekarie som tillsammans 
med eleverna på låg- och mellanstadiet vill 
arbeta med och lära er mer om ALMA och 
dess pristagare.

Boken består av två delar. I den första 
delen �nns en bakgrund till hur ALMA kom 
till, Astrid Lindgrens betydelse som författare 
men även debattör, hur pristagarna utses 
samt en fördjupning kring pristagarna och 
deras litteratur.

 I den andra och mer praktiska delen av 
boken �nner du konkreta tips och idéer om 
hur du utifrån sex olika arbetsområden kan 
lägga upp arbetet med Astrid Lindgren 
Memorial Award under ett år. 

Dessa arbetsområden är:

• Astrid Lindgren – vem var författaren som 
inspirerade till priset?

• Astrid Lindgren Memorial Award – 
introduktion av själva priset.

• Tidigare pristagare – att arbeta med de 
författare och bilderbokskonstnärer som 
fått priset.

• Elever som läsfrämjare – att inspireras av 
de läsfrämjande organisationer som fått 
priset.

• Årets nominerade – att orientera sig bland 
de som kan få priset detta läsår.

• Årets pristagare tillkännages – att lära 
känna den nya pristagaren.

Författare till Världens bästa böcker – läsglädje med Astrid Lindgren 
Memorial Award är Cilla Dalén som arbetar som skolbibliotekarie i 
Tensta och som tilldelats Ingvar Lundbergspriset av Natur & Kultur för 
sitt arbete tillsammans med personalen och eleverna på Hjulsta grund-
skola runt ALMA och dess pristagare.

Låt dig inspireras av 
ALMA och dess pristagare!

Författare: Cilla Dalén

Världens bästa böcker 27-46044-7 88 s 199:-



Ingvar Lundberg

God skrivutveckling
KARTLÄGGNING OCH UNDERVISNING

-

40

SVENSKA SVENSKA

God 
läsutveckling 
Kartläggning och övningar

I God läsutveckling beskrivs läsningens fem 
dimensioner: Fonologisk medvetenhet, 
Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse 
och Läsintresse.

Varje elevs läsutveckling synliggörs genom 
att läraren kartlägger och på ett schema mar-
kerar framstegen.

Till boken hör en separat studiehandled-
ning med underlag för att tillsammans med 
kollegor under fem träffar studera, diskutera 
och integrera God läsutveckling i under-
visningen.

God läsutveckling i praktiken ger dig 
konkreta exempel, metodiska tips och 
kopieringsunderlag.

Elevens läsutveckling

God 
skrivutveckling
Kartläggning och undervisning

I God skrivutveckling anges fem separata 
utvecklingsstegar för eleven att klättra på 
för att uppnå god skrivförmåga. Genom att 
skalstegen är åskådligt beskrivna med exem-
pel, underlättar det för läraren att avgöra hur 
långt eleven hunnit i de olika utvecklings-
dimensionerna. 

Beskrivningen innefattar skrivutvecklingens 
olika dimensioner: Stavning, Menings-
byggnad och textform, Funktionell skrivning, 
Skapande skrivning och Intresse och motiva-
tion för skrivning. 

Till boken �nns en studiehandledning 
tänkt för studiecirklar om fem träffar.

God skrivutveckling i praktiken ger dig 
konkreta exempel, metodiska tips och 
kopieringsunderlag.

Elevens skrivutveckling

Digitala läsutvecklingsscheman
För att underlätta administrationen vid 
kartläggningarna �nns digitala versioner 
av ”Elevens läsutveckling” och ”Min läsut-
veckling” på nok.se. De digitala utvecklings-
schemana fyller du i vid kartläggningstill-
fällena och sparar i din egen dator för att 
sedan kunna öppna dem igen vid nästa kart-
läggningstillfälle. Sidan kan skrivas ut t ex 
inför utvecklingssamtal. 

Inloggningsuppgifter får du i boken God 
läsutveckling.

Digitala skrivutvecklingsscheman
För att underlätta administrationen vid 
kartläggningarna �nns digitala versioner 
av ”Elevens skrivutveckling” och ”Min skriv-
utveckling” på nok.se. De digitala utveck-
lingsschemana fyller du i vid kartläggnings-
tillfällena och sparar i din egen dator för att 
sedan kunna öppna dem igen vid nästa 
kartläggningstillfälle. Sidan kan skrivas ut 
t ex inför utvecklingssamtal. 

Inloggningsuppgifter får du i boken 
God skrivutveckling. 

Fonologisk medvetenhet

Stavning

Ordavkodning

Meningsbyggnad  
och textform

Flyt i läsningen

Funktionell skrivning

Läsförståelse

Skapande skrivning

Läsintresse

Intresse och motivation 
för skrivning

Författare: Ingvar Lundberg, Katarina Herrlin (God 
läsutveckling), Eva Fylking (Studiehandledning), 
Agneta Hedenfalk, Lena Munck och Annika Palm 
(God läsutveckling i praktiken)

God läsutveckling 

God läsutveckling 
Kartläggning och övningar 27-43751-7 92 s  299:-

Studiehandledning  
fortbildning i grupp 27-44056-2 16 s  89:-

God läsutveckling 
i praktiken 27-43750-0    118 s 299:-

Författare: Ingvar Lundberg (God skrivutveckling), 
Anna Strid (Studiehandledning), 
Agneta Hedenfalk, Lena Munck och Annika Palm 
(God skrivutveckling i praktiken)

God skrivutveckling

God skrivutveckling 
Kartläggning och 
undervisning 27-41258-3 112 s 299:-

Studiehandledning 
fortbildning i grupp 27-41470-9 24 s 89:-

God skrivutveckling i 
praktiken 27-43596-4 110 s 299:-

http://nok.se
http://nok.se


Undervisa i gemensamt 
och enskilt skrivande

Adrienne Gear

Writing Power

Adrienne G
ear             

Aktivera elevernas tänkande när de läser
Reading Power
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Reading Power är Adrienne Gears fram-
gångsrika tillvägagångssätt för att få elever 
att nå en djupare läsförståelse när de läser 
berättande texter. 

I boken Reading Power får du hjälp med 
hur du kan lägga upp din undervisning i läs-
förståelse så att dina elever blir aktiva och 
tänkande läsare.

Författaren har utarbetat en rad av lektio-

ner som tillsammans skapar en gedigen och 
konkret undervisningsgång i läsförståelse av 
berättande texter. 

Eleverna arbetar med att utveckla lässtra-
tegierna koppla, fråga, visualisera, inferera 
och transformera. Varje lässtrategi har ett 
eget kapitel med färdiga lektionsupplägg, 
arbetsblad och förslag på skönlitterära texter 
att arbeta utifrån.

Adrienne Gear är verksam lärare i Vancouver, Kanada, 
där hon även arbetar som lärarutbildare, skolutvecklare 
och föreläsare. Hennes böcker används av många lärare i 
Vancouver, British Columbia (BC) för att arbeta strukturerat 
med strategier för läsförståelse.

Reading Power
Aktivera elevernas tänkande när de läser

Writing Power
Undervisa i gemensamt och enskilt skrivande

Låt eleverna lära sig att använda minnet för 
att skriva personliga berättelser, fantasin för 
att skriva skönlitteratur och information till att 
skriva sakprosa. 

I Writing Power visar författaren ett års-
upplägg där läraren får en plan med effektiva 
minilektioner, tips för hur läraren kan intro-
ducera och genomföra skrivande varje vecka 
och hur man använder olika typer av skri-

vande beroende på innehåll och ämne. Allt 
för att skapa en välavvägd skrivundervisning 
för eleverna. 

Följ med i författarens spår och undervisa 
eleverna i gemensamt och enskilt skrivande. 
Undervisa i skrivstrategier och språkets upp-
byggnad utifrån skrivglädje och med tydliga 
mål för skrivande.

Att skriva faktatexter
Att skriva faktatexter är en forsknings-
anknuten metodbok om att undervisa i 
skrivstrategier. Den kanadensiska skolutveck-
laren Adrienne Gear visar hur läraren både 
kan utveckla sina kunskaper om texter och 
skrivande och strukturera sin undervisning 
så att eleverna förstår hur de ska tänka för 
att skriva faktatexter som fångar och 
engagerar läsaren.

Att läsa faktatexter 
Boken Att läsa faktatexter ger konkreta 
lektionsförslag på hur du som lärare kan 
undervisa i lässtrategier av faktatexter. 
Författaren presenterar fem strategier för 
att göra eleverna uppmärksamma på sitt 
eget tänkande och hur de med hjälp av 
egna idéer, erfarenheter och bakgrunds-
kunskap kan skapa mening i texten. 

Författare: Adrienne Gear

Writing Power 27-45953-3 160 s 335:- 

Reading Power 27-45604-4 192 s 335:-

Att skriva faktatexter 27-14036-3 200 s 299:-

Att läsa faktatexter 27-14035-6 208 s 299:-
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Läsloket
Arbeta med läsförståelse på olika nivåer

Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska 
som andraspråk. Läslokets texter innehåller 
återkommande moment som stödjer lästrä-
ningen. Eleven läser texter och arbetar med 
uppgifter som hör till texterna. Uppgifterna 
tränar läsförståelse och grammatik.

Läslokets böcker är indelade i fem stationer 
och på varje station �nns två böcker. 

A-böckerna innehåller berättande texter 
och B-böckerna innehåller beskrivande 
texter. Stationernas nivåer bygger delvis 
på stegen i läsa-delen i Bygga svenska, 
Skolverkets bedömningsstöd för nyanländas 
språkutveckling.

I Mika möter eleverna 
berättande texter om 
Mika som visar sitt 
hem för en katt.

I Skolstart möter elever-
na beskrivande texter 
om klassrummet, skol-
gården, matsalen och 
fritids. 

I Tea möter eleverna 
berättande texter 
om nallen Tea 
som leker 
och lär.

I Skogen möter eleverna 
beskrivande texter 
om träd och djur.

I Valpen möter eleverna 
berättande texter om 
valpen Ture.

I Året möter eleverna 
beskrivande texter om 
årstider, månader, 
veckans dagar 
och högtider.

I Betty möter eleverna 
berättande texter 
om tant Bettys 
egenskaper 
och känslor.

I Skolan möter eleverna 
beskrivande texter om 
livet i skolan. Det �nns 
även inslag av 
berättande 
texter. 

I Ruben möter eleverna 
berättande texter om 
farbror Ruben som 
tänker tillbaka 
på de olika 
yrken han 
haft i sitt liv.

I Samhället möter  
eleverna beskrivande 
texter om tra�k, 
yrken och 
verksamheter 
i samhället. 

Läsloket – det går som på räls!

Passar för: Åk 1–3

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK



LOK STÅR FÖR
LUST, ORK OCH KUNSKAP 
ATT LÄSA

Station 2b 

Skogen

ISBN 978-91-27-45233-6

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

LÄS-
LOKET

Berit Jansson SVA  åk 1–3 

LÄS-
LOKET

Läsloket är en serie arbetsböcker för elever som undervisas 
i svenska som andraspråk. Eleverna läser texter och arbetar 
med uppgifter som hör till texterna.  I uppgifterna tränar 
eleverna upprepad läsning, läsförståelse och grammatik. 

I Skogen möter eleverna 
beskrivande texter 
om träd och djur. 

Läslokets stationer är anpassade till steg 1–5 i avsnittet Läsa 
i Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska för åk 1–3. 
Skogen är anpassad till steg 2. 

Station 2b 

Skogen

läsloket_skogen_2b_cover.indd   Alla sidor 2018-03-27   10:39

LOK STÅR FÖR
LUST, ORK OCH KUNSKAP 
ATT LÄSA

Station 3b 

Året

ISBN 978-91-27-45235-0

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

LÄS-
LOKET

Berit Jansson SVA  åk 1–3 

LÄS-
LOKET

Station 3b 

Året

Läsloket är en serie arbetsböcker för elever som undervisas 
i svenska som andraspråk. Eleverna läser texter och arbetar 
med uppgifter som hör till texterna.  I uppgifterna tränar 
eleverna upprepad läsning, läsförståelse och grammatik. 

I Året möter eleverna 
beskrivande texter 
om årstider, månader, 
veckans dagar och högtider.

Läslokets stationer är anpassade till steg 1–5 i avsnittet Läsa 
i Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska för åk 1–3. 
Året är anpassad till steg 3. 

läsloket_året_3b_cover.indd   Alla sidor 2018-06-25   17:19

LOK STÅR FÖR
LUST, ORK OCH KUNSKAP 
ATT LÄSA

Station 4a 

Betty

ISBN 978-91-27-45236-7

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

LÄS-
LOKET

Berit Jansson SVA  åk 1–3 

LÄS-
LOKET

Läsloket är en serie arbetsböcker för elever som undervisas 
i svenska som andraspråk. Eleverna läser texter och arbetar 
med uppgifter som hör till texterna.  I uppgifterna tränar 
eleverna upprepad läsning, läsförståelse och grammatik. 

I Betty möter eleverna 
berättande texter om
tant Bettys egenskaper
och känslor.

Läslokets stationer är anpassade till steg 1–5 i avsnittet Läsa 
i Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska för åk 1–3. 
Betty är anpassad till steg 4. 

Station 4a 

Betty

läsloket_betty_4a_cover.indd   Alla sidor 2018-06-14   12:47

LOK STÅR FÖR
LUST, ORK OCH KUNSKAP 
ATT LÄSA

Station 3a 

Valpen

ISBN 978-91-27-45234-3

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

LÄS-
LOKET

Berit Jansson SVA  åk 1–3 

LÄS-
LOKET

Läsloket är en serie arbetsböcker för elever som undervisas 
i svenska som andraspråk. Eleverna läser texter och arbetar 
med uppgifter som hör till texterna.  I uppgifterna tränar 
eleverna upprepad läsning, läsförståelse och grammatik. 

I Valpen möter eleverna 
berättande texter 
om valpen Ture. 

Läslokets stationer är anpassade till steg 1–5 i avsnittet Läsa 
i Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska för åk 1–3. 
Valpen är anpassad till steg 3. 

Station 3a 

Valpen

läsloket_valpen_3a_cover.indd   Alla sidor 2018-04-16   10:16

LOK STÅR FÖR
LUST, ORK OCH KUNSKAP 
ATT LÄSA

Station 5a 

Ruben

ISBN 978-91-27-45238-1

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

LÄS-
LOKET

Berit Jansson SVA  åk 1–3 

LÄS-
LOKET

Station 5a 

Ruben

Läsloket är en serie arbetsböcker för elever som undervisas 
i svenska som andraspråk. Eleverna läser texter och arbetar 
med uppgifter som hör till texterna.  I uppgifterna tränar 
eleverna läsförståelse och grammatik. 

I Ruben möter eleverna 
berättande texter om 
farbror Ruben som tänker 
tillbaka på de olika yrken 
han haft i sitt liv. 

Läslokets stationer är anpassade till steg 1–5 i avsnittet Läsa 
i Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska för åk 1–3. 
Ruben är anpassad till steg 5. 

läsloket_ruben_5a_cover.indd   Alla sidor 2018-08-09   10:53

LOK STÅR 
FÖR LUST, ORK
OCH KUNSKAP
ATT LÄSA
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nok.se/lasloket

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Station 1 – Läsloket 1a och 1b Station 2 – Läsloket 2a och 2b

Station 3 – Läsloket 3a och 3b Station 4 – Läsloket 4a och 4b

Station 5 – Läsloket 5a och 5b

Läsloket �nns 
också för åk 4–6 

– läs mer på nok.se

Författare: Berit Jansson

Station 1

Läsloket 1a 27-45230-5 32 s 55:-

Läsloket 1b 27-45231-2 32 s 55:-

Station 2 

Läsloket 2a 27-45232-9 32 s 55:-

Läsloket 2b 27-45233-6 32 s 55:-

Station 3

Läsloket 3a 27-45234-3 32 s 55:-

Läsloket 3b 27-45235-0 32 s 55:-

Station 4 

Läsloket 4a 27-45236-7 32 s 55:-

Läsloket 4b 27-45237-4 32 s 55:-

Station 5

Läsloket 5a 27-45238-1 32 s 55:-

Läsloket 5b 27-45239-8 32 s 55:-

http://nok.se/lasloket
http://nok.se


KOPIERINGSUNDERLAG
12

I skolan   4b

Skriv och berätta om en idrottslektion.

Skriv vad du ser på bilderna. Måla bilderna.

Mina ord KOPULAG.indd   12 09-02-23   10.44.34

KOPIERINGSUNDERLAG  © 2009 Christina de Jounge Sturesson och Natur & Kultur                  Övningsblad till bildkorten  •  ISBN 978-91-27-41354-2mina
ord 13

I skolan  4c

Svara på frågorna om idrott. Skriv alltid hela meningar.

1 Hur många meter kan du balansera på en bom?

 Jag

2 Vad kan du göra på en gymnastikmatta?

 Jag

3 När använder man en satsbräda?

 Man
4 Var på kroppen brukar man snurra en rockring?

 Man

7 Vad gör man med en basketkorg?

 Man

8 Kan du hoppa bock?

Mina ord KOPULAG.indd   13 09-02-23   10.44.34
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Tama djur

Här är en hund. Hunden är brun och vit. Den har fyra  
tassar och en lång, mjuk svans. Den heter Tim.  
Tim tycker mycket om att vara ute och han vill gärna  
leka med pinnar. Tim får mat och vatten varje dag.

A Måla hunden.

B Måla bilderna på ditt bildblad. 
 Klipp ut dem och klistra in dem i rutorna.

 en nos med morrhår en tass med klor ett öra en svans

en hund

Hunden skäller.

MO Djur o Natur.ORIG.indd   2 08-08-28   10.22.29

  © 2009 Christina de Jounge Sturesson och Natur & Kultur                  Övningsblad till bildkorten  •  ISBN 978-91-27-41354-2

 Man
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A Måla katten.

B Skriv ord på raderna.

C Skriv och berätta om katten.

en katt

Katten jamar.

MO Djur o Natur.ORIG.indd   3 08-08-28   10.22.30
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Mina ord 
Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för åk 2–6. Det 
har ett omtyckt upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort.

Arbetshäften
Elevmaterialet består av fem arbetshäften: 
Familjen/I skolan, Hemma/I affären, Krop-
pen/Kläder, Djur/Natur och I staden/ På 
landet. Eleverna får rita och måla, klippa och 
klistra, läsa och skriva – allt efter förmåga. 

Lärarhandledning
Tanken med Mina ord är att eleverna ska
utveckla sitt ordförråd i dialog med varandra 
och läraren för att sedan öva och befästa 
orden i arbetshäftena. Arbetssättet beskrivs 
i lärarhandledningen. Där �nns även konkreta 
förslag på andra språkutvecklande övningar.

Bildkort 
Till Mina ord hör en sats med drygt 300 
större och mindre färgbilder av föremål och 
miljöer för gemensamma genomgångar och 
enskilda övningar. 

Övningsblad till bildkorten
På övningsbladen (kopieringsunderlag) 
kan eleverna träna vidare och befästa ord 
och uttryck som de lärt in med hjälp av bild-
korten.

I appen ”ABC-klubben 1" behöver Asta, 
Bea och Cesar hjälp med att samla bokstavs-
kulor till hemliga meddelanden.

Passar för: Åk 2–6

ABC-domino ABC-bingoABC-memoABC-korsord ABC-klubben 1 ABC-klubben 2

ABC-klubbens appar
Träna bokstavsljud och ordavkodning 
ABC-klubbens appar för iPhone, iPad och Android passar alla barn som är på väg att 
knäcka koden. Apparna köper du och laddar ned via App Store och Google Play. 
Läs mer på s. 11 (åk 1) och s. 13  (åk 2).

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Författare: Christina de Jounge Sturesson

Mina ord

Familjen/I skolan 27-41174-6 32 s 89:-

Hemma/I affären 27-41175-3 32 s 89:-

Kroppen/Kläder 27-41176-0 32 s 89:-

Djur/Natur 27-41177-7 32 s 89:-

I staden/På landet 27-41355-9 48 s 89:-

Lärarhandledning 27-41099-2 200 s 589:-

Bildkort 27-41356-6 73 s 695:-

Övningsblad till bildkorten 27-41354-2 140 s 379:-



Susanne Maier

Bilder för dialog
– när språket inte räcker till

Bilder_for_Dialog_Cover_Front.indd   1 12/03/2012   00:57

Susanne Maier

Bilder för dialog
– när språket inte räcker till

Bilder för dialog
– när språket inte räcker till

Bilder för dialog

40

till fots

färja

buss

tåg

tunnelbana

Trafik / Transport

Bilder_for_Dialog_Text_Section.indd   40 12/03/2012   12:25

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

igår idag imorgon

41

Månaden

Veckan

en månad

en vecka
en vardag
en helgingen förskola

förskola

Bilder_for_Dialog_Text_Section.indd   41 12/03/2012   12:25
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Viktiga ord i svenska 
Viktiga ord i svenska är en ordbok med förklaringar till 
över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska.

Träna begreppen med arbetshäften
Till Viktiga ord i svenska hör fyra arbetshäften där eleverna kan öva, befästa och fördjupa sin 
förståelse för grundläggande begrepp. Alla begrepp kan eleverna slå upp i ordboken.

Passar för: Åk 2–6

Bilder för dialog
När språket inte räcker till 

Boken är tänkt att användas som ett stöd för pedagoger att kommunicera med föräldrar 
som inte talar så mycket svenska. Boken är indelad i följande kapitel: Personer, Handlingar, 
Mat/objekt, Kroppen/känslor, Platser och Tid/väder.

Passar för: Förskoleklass

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Författare: Anna Ericsson Nordh

Viktiga ord

Viktiga ord i svenska 27-60559-6  80 s 235:- 

Öva Viktiga ord i svenska

Språklära 27-41172-2  32 s 55:-

Stavning 27-41173-9  24 s 55:-

Ordkunskap, skrivning 
och skrivregler 27-41170-8 32 s 55:-

Läsning och litteratur 27-41171-5  32 s 55:-

Författare: Susanne Maier

Bilder för dialog – när 
språket inte räcker till 27-42572-9 48 s 349:-
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My favourite food

sushi

chicken
pancakes

soup

salad

falafel

pie
hamburgers

fish

potatoes

pizza

pasta

Read and match

salad

pie potatoes

soup

falafel

chicken

22
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Read and write

Write

My  likes  .

My  likes  .

My  likes  .

Pie is my 
favourite food.

23
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ENGELSKA

English Twinklers 
Passar för: Åk 1–3

ENGELSKA

Twinklers är en serie arbetsböcker i engelska för lågstadiet. 
Böckerna är strukturerade för att stötta eleverna att 
självständigt tillägna sig nya kunskaper i engelska.

Nadia Alj Forsgren är legitimerad grundskollärare med lång erfarenhet av undervisning i skolan. 
Hon är även läromedelsförfattare.

Carolina Sundkvist är förskollärare och grundskollärare och har lång erfarenhet av undervisning i 
förskolan och grundskolan. Hon är även förstelärare, utvecklingslärare och läromedelsförfattare.

Författarna har tidigare skrivit materialet Lesson Plans och driver inspirationsbloggen och 
Instagramkontot Kreativ Undervisning tillsammans.

Uppslag ur Twinklers Rex

Nu �nns en lärarwebb till Twinklers

På lärarwebben �nns material i form av bilder, 
texter och ljud som tillhör böckerna. Använd 
den till gemensamma uppstarter och genom-
gångar. 

Lärarwebben är gemensam för alla 
böckerna och licensen gäller ett år.

Blå nivå innehåller enskilda 
ord och bygger ordförråd.
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Read, match and number
1. He plays ice hockey with a …

2. She goes swimming in …

3. She plays football and 
scores a goal in the …

4. He goes skiing with his...

5. She does yoga on a …

6. She does karate and 
has a black … 

… the pool.

… hockey stick.

… skis.

… goal post.

… belt.

… mat.

12
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… the pool.

… hockey stick.

… skis.

… goal post.

… belt.

… mat.
Write
What team is playing against Team Lions? 

What date is the game? 

What time is the game? 

Where is the game? 

What can you eat there? 

Team Lions vs. Team Tigers

Date: Saturday, 5th of June
Time: 1 o’clock
Place: The Sports stadium
Refreshments: Hot dogs, hamburgers and drinks

A sport I like to do is

 .

FOOTBALL MATCH

13
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A trip to Australia

Hi George,
I am in Australia with my family. 
We will stay here for eight weeks. 
I love this country!
We are staying in a small house 
with a swimming pool. There are lots of animals 
here. Kangaroos and koalas live close to the house.
We go on road trips everyday by bus.
It is hot here so I wear my cap, my sandals and my 
new sunglasses. //Betty

Circle the correct answer 

Betty is in Australia with her … friends family   

Betty stays in a … hotel house  

The weather in Australia is … cold hot       

Betty goes on road trips by … car bus     

Why is Betty wearing her cap?

10
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Ko
pi

er
in

g 
av

 d
et

ta
 e

ng
ån

gs
m

at
er

ia
l ä

r f
ör

bj
ud

en
 e

nl
ig

t l
ag

 o
ch

 g
äl

la
nd

e 
av

ta
l. 

Read and write
Choose from the words in the box.

fish sunglasses sandwich banana kangaroo
boat cap sandals bag swimwear

I am an animal.

I can jump.

I live in Australia.

You walk with me.

I am on your feet.

I am not your socks.

I am on your nose.

I am good for your eyes.
I am good when it is 
sunny.

I like water. 

I am an animal.

I swim.

I am a  .

I am   .

I am  .

I am a  .

?

?

?

?

11
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Uppslag ur Twinklers Sue

Uppslag ur Twinklers Joy

Grön nivå innehåller hela 
meningar och utgår från 
kortare texter.

Röd nivå innehåller enklare 
fraser och bygger vidare på 
ordförrådet.

Författare: Nadia Alj Forsgren, Carolina Sundkvist 
Illustratör: Micaela Favilla

English Twinklers

Twinklers Blue Rex 27-45858-1 32 s 49:-

Twinklers Blue Roy 27-45946-5 32 s 49:-

Twinklers Red Sue 27-45860-4 32 s 49:-

Twinklers Red Sam 27-45947-2 32 s 49:-

Twinklers Green Joy 27-45859-8 32 s 49:-

Twinklers Green Jen 27-45948-9 32 s 49:-

Lärarwebb, 12 mån 27-46159-8 99:-
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1a

About me 1

1   Draw a self-portrait.

3     Circle your answer.

I like … 

I like … 

I like … 

4     Present yourself.

Name: 

dogs cats rabbits horses 

apples bananas pears oranges

swimming dancing cycling playing
   football

eyes

mouth nose

earshair

head

2   Colour  your self-portrait.

 Example:
My name is Sarah.
I’ve got brown hair.
I like dogs.

1a
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1b

About me 1

1    Draw a self-portrait.

3     Write.

My name is 

I’m  years old.

My hair colour is 

My eye colour is 

My favourite animal is 

My favourite colour is 

My favourite fruit is 

My favourite sport is 

I like 

4     Present yourself.

Name: 

eyes

mouth nose

earshair

head

2   Colour  your self-portrait.

1b
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Lesson
Plans

Nadia Alj Forsgren

Carolina Sundkvist

Engelska åk 2–3 

Två nivåer
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ENGELSKA

Lesson Plans 
Kopieringsunderlag på två nivåer

Gör engelskundervisningen varierad och låt eleverna 
utmanas på den nivå de är! 

Lesson Plans består av 30 tydliga lektioner för engelskundervisning 
i åk 2–3. Lektionerna inleds med en gemensam uppstart, där läraren leder 
arbetet och klassen arbetar tillsammans. Därefter arbetar eleverna med 
arbetsblad som �nns på två nivåer. Slutligen leder läraren en gemensam 
avslutning i vilken eleverna repeterar vad de har arbetat med. Till lektio-
nerna �nns även förslag på spel och lekar samt uppgifter som utmanar 
eleverna ännu mer.

 Materialet innehåller matriser som gör det lätt att hitta lektionsplane-
ringar som utvecklar en viss förmåga, tränar ett visst centralt innehåll eller 
bygger på ett visst temaområde. 

Passar för: Åk 2–3

ENGELSKA

Jag är så nöjd och 
glad över boken 
Lesson Plans – jag 
jobbar med den i 
2:an och den är helt 
perfekt och lagom på 
alla sätt och vis! 

EVA ASKLUND, 
FRIDHEMSSKOLAN, ÖREBRO

Nadia Alj Forsgren är legitimerad grundskollärare 
med lång erfarenhet av undervisning i skolan. Hon 
är även läromedelsförfattare.

Carolina Sundkvist är förskollärare och grund-
skollärare och har lång erfarenhet av undervisning 
i förskolan och grundskolan. Hon är även förste-
lärare, utvecklingslärare och läromedelsförfattare.

De driver inspirationsbloggen och Instagram-
kontot Kreativ Undervisning tillsammans.

Författare: Nadia Alj Forsgren, Carolina Sundkvist

Lesson Plans 27-45042-4  150 s  405:-



LISTENING 3

ANIMALS – LISTEN AND ACT OUT

WORDS AND PHRASES

dog bark

cow moo

cat meow

horse neigh

rabbit squeak

sheep baa

hamster squeak

pig oink

guinea pig squeak

chicken squeak

snake hiss

duck quack

parrot squawk

rat squeak

mice squeak

donkey hee-haw

3_listening.indd   5 2017-09-05   10:16

READING 4
HOW MANY TIMES?

zero

one

two

three

four

�ve

six

seven

eight

nine

ten 

u Clap your hands!

5_reading.indd   7

2017-09-05   10:13

WRITING 1

WHAT COLOUR IS THIS?

WORDS AND PHRASES

blue

red

yellow

green

u What colour is this? 

Please, write down the correct word.

4_writing.indd   1

2017-09-05   10:17

SPEAKING 8THE ALPHABET SONGWORDS AND PHRASES
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U and V W X Y and Z 

Now I know my ABC,Next time won’t you sing with me?

Now I know my ABC26 letters från A to Z. 
Melody: Twinkle twinkle little star

1_speaking.indd   15

2017-09-05   10:09

ten 

u Clap your hands!

DISCUSSING 11

SCARY OR HAIRY?

WORDS AND PHRASES

Is a crocodile scary or hairy?

 cat 
bat 

snake 

 dog 
bird 

spider 

 moose rhinoceros grizzly bear 

 elephant 
wasp 

giraffe

u The … is scary/hairy.

u The … is both scary and hairy.

u The … is not scary/hairy.

 cat 
bat 

snake 

 cat 
bat 

snake 

 cat 
bat 

snake 

 dog 
bird 

spider 

 dog 
bird 

spider 

 elephant 
wasp 

giraffe

 dog 
bird 

spider 

 moose rhinoceros grizzly bear 

 elephant 
wasp 

giraffe
 moose rhinoceros grizzly bear 

 elephant 
wasp 

giraffe
 moose rhinoceros grizzly bear 

2_discussing.indd   21

2017-09-05   10:15
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ENGELSKA ENGELSKA

Med A box of English i klassrummet får dina elever regelbundet 
arbeta med, leka med och utmanas i engelska.

A box of English är ett lättanvänt material 
som består av 60 kort med varierade, enkla 
och snabba övningar för att arbeta med 
engelska på ett lekfullt och utvecklande sätt 
i Fk–2.

Övningarna är fristående och kan användas 
i vilken ordning du vill. De �esta övningar går 
att genomföra utan någon förberedelse.

Korten fokuserar på de kommunikativa
förmågorna och är indelade på 
följande vis:
• Speaking, 10 kort 
• Discussing, 15 kort 
• Listening, 15 kort 
• Reading, 10 kort 
• Writing, 10 kort

Rabbit 
Med Rabbit får eleverna öva att läsa och 
skriva engelska ord samt använda enkla 
fraser och uttryck. 

Rabbit kompletterar lärarledd undervis-
ning i nybörjarengelska. Instruktioner på 
engelska och svenska hjälper eleverna att 

arbeta på egen hand. Nybörjarna startar 
med enkla siffer- och ordövningar i Rabbit 1. 
När de arbetar vidare med böckerna i tur 
och ordning bygger de systematiskt upp sitt 
ordförråd. 

A box of English 
Passar för: Förskoleklass–åk 2

Passar för:
Förskoleklass–åk 3

Författare: Mari Jonsson

Rabbit 

Rabbit 1 27-66376-3 32 s 59:-

Rabbit 1 b 27-66382-4 32 s 59:-

Rabbit 2 27-66377-0 32 s 59:-

Rabbit 3 27-66378-7 32 s 59:-

Rabbit 4 27-66379-4 32 s 59:-

Rabbit 5 27-66380-0 32 s 59:-

Rabbit/Animals 27-41842-4 32 s 59:-

Rabbit/Friends 27-41843-1 32 s 59:-

Rabbit/Hello! 27-41844-8 32 s 59:-

Författare: Elizabet Sandberg

A box of English 27-45041-7  60 kort  439:-



Här bor vi
”Jo, runt skolan finns det inte staket!” förklarade 
en elev för mig, när jag undrade om det var någon 
skillnad mellan förskolan och förskoleklassen. Det är 
ett bevis på större frihet men också ett större ansvar.

Nya vidgade vyer innebär nya upptäcker om samhället där man bor. 
I det här arbetsområdet börjar vi med vårt närsamhälle, övar på kartor, 
gör tra�kpromenader och funderar över vad människor arbetar med. 
Vi funderar också över vår miljö och hur vi kan bidra till en bättre 
hushållning av våra resurser. I arbetsboken �nns uppgi�er kring 
kartperspektiv, tra�k, yrken i skolan och återvinning.

Start
Områdesplanerare 
Vad skulle eleverna vilja ha i sitt bostadsområde? Ta reda på det genom en 
lek då eleverna får bygga upp sitt område med hjälp av bilder. Skaffa bilder 
på olika typer av hus (villa, höghus, radhus, parhus), skolhus, förskola och 
lekpark, grönområde, gator, vägar, trafikljus, trafikmärke för övergångsstäl-
let, skog, vattendrag, hundrastgård, ladugård, cykelställ. Om eleverna kom-
mer på något annat be dem att rita det och lägga till i området efteråt.

Förbered leken genom att lägga en plastduk på golvet som underlag för 
området och sprid ut bilderna runtomkring duken. Samla eleverna i en 
ring och be dem att parvis tänka efter vad som ska vara med i bostadsom-
rådet. Låt paren placera en bild på det som de tycker ska vara med och för-
klara varför. När bostadområdet är färdigt titta tillsammans och benämn 
vad som finns i området. Avsluta med att fundera på om det ser likadant  
ut i ert närområde.

ORD OCH BEGREPP

karta

trafik – trafikmärke – trafikljus

övergångsställe

reflex

vänster – höger

gata – gångväg – bilväg

jobb – arbetsplats – yrke

miljö

sortera – källsortera

plast – metall – glas – papper – tyg

En karta över närsamhället.

42 SAMHÄLLE
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PULS Förskoleklass 
Samhälle Natur Teknik
PULS Förskoleklass innehåller allt du behöver för undervisning i samhälle, natur 
och teknik, enligt läroplanstexten för förskoleklass. 

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

Lärarbok
I lärarboken hittar du allt du behöver för undervisning 
i samhälle, natur och teknik enligt det centrala inne-
hållet för förskoleklass. Här �nns: 

Inledning med pedagogiska grundtankar, och ett 
förslag på hur du kan planera ett års undervisning 
i samhälle, natur och teknik. Innehållet i lärarboken är 
uppdelat i tre delar:
• Samhälle med arbetsområdena: 

Skola, Kompisar, Regler, Här bor jag, Min familj, 
Familjer förr i tiden, Här bor vi, Trafik, Yrken, Miljö, 
Viktiga dagar, FN-dagen och barnkonventionen.

• Natur med arbetsområdena: Årstider, Höst, Vinter, 
Vår, Sommar och Tema vatten.

• Teknik med arbetsområdena: Vad är teknik? Det 
rullar, Det snurrar, Det flyger, faller och svävar och 
Jag är en robot.

I varje del �nns förslag på inspirerande start, samtal, 
faktaläsning, undersökningar, experiment, lekar, 
skapande, sånger och �lmer.

Kopieringsunderlag �nns till alla arbetsområden.

Till PULS Förskoleklass �nns även en lärarwebb på 
nok.se. Här hittar du extramaterial och mycket av 
innehållet i digital form. Inloggningsuppgifter får du 
i lärarboken.

Lärarboken är uppdelad i tre delar: Samhälle, Natur 
och Teknik.

Varje del i lärarboken innehåller �era arbetsområden med 
förslag på start av nytt arbetsområde, samtal, böcker, �lmer, 
utforskande, skapande, lek och mycket mer!

Passar för: Förskoleklass

SO/NO/TEKNIK | BASLÄROMEDEL

http://nok.se


Johan Rundberg

Hela åre med
Hela

Tellus och Luna

HÖGLÄSNINGSBOK

Förskoleklass

Hilkka Mikkonen • Karin Persson-Gode

ARBETSBOK

Förskoleklass
Samhälle • Natur • Teknik

Naturen 2524

Vintern
Snöflingor
Snöflingor är olika. 
Rita en egen snöflinga. 
Visa en kompis och jämför.  

Barrträd
Dra streck mellan bilderna som hör ihop. 

Lek i snön
Mitt roliga minne med snö. Rita och berätta.

GRAN

TALLTALL

TALLKOTTE

GRANKOTTEGRANKOTTE

Till läraren: Låt eleverna använda sin fantasi och rita unika snö�ingor. Para ihop djuren med rätt bild. Till läraren: Uppgi�en med barrträden låter eleverna jämföra två olika barrträd som  
håller sig gröna under hela året. Snö lockar till lek, låt eleverna rita ett roligt snöminne.

Djur på vintern
Här ser du några djur på vintern. 
Dra streck mellan bilderna som hör ihop.
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Mer PULSMer PULS

Arbetsbok
Arbetsboken innehåller uppgifter till varje arbetsområde i lärarboken. Uppgifterna är varierade och befäster elevernas kunskaper. 

Högläsningsbok 

Hela året med Tellus och Luna

I högläsningsboken, skriven av Johan Rundberg, 
�nns 15 berättelser om Tellus och Luna som går 
i förskoleklassen Citronen. Berättelserna inspirerar 
till samtal och skapar lust att veta mer om dinosaurier, 
upp�nningar och mycket mer. Förslag till samtal uti-
från berättelserna �nns på lärarwebben.

Samtalsbilder
Samtalsbilderna består av fyra årstidsbilder som visar ett och 
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 både 
i tryckt och digital form.

Lärarbok med lärarwebb
Via inloggningsuppgifter i den tryckta lärar-
handledningen får du tillgång till en lärar-
webb på nok.se. Där �nns bl a komplement 
till böckerna, kopieringsunderlag och sam-
talsbilderna i digital form. Efter 12 månader 
kan du förnya ditt abonnemang och köpa 
lärarwebben separat.

Johan Rundberg, författare till högläsningsboken, 
belönades 2021 med ett Augustpris i kategorin 
Årets svenska barn- och ungdomsbok för boken Nattkorpen.

SO/NO/TEKNIK | BASLÄROMEDEL SO/NO/TEKNIK | BASLÄROMEDEL

Författare: Hilkka Mikkonen, Karin Persson-Gode, 
Johan Rundberg

PULS Förskoleklass

Arbetsbok 27-44693-9 40 s 55:-

Samtalsbilder 27-44696-0 4 st 225:-

Högläsningsbok 27-44695-3  80 s 225:-

Lärarbok med lärarwebb 27-44694-6 192 s 635:-

Lärarwebb 12 mån 27-45609-9 99:-

http://nok.se


GRUNDBOK

Maria Olsson

SO-boken
LÄRARHANDLEDNING

MED LÄRARWEBB

SO-boken
GRUNDBOK

NO-boken

Göran Körner • Maria Willebrand

P
U

LSSO-boken

ISBN 978-91-27-42211-7

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

Teknik-bokenTeknik-boken

ISBN 978-91-27-42219-3

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

NO-boken SO-boken

P
U

LS

SO-boken
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Passar för: Åk 1–3

PULS SO-boken 
PULS SO-boken är nu uppdaterad, moderniserad och anpassad efter 
de reviderade kursplanerna. Texterna är delvis omskrivna så att fakta- 
textens särdrag betonas. Alla texter är kvalitetsgranskade av fack-
kunniga när det gäller såväl faktainnehåll som läsbarhet. 

I PULS SO-boken samlas de fyra SO- ämnena 
geogra�, historia, religionskunskap och sam-
hällskunskap i en gemensam bok. Undervis-
ningen utifrån SO-boken ger eleverna en bra 
grund och möjlighet att utveckla sitt språk 
med ämnesspeci�ka begrepp. 

Omslaget är i blankt, mjukt hårdband, så 
kallat �exiband, för lång hållbarhet.

Lärarhandledningen stöttar läraren lektion 
för lektion. På den tillhörande lärarwebben 
�nns material för digital visning i klassrummet.

Stämmer överens med de 
reviderade kursplanerna 

som börjar gälla 1 juli 2022.

Ny 
upplaga

SO/NO/TEKNIK | BASLÄROMEDEL SO/NO/TEKNIK | BASLÄROMEDEL



13

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

12

Svampar
Vad heter svampens delar? Skriv.

fot
hatt
ring

strumpa
mycel

Vilka svampar går att äta? Rita glad eller sur mun. 

Till läraren: Titta på svampens olika delar. Gå igenom vilka svampar som är gi�iga och vilka som är ofarliga. 
Samla gärna svampar att titta närmare på.

champinjon röd flugsvamp

karljohan vit flugsvamp

kantarell

spetstoppig 
spindelskivling 

NO-boken
s 23

Vad av det du ser på bilden brukar du se på väg till skolan? Ringa in på bilden.

Hur brukar du ta dig till skolan? Skriv.

Till läraren: Samtala tillsammans om elevernas skolväg. Ser den ut som den på bilden? Vad är lika och vad skiljer sig åt? 
Gå igenom de begrepp som förekommer i uppgi�en.

Vilka tra�kord passar till bilden? Skriv rätt si�ra i cirklarna.

1 övergångsställe

2 parkering

3 farthinder

4 skolbuss

SO-boken
s 16–17

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kompisar SO-boken
s 10–11

Demokrati i skolan
Färglägg det som stämmer med grön färg och det som inte stämmer med röd. 

Elever i skolan får 
också bestämma.

I elevrådet träffas 
elever från olika klasser.

På ett klassråd ska 
bara läraren prata.

Det är hemligt vad man 
pratar om i elevrådet.

Vad händer på klassrådet? Numrera 1–4 i rätt ordning.

Sekreteraren 
skriver det 
som klassen 
bestämmer.

Ordföranden
öppnar
mötet.

Alla som har 
något att 
ta upp får 
prata i tur 
och ordning.

Ordföranden 
avslutar 
mötet.

SO-boken
s 12–13

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

SO arbe sbok
årskurs  3

12

Vilka svampar går att äta? Rita glad eller sur mun. 

Till läraren: Titta på svampens olika delar. Gå igenom vilka svampar som är gi�iga och vilka som är ofarliga. 
Samla gärna svampar att titta närmare på.

röd flugsvamp

årskurs  1

Sara Rådling

årskurs

NO och SO    
arbe sbok

SO-boken
ARBETSBOK 2

Birgitta Annell • Gunilla Håkansson

ISBN 978-91-27-42213-1

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

Arbetsbok 1 innehåller:
Vi bor mitt i Sverige
I skolan
Trafik
Min familj
Här bor vi
Om religion
Vårt samhälle
Kartan
Hela världen

Arbetsbok 2 innehåller:
Forntiden
Stenåldern
Bronsåldern
Järnåldern

SO-boken
ARBETSBOK 1

Birgitta Annell • Gunilla Håkansson

SO-boken
ARBETSBOK 2

Birgitta Annell • Gunilla Håkansson

I arbetsböckerna till PULS SO-boken 1–3 finns många roliga uppgifter. 
Här finns rebusar, korsord och kluriga frågor. Alla uppgifter ger dig 
hjälp att fundera över det som du har läst om i SO-boken. Du kan 
arbeta med arbetsboken på egen hand eller tillsammans med andra. 

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Lgr 11

PULS SO arbetsbok 2 omslag.indd   1 2012-09-14   14:32

SO
årskurs  3

SO arbe sbok

Sara Rådling

årskurs  2
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SO/NO

Innehåll i PULS SO arbetsbok åk 3:
• Tre religioner
• De första människorna
• Stenåldern, bronsåldern, järnåldern
• Mytologi

Arbetsböcker i SO 
åk 2 och 3
Arbetsböckerna för åk 2 och 3 är separerade: 
NO för sig, SO för sig. I arbetsboken befäster 
eleven faktakunskaper, tränar läsförståelse 
och övar på ord och begrepp. Svårighets-
graden i uppgifterna ökar från åk 2 till åk 3 
och arbetsböckerna hjälper dig som lärare 
att få en progression i din undervisning. 
I arbetsboken för åk 3 ingår uppgifter som 
förbereder eleverna inför faktatextavsnitten 
i de nationella proven i svenska i åk 3.

Innehåll i PULS SO arbetsbok åk 2:
• I skolan 
• Vårt samhälle
• Kartan 
• Vi bor i Sverige

nok.se/puls

Arbetsbok i NO och SO 
åk 1
NO och SO arbetsbok för årskurs 1 består av 
uppgifter kopplade till utvalda delar av både 
SO-boken och NO-boken – de avsnitt som är 
särskilt lämpliga att nosa på under åk 1. 
Arbetsboken för åk 1 fungerar som en bro 
mellan PULS Förskoleklass och PULS arbets-
böcker för åk 2 och 3.

Innehåll i PULS arbetsbok åk 1:
• I skolan (SO)
• Hösten (NO)
• Trafik (SO)
• Vintern (NO)
• Högtider och helgdagar (SO)
• Våren (NO)
• Sommaren (NO)

SO-boken
ARBETSBOK 2

Birgitta Annell • Gunilla Håkansson

Mer info och priser gällande 
tidigare upplagor av 
PULS SO hittar du på nok.se 

SO/NO/TEKNIK | BASLÄROMEDEL SO/NOSO/NO/TEKNIK | BASLÄROMEDEL

Författare: Göran Körner, Maria Willebrand, Sara Rådling, 
Maria Olsson

PULS SO-boken 1–3 

Grundbok 27-45845-1 136 s 305:-

Grundbok Digital 12 mån 27-45996-0 69:-

Arbetsbok NO och SO åk 1 27-45616-7 32 s 55:-

Arbetsbok SO åk 2 27-45627-3 32 s 55:-

Arbetsbok SO åk 3 27-45628-0 40 s 60:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-45925-0 200 s 595:-

Lärarwebb 12 mån 27-45994-6 249:-

http://nok.se/puls
http://nok.se


Maria Olsson

LÄRARHANDLEDNING

MED LÄRARWEBB

NO-boken
GRUNDBOK

NO-bokenNO-boken

ISBN 978-91-27-42215-5

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

Lennart Enwall • Birgitta Johansson • Gitten Skiöld

SO-boken

P
U

LSLgr 11

Teknik-bokenTeknik-boken

ISBN 978-91-27-42219-3

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

NO-boken SO-boken

P
U

LS

NO-boken

Ny 
upplaga
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Passar för: Åk 1–3

PULS NO-boken 
PULS NO-boken är nu uppdaterad, moderniserad och anpassad efter 
de reviderade kursplanerna. Texterna är delvis omskrivna så att fakta-
textens särdrag betonas. Alla texter är kvalitetsgranskade av fack- 
kunniga när det gäller såväl faktainnehåll som läsbarhet. 

I PULS NO-boken samlas de tre NO- ämnena 
biologi, fysik och kemi i en gemensam bok. 
Undervisningen utifrån NO-boken ger elev-
erna en bra grund och möjlighet att utveckla 
sitt språk med ämnesspeci�ka begrepp. 

Omslaget är i blankt, mjukt hårdband, så 
kallat �exiband, för lång hållbarhet. 

Lärarhandledningen stöttar läraren lektion 
för lektion. På den tillhörande lärarwebben 
�nns material för digital visning i klassrummet.

Stämmer överens med de 
reviderade kursplanerna 

som börjar gälla 1 juli 2022.



Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

21Gå tillsammans igenom de ord och begrepp som eleverna behöver känna till för att besvara frågorna. Till läraren: Visa och öva gärna praktiskt på att blanda och lösa upp i vatten.

Vatten kan se olika ut Blanda och lös upp
Vad kallas det vatten vi dricker?

NO-boken
s 32–33

NO-boken
s 30–31

När man kan se de olika delarna som man rört

ihop har man fått en                                    .

När man inte kan se de olika delarna som man har

rört ihop har man fått en                                   .

När man gör smutsigt vatten rent genom att

hälla det genom ett kaffefilter kallas det att man

                                     det.

När vatten blir till ånga och försvinner ut 

i luften                                      det.

Vad kallas det vatten som �nns i haven?

Vad heter vatten på kemispråk?

Fyll i orden som saknas i meningarna. Välj bland orden i rutan.

kondenserar det.

smälter det.

stelnar det.

avdunstar det.

avdunstar
blandning
filtrerar
lösning

ihop har man fått en                                    .

rört ihop har man fått en                                   .

                                     det.

i luften                                      det.

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2322

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

5 =

Hur ser man att det är vår på bilden? Ringa in.

Färglägg talgoxen och blåmesen i rätt färger.

Vad stämmer om våren? Färglägg meningarna som är rätt.

Till läraren: Samtala om vad som händer i naturen på våren. Eleverna ringar in det på bilden 
som är typiskt för våren. De kan även skriva ord och meningar som passar till bilden.

NO-boken
s 68–69

Knopparna 
på blommorna 

slår ut. 
Flyttfåglarna 

kommer tillbaka.

Dagarna blir 
kortare. 

Vilket blev ordet i de färgade rutorna? 

Till läraren: Visa gärna större bilder på fåglar. Vilka fåglar har ni sett i närområdet?

Fåglar
Lös ord�ätan. Välj bland orden i rutan.

1 Att ligga på äggen för att
värma dem.

2 Område där fågeln bor.

3 Tjejfågel.

4 De kläcks när ungarna är färdiga.

5 Killfågel.

1

3

4

2

5

NO-boken
s 70–73

hane    hona    revir    ruva    äggen

talgoxe

blåmes
3

3

3

5

31
1

1

2

2

4

4
5

5

5

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsm
aterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vad stämmer om våren? Färglägg meningarna som är rätt.

Samtala om vad som händer i naturen på våren. Eleverna ringar in det på bilden 
som är typiskt för våren. De kan även skriva ord och meningar som passar till bilden.

kommer tillbaka.

årskurs  1

Sara Rådling

årskurs

NO och SO    
arbe sbok

kondenserar det.

smälter det.

stelnar det.

avdunstar det.

NO arbe sbok
årskurs  3

20 Till läraren: Gå tillsammans igenom de ord och begrepp som eleverna behöver känna till för att besvara frågorna.

NO arbe sbok
årskurs  3

NO arbe sbok

Sara Rådling

årskurs  2
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nok.se/puls

Innehåll i PULS NO 
arbetsbok åk 3:

• Material 
• Kroppen
• Våren
• Kraft och rörelse
• Sommaren

Arbetsböcker i NO 
åk 2 och 3
Arbetsböckerna för åk 2 och 3 är separerade: 
NO för sig, SO för sig. I arbetsboken befäster 
eleven faktakunskaper, tränar läsförståelse 
och övar på ord och begrepp. Svårighets-
graden i uppgifterna ökar från åk 2 till åk 3 
och arbetsböckerna hjälper dig som lärare 
att få en progression i din undervisning. 
I arbetsboken för åk 3 ingår uppgifter som 
förbereder eleverna inför faktatextavsnitten 
i de nationella proven i svenska i åk 3.

Innehåll i PULS NO 
arbetsbok åk 2:

• Växter, djur och svampar
• Hösten
• Rymden
• Vintern 
• Vatten

Arbetsbok i NO och SO 
åk 1
NO och SO arbetsbok för årskurs 1 består av 
uppgifter kopplade till utvalda delar av både 
SO-boken och NO-boken – de avsnitt som är 
särskilt lämpliga att nosa på under åk 1. 
Arbetsboken för åk 1 fungerar som en bro 
mellan PULS Förskoleklass och PULS arbets-
böcker för åk 2 och 3.

Innehåll i PULS arbetsbok åk 1:
• I skolan (SO)
• Hösten (NO)
• Trafik (SO)
• Vintern (NO)
• Högtider och helgdagar (SO)
• Våren (NO)
• Sommaren (NO)

Mer info och priser gällande 
tidigare upplagor av 
PULS NO hittar du på nok.se 

Författare: Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten 
Skiöld, Sara Rådling, Maria Olsson

PULS NO-boken 1–3 

Grundbok 27-45846-8 112 s 305:-

Grundbok Digital 12 mån 27-45997-7 69:-

Arbetsbok NO och SO åk 1 27-45616-7 32 s 55:-

Arbetsbok NO åk 2 27-45619-8 32 s 55:-

Arbetsbok NO åk 3 27-45622-8 40 s 60:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-45926-7 180 s 595:-

Lärarwebb 12 mån 27-45995-3 249:-

http://nok.se/puls
http://nok.se
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Arbetsbok
Innehåller uppgifter till 
grundbokens olika kapitel.

Grundbok Lärarbok
Innehåller bland annat lektions-
förslag och kopieringsunderlag.

PULS Teknik-boken
I grundboken PULS Teknik-boken får 
eleverna upptäcka tekniken som �nns 
runt omkring dem hemma, i skolan och i 
olika fritidsaktiviteter.

För att eleverna ska lära sig om hur tekniskt 
utvecklingsarbete kan gå till, �nns det upp-
gifter både i grundboken och i arbetsboken 

där de får undersöka föremål och ge förslag 
till förbättringar. De får också träna på att 
dokumentera sitt arbete i text och bild.

I lärarboken �nns bland annat lektions-
förslag och kopieringsunderlag. 

Kostnadsfritt extramaterial
PULS Teknikboken fortsätter på nok.se! Här 
�nns bl a webbövningar och facit.

nok.se/puls

Ibland vill jag variera min undervisning. 
Då är det toppen att det finns laborationer 
och förklaringar på film.

Passar för: Åk 1–3

Digitalbok
Digitalboken har samma innehåll som den 
tryckta grundboken. Här �nns inläst text för 
elever som behöver lässtöd. Till digitalboken 
�nns också komplement, t ex �lmer som för-
klarar experiment och tekniska upp�nningar 
som till exempel häftapparaten, att koppla el 
och varför man ska ha cykelhjälm. 

Författare: Staffan Sjöberg

PULS Teknikboken 1–3 

Grundbok 27-42219-3 64 s 199:-

Grundbok digital, 
elevlicens 12 mån 27-43766-1 69:-

Lärarbok 27-42221-6 160 s 585:-

Arbetsbok 27-42220-9 32 s 55:-

http://nok.se
http://nok.se/puls


Samtalsbilder från istid till framtid 
för ett utforskande arbetssätt

Mats Vänehem

HITTA 
HISTORIEN

Bronsålder
ca 900 f Kr

FLORA
för grundskolan

FLORA
för grundskolanför grundskolan

FLORA
för grundskolan

ISBN 978-91-27-40179-2

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

FLO
R

A
för grundskolan

FLORA
för grundskolan

Flora för grundskolan innehåller ett 
urval av de vanligaste växterna vi 
möter i naturen. Boken är upplagd 
som en fält� ora och organiserad e� er 
blommornas färg. Varje växt presente-
ras med en lättillgänglig text, tecknad 
bild och en karta som visar utbred-
ning och huvudsakliga växtställen 
i Skandinavien.

Flora_cover.indd   3 2015-04-28   15:36
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Passar för: Åk 1–3

Hitta historien

En och samma plats 
från istid till framtid 

– följ med på en 
upptäcktsresa genom 

historien!

Hur såg det ut på stenåldern och hur har 
platsen förändrats fram till nu? Utforska jord-
lagren och se vad som döljer sig där. Kanske 
hittar du något som är speciellt för just den 
här platsen? Låt dina elever uppleva, upp-
täcka och bli ny�kna på historien! 

Hitta historien består av elva samtalsbilder 
som visar en och samma plats under olika 
tidsåldrar. Bilderna är fulla med detaljer, och 
det �nns tusen saker att upptäcka om man är 
uppmärksam.

Till varje bild �nns fakta om tidsperioden 
och om detaljer i bilden. Den avslutande 
bilden visar framtiden och är ännu inte 

färdigritad. Den �nns som kopieringsunder-
lag så att eleverna kan måla sin egen bild av 
framtiden.

Genom en kod i boken får du åtkomst till 
alla bilderna i digitalt format för visning 
i klassrummet. 

Mats Vänehem är arkeolog och illustratör. 

Samtalsbilder från istid till framtid för ett utforskande arbetssätt

Floran innehåller 250 växter sorterade efter färg, och för de 
�esta växterna �nns kartor som visar utbredning, huvud-
sakliga växtställen och blomningstid.

Flora för grundskolan
Passar för: Åk 1–3

Författare: Yngve Eliasson, Margareta Eliasson, 
Kristina Dahlström, Lena Haedde, Monica Johansson

Flora för grundskolan

Flora  27-40179-2 120 s 245:-

Författare: Mats Vänehem

Hitta historien

Lärarhandledning inkl digital 
åtkomst till bilderna 27-45922-9 48 s 399:-
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Singma
matematik

LÄROBOK 2A

Författare och ko nsult: Dr Yeap Ban Har

Svensk bearbetning: Pia Agardh och Josefi ne Rejler

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är upp-
byggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och 
synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion 
har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet 
att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

Singma matematik 2A:

Läs mer på www.nok.se/singma

Läroboken är elevernas gemensamma 
samtals- och lärobok. Här får eleverna 
utforska, lära tillsammans och göra 
aktiviteter i par eller i grupp.

Övningsboken är elevens egen bok där 
de övar, skriver och dokumenterar sina 
kunskaper. Varje kapitel avslutas med 
en kunskapslogg.

Lärarhandledningen innehåller allt stöd 
som läraren behöver för att planera, 
undervisa och bedöma. 

På lärarwebben finns mer digitalt 
material att hämta.
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Singma
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LÄROBOK 3A

Författare och ko nsult: Dr Yeap Ban Har

Svensk bearbetning: Pia Agardh och Josefi ne Rejler

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är upp-
byggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och 
synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion 
har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet 
att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

Singma matematik 3A:

Läs mer på www.nok.se/singma

Läroboken är elevernas gemensamma 
samtals- och lärobok. Här får eleverna 
utforska, lära tillsammans och göra 
aktiviteter i par eller i grupp.

Övningsboken är elevens egen bok där 
de övar, skriver och dokumenterar sina 
kunskaper. Varje kapitel avslutas med 
en kunskapslogg.

Lärarhandledningen innehåller allt stöd 
som läraren behöver för att planera, 
undervisa och bedöma. 

På lärarwebben finns mer digitalt 
material att hämta.
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Singma – matematik 
i världsklass 

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervis-
ningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling 
och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och 
en tydlig idé om hur lektioner kan läggas upp, vad 
som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och 
utmanar elevers eget tänkande och lärande.

Singaporemodellen
Singma tar utgångspunkt i hur matematikunder-
visningen är uppbyggd enligt Singaporemodellen. 
Singapore tillhör sedan länge toppnationerna i inter-
nationella undersökningar som PISA och TIMSS, 

och modellen har fått stor spridning internationellt. 
Singma har arbetats fram i samarbete med Dr Yeap 
Ban Har, en världsledande expert inom området.

Arbetsgång
Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av olika 
karaktär. Momenten är återkommande i varje lek-
tion för att på så sätt skapa igenkänning för eleverna. 
Uppgifterna är omsorgsfullt utvalda för att uppmuntra 
till samtal och re�ektion om olika strategier, och för 
att ge variation och progression.

Si
ng

m
a

För mig är det väldigt tydligt att mina elever lär sig bättre och att 
kunskapen verkligen sätter sig. De har aldrig varit så skickliga på att 
prata matematik, och verkligen på djupet förstå matematiken.

ANGELICA IOSEINOV LÄRARE I MALMÖ

Passar för: Åk 1–3

Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, 
ny�kenhet och intresse att lära mer – det är några av matematikunder-
visningens viktigaste uppgifter.

58

Vill du veta mer om Singma 
– kika på en presentation här!



Egen träning, 15–20 min

Gemensam träning och 
aktivitet, 15–20 min

Gemensamt utforskande 
och lärande, 15–20 min➊

➋
➌
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Mer Singma

Elevens böcker
Singma matematik omfattar en lärobok och en övningsbok per termin. Till varje lektion 
i läroboken �nns uppgifter i övningsboken som är avsedda för individuell träning.

Vi utforskar 
Varje lektion inleds med att eleverna har boken stängd och du presen-
terar en noga utvald startuppgift. Här har du som lärare en coachande 
roll, och ställer frågor för att utveckla elevernas tänkande och få dem 
att re�ektera. I lärarhandledningen får du allt stöd du behöver för att 
leda diskussionen och för att formalisera matematiken på tavlan. 

Vi lär
När ni är klara med startuppgiften öppnar eleverna sina läroböcker 
och tittar på den eller de lösningar som presenteras. Gjorde ni lika-
dant eller på ett annat sätt?

Vi övar
I nästa moment får eleverna pröva �er uppgifter som behandlar 
samma ämnesområde på ett liknande sätt. Eleverna fortsätter att 
arbeta i par eller grupp och tanken är att de ska fortsätta att samtala 
och resonera kring uppgifterna.

Jag övar
I den sista delen av lektionen får eleverna arbeta på egen hand med 
att befästa sina kunskaper i övningsboken.

Övningsboken
Uppgifterna i övningsboken är direkt kopplade 
till varje lektion. Eleven tränar självständigt och 
befäster sina kunskaper. 

Läroboken
Används för gemensamma genomgångar och 
samtal i klassen, samt till övningar och aktiviteter 
som eleverna gör i par eller i grupp.

Singma har en tydlig lektionsstruktur 
där två tredjedelar av lektionen 
ägnas åt gemensamt lärande.



EXTRA UTMANING

För de elever som behöver extra utmaning finns här 
förslag på uppgifter.

1. Lägg föremål i oordning på olika sätt och be eleverna 
räkna. Fråga om ordningen påverkar antalet föremål. 

2. Låt eleverna undersöka olika sätt att lägga kuber i 
tioramen för att representera samma antal. Fråga 
om det finns ett annat sätt att lägga kuberna i tio-
ramen för att representera till exempel åtta böcker. 
Övningen lägger grunden för begreppet talkamrater 
som tas upp i senare lektioner.

3. Fråga eleverna om det finns tillräckligt med koppar 
för varje barn i uppgiften i Vi övar. Be dem motivera 
sitt svar. Fortsätt med ett annat föremål på bordet. 
Kommer det vara några brödskivor kvar om varje 
barn tar en var?

ATT TÄNKA PÅ

•  Räkna med regelbundenhet och rytm, och 
”bocka av” de räknade föremålen för att upp-
muntra till ett-till-ett-räkning och slippa räkna 
flera gånger. 

•  Uppmärksamma att eleverna inte ”börjar om” 
att räkna när du frågar hur många saker det är. 
Förståelsen av antalsprincipen är en väldigt vik-
tig aspekt. 

LEKTION 2 Talen 0–10 27

EXTRA STÖD

För de elever som behöver extra stöd finns här förslag 
på vad du som lärare kan göra.

1. Om eleverna har svårt att räkna föremålen i 
startuppgiften så kan ni fortsätta räkna upp till fem 
föremål några gånger, innan ni går vidare till större 
antal. 

2. Låt eleverna räkna föremålen högt tillsammans med 
dig och observera om de räknar med regelbundenhet 
och med rytm. Undvik att låta dem ”rusa iväg” och 
räkna före dig, eller räkna för snabbt. 

3. Stötta eleverna med konkret material. Placera före-
målen i ordning så det blir lättare för eleverna att 
räkna, än om de skulle ligga i oordning.

STÖD FÖR BEDÖMNING

•  Kan eleven para ihop siffran med rätt antal? 
•  Kan eleven räkna antalet och skriva antalet  

med siffror? 
•  Kan eleven räkna saker som ligger i ordning? 
•  Kan eleven räkna saker som ligger i oordning? 

SVÅRIGHETER OCH MISSUPPFATTNINGAR

•  Vissa elever räknar föremål igen som de redan 
har räknat. 

 Föreslå att eleverna håller koll på vilka föremål 
de redan har räknat genom att sätta ett kryss/
markera med fingret, eller lägga en kub på de 
föremål de redan räknat. Då slipper de räkna 
mer än en gång.

•  Vissa elever börjar räkna om från början när 
de får frågan om det totala antalet, trots att de 
redan har räknat alla. 

 Låt dessa elever förstå att det tal som avslutar 
räknesekvensen bestämmer antalet föremål i 
hela gruppen. 

24 Talen 0–10 LEKTION 2

      Vi utforskar 
Inled lektionen gneom  att lägga fram nio bollar eller 
annat plockmaterial. Visa startbilden på storskärm. 
Berätta för eleverna att dagens uppgift är att räkna hur 
många saker det finns av varje sort. Dela ut en tioram 
och tio kuber till varje elev. 

Utforska
Berätta för eleverna att ni tillsammans ska utforska hur 
många saker det finns på hyllan, och på vilka olika sätt 
ni kan ta reda på det. Börja med bollarna och be elev-
erna fundera och pröva själva en stund. Sedan kan de 
prata med varandra innan ni diskuterar i hela klassen.

Diskutera
Samtala om startuppgiften:
• Vad ser ni för saker på hyllan?
• Har ni några av sakerna hemma?
• Hur många bollar är det? Hur vet vi det?

Förväntade svar och metoder
Exempel på hur eleverna kan ha löst startuppgiften:
•  De räknade på fingrarna.
•  De ritade eller använde kuber för att representera 

antalet bollar. 
•  De sorterade kuberna i rader eller i en tioram. 
•  De räknade föremålen två i taget.
•  De räknade ut antalet genom att bara titta. 

LEKTIONENS MÅL
•  Att kunna räkna saker och bestämma antalet.
•  Att kunna känna igen talen 1–10. 

BEGREPP
antal talen 1–10

MATERIAL
tioramar (K3), multilink-kuber, talkort 1–10 (K1), 
bollar

LEKTION 2: Räkna saker

Förklara och formalisera
Lägg bollarna i en rad. Ta fram lika många kuber som 
det finns bollar. Förklara för eleverna att varje kub 
representerar en boll, och lägg en kub bredvid varje boll. 
Räkna antalet bollar högt medan du placerar kuberna 
i en tioram, så att eleverna börjar förstå värdet av varje 
tal som sägs. Betona det sista talet för att visa det totala 
antalet bollar. 

Fråga om det går att använda bilder för att visa antalet 
bollar, och hur ni i så fall kan göra det. Visa genom att 
rita bollar på tavlan och skriva talen under. Skriv även 
hela meningen: ”Det är 9 bollar sammanlagt.”

Titta på startbilden igen och be eleverna räkna alla 
saker, en sort i taget. Låt alla elever fundera en stund 
och be dem sedan lägga motsvarande antal kuber i 
sina tioramar. Tänk på att fylla tioramen med kuber i 
översta raden först innan ni fyller på nästa. Det hjälper 
eleverna att visualisera och förstå värdet av talen upp 
till tio, till exempel att sju är fem och två till, att åtta är 
fem och tre till och så vidare.
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Vanliga missuppfattningar och 
svårigheter uppmärksammas 
så att du kan förebygga dem.

Exempel på vilka förväntade svar 
och metoder som eleverna kan 
tänkas komma på, så att du kan 
vara beredd.

Stöd för hur du kom-
mer vidare från det kon-
kreta till det abstrakta i 
startuppgiften.

Stöd för bedömning �nns för 
att du ska veta vad det kan 
vara bra att lyssna efter för 
att aktivt kunna arbeta med 
bedömning.

I lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide 
får du en detaljerad handledning med konkreta råd 
och tips på hur du lägger upp undervisningen i varje 
moment. Guiden visar hur du som lärare speci�kt 

kan arbeta med varje lektion, vilka mål och begrepp 
som är i fokus, hur du undervisar i de olika momen-
ten samt hur du stödjer och utmanar eleverna utifrån 
deras behov.

Praktiska 
tips inför 
lektionen.

Begrepp 
som är bra 
att ta upp 
under  
lektionen.

Singma matematik utgår från Singapore-
modellen och är bearbetad för svensk kursplan 
i samarbete med Dr Yeap Ban Har och är kvali-

tetsgranskad i Singapore.

Allt stöd du behöver finns i lärarhandledningen

Läroboken gör att vi pratar 
mycket matematik!
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nok.se/singma

Genomtänkt undervisning
I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att 
undervisningen bedrivs med hög kvalitet på ett genomtänkt och 
systematiskt sätt. 

Läraren har en central roll och ett tydligt 
uppdrag att undervisa för förståelse och 
lära eleverna att bemästra matematiken. 
Begreppet Teaching to Mastery används för 
att beskriva det synsättet.

Lärarens roll är att vara medforskande, 
att ställa frågor för att hjälpa eleverna att 

utveckla sitt tänkande och att uppmuntra 
dem att �nna �er strategier och metoder för 
att lösa problem. Läraren återberättar och 
speglar det som eleverna säger, men ger 
som regel inte svaren utan de kommer från 
eleverna själva.

Pia Agardh och Jose�ne Rejler har tillsammans 
introducerat Singaporemodellen i Sverige och 
arbetar sedan 2014 med att föreläsa, fortbilda 
lärare och utveckla läromedlet Singma matematik. 
De har gått �era internationella utbildningar 
i Singaporemodellen och samarbetar med 
Dr Yeap Ban Har. 

Läs mer på singaporematte.se.

Utvecklande 
frågor genomsyrar

undervisningen

Hur kan vi ta 
reda på det?

Kan du för-
klara varför?

Stämmer det?

Finns det 
�era sätt?

Kan ni före-
ställa er?

Tips!
Vill du undervisa med hjälp 
av digitala verktyg enligt Singapore-
modellen? Verktyg som passar att 
använda hittar du hos Brainingcamp.

brainingcamp.com

Lärarwebb
Via inloggningsuppgifter i lärarhandled-
ningen kommer du åt kopieringsunderlag, 
bedömningsstöd och bildmaterial som 
�nns på lärarwebben. Lärarhandledningen 
medföljer i digitalt format.

Häng med på en lektion 
med Singma!

Författare: Dr Yeap Ban Har, Pia Agardh, Josefine Rejler

Singma matematik åk 1

Lärobok 1A 27-44686-1 144 s 105:-

Övningsbok 1A 27-44687-8 132 s 95:-

Lärarhandledning 1A
med lärarwebb 12 mån 27-44870-4 232 s 409:-

Lärarwebb 1A 12 mån 27-45580-1   99:-

Lärobok 1B 27-44777-6 160 s 105:-

Övningsbok 1B 27-44778-3 160 s 95:-

Lärarhandledning 1B
med lärarwebb 12 mån 27-44776-9 256 s 409:-

Lärarwebb 1B 12 mån 27-45582-5   99:-

Singma matematik åk 2 

Lärobok 2A 27-44883-4 160 s 105:-

Övningsbok 2A 27-44887-2 168 s 95:-

Lärarhandledning 2A 
med lärarwebb 12 mån 27-44896-4 250 s 409:-

Lärarwebb 2A 12 mån 27-45584-9   99:-

Lärobok 2B 27-44884-1 164 s 105:-

Övningsbok 2B 27-44888-9 176 s 95:-

Lärarhandledning 2B
med lärarwebb 12 mån 27-44897-1 264 s 409:-

Lärarwebb 2B 12 mån 27-45586-3   99:-

Singma matematik åk 3 

Lärobok 3A 27-44885-8 160 s 105:-

Övningsbok 3A 27-44889-6 160 s 95:-

Lärarhandledning 3A 
med lärarwebb 12 mån 27-44898-8 260 s 409:-

Lärarwebb 3A 12 mån 27-45588-7  99:-

Lärobok 3B 27-44886-5 160 s 105:-

Övningsbok 3B 27-44890-2 160 s 95:-

Lärarhandledning 3B
med lärarwebb 12 mån 27-44895-7 260 s 409:-

Lärarwebb 3B 12 mån 27-45590-0   99:-

http://nok.se/singma
http://singaporematte.se
http://brainingcamp.com
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Lärarbok
Varje undervisningstillfälle inleds med att eleverna 
tillsammans, genom en aktivitet, ska undersöka 
något som ligger till grund för det de ska lära. Du får 
hjälp med vad som behöver förberedas, vilka frågor 
du ska ställa och hur du kan följa upp aktiviteten.

Lärarboken har en tydlig och enkel struktur med ett 
innehåll som grundar sig på forskning. Alla undervis-
ningstillfällen har samma arbetsgång, vilket innebär 
en trygghet för både dig och eleverna. Den gemen-
samma genomgången och den avslutande redo-
visningen utgör undervisningens kärna.

Arbetsgång:
• Inledande aktivitet
• Gemensam genomgång
• Grupperna arbetar
• Redovisning och resonemang
• Grundboken
• Arbeta vidare

nok.se/eldorado

Kostnadsfritt extramaterial
På nok.se �nns digitala elevövningar och bilderna 
från Lärarbokens kopieringsunderlag – perfekt att 
visa som storbild via projektor.

Lärarwebb
Visa bokens sidor via projektor och använd de digitala 
verktygen för att konkretisera matematiken tillsam-
mans med eleverna. Lärarboken medföljer i digitalt 
format.

Eldorado
– ett riktigt mattelyft
Att upptäcka och undersöka tillsammans är ett sätt att ta tillvara på lust och 
ny�kenhet. I Eldorado möter vi barnens naturliga ny�kenhet och de lär sig att se 
samband och strukturer. Eldorado är ett läromedel som kan följa eleverna från 
förskoleklass till åk 6. Med Eldorado kan du känna dig säker på att innehållet ni 
arbetar med grundlägger en förståelse som är viktig för det fortsatta lärandet. 

Grundbok
Eleverna får upptäcka matematik genom olika slags 
aktiviteter samtidigt som begrepp, strukturer och 
samband synliggörs. De får rita, förklara muntligt 
och i handling visa att de förstår. Grundboken 
innehåller sidor både för gemensamt lärande och 
sidor för träning.

Passar för: Förskoleklass–åk 3 

Eldorado i förskoleklass
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Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck, Görel Sterner

FK Eldorado , andra upplagan

Grundbok FK 27-43803-3 96 s 99:-

Lärarbok FK 27-43810-1 260 s 385:-

Lärarwebb 12 mån 27-45209-1 199:-

Linjal 27-45446-0  15:-

http://nok.se/eldorado
http://nok.se
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s 15
Om ni har många tärningar kan eleverna få slå � era 
på en gång och sedan para ihop femkamraterna två 
och två, t ex en trea och en tvåa, en fyra och en etta. 
Du kan också låta eleverna para ihop spelkort eller tal-
kort. Gör gärna några andra övningar för talet 5 från 
listan över aktiviteter med talkamraterna på s 25. Du 
kan också göra någon Minutare, t ex säg ett tal 0–5 
och eleverna visar 5-kamraten med talkort.

På övre delen av sidan ska eleverna ringa in fem-
kamrater två och två. Lägg märke till om de ringar in 
kors och tvärs eller om de försöker få par av kort som 
ligger intill varandra.

På nedre halvan av sidan ska eleverna, helst i par, slå 
en tärning (en 0–5-tärning eller en vanlig tärning där ni 
klistrat en nolla på sexan eller bara bestämmer att sex 
i stället är noll). De skriver in tärningens tal i vänstra 
spalten och talets femkamrat i högra spalten. Om ni 
vill kan ni se om det är något talkamratspar som råkar 
komma upp oftare än de andra.

Du kan också använda Mattelappar 1 D som för- eller 
efterdiagnos.

Förenkla
Låt eleverna skriva alla 5-kamraterna på ett papper att 
ha framför sig när de ska ringa in i boken. De kan 
också ha fem loppor att dela upp.

Utmana
Låt eleverna arbeta i par. De turas om att slå en tär-
ning och säga 5-kamraten. De får slå om ifall det blir 
en sexa eller också klistra en lapp med 0 på tärningens 
sexa. De kan också blanda två uppsättningar talkort 
0–5 och spela Memory med dem. Nu gäller det att 
hitta par som är femkamrater.

Låt eleverna rita och skriva räknehändelser till 5-kam-
raterna.

Observera
Är alla säkra på att läsa av tärningstalen snabbt, utan 
att räkna prickarna en och en?

Klistra en lapp med 0 på sexorna.

Material
Pricktärningar eller 0–5 tärningar och talkort. 
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Kapitel 1

Då har du 
gömt en.
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TÄRNING  5-KAMRATTÄRNING  5-KAMRAT

Ringa in 5-kamrater.

Färdighetsträning på 5-kamraterna. Använd en 0–5-tärning. Slå om när det blir en sexa eller klistra 
en lapp med noll på sexan. Parvis färdighetsträning av 5-kamraterna med t ex Göm i händerna
eller Slå tärning.

Träna 5-kamrater.

Slå en tärning. Skriv talet och 5-kamraten.
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s 16
Låt eleverna berätta om köpsituationer som de varit 
med om och samtala om kontokort, att betala kontant, 
att få pengar tillbaka mm. Om ni har tid och eleverna 
inte redan har gjort det i förskoleklassen, kan ni leka 
”affär” och eleverna visar hur köpsituationer går till. 
De lämnar t ex fram en femkrona och köper något som 
kostar 3 kr. Hur mycket ska de då få tillbaka? Alla 
barn har inte praktisk erfarenhet av köpsituationer och 
uttrycket ”få tillbaka”, utan behöver träna på det. Ut-
veckla gärna leken och skriv små uppdragslappar med 
vad eleverna ska handla eller vad de får tillbaka, så att 
det kan bli utmaningar för alla elever. Visa hur man 
växlar en femkrona till enkronor, så att eleverna tydligt 
ser växlingarna. Vi använder oss enbart av enkronor 
och femkronor här. Tvåkronorna sparar vi till senare.

Eleverna gör sidan 16 och i uppgiften längst ned väljer 
de själva några saker från bilderna och skriver vad de 
kostar tillsammans. De kan redovisa � era olika förslag. 
Kanske väljer en del elever att köpa föremål som inte 
� nns på sidan.

Vill ni göra en affär enkelt kan du använda saker som 
� nns i klassrummet och sätta pris på dem, t ex böcker, 
pennor, kritaskar och limstift. Priserna bör vara låga 
om det ska kännas lätt för alla.
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Betala med
Hur mycket får du tillbaka?

Välj själv. Rita.

Träning på 5-kamraterna i vardagssammanhang.
Eleverna kan välja � era saker att köpa.

3 kr 1 kr
2 kr

5 kr4 kr

4 kr

0 kr

1 kr

1 kr 1 kr 1 kr

2 kr

s 6
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Förenkla
Låt eleverna i  stället ge förslag till vad de köper och 
hur mycket de får tillbaka på 10 kr. De kan använda 
pengar att konkret växla och räkna med.

Utmana
Hur mycket får de tillbaka på 10 kr? De kan också 
välja föremål ur en katalog och eventuellt använda 
mini räknare för att bestämma kostnaden.

Observera
Gör eleverna egna inköp (i sista uppgiften) på en rele-
vant nivå som de klarar av? Utnyttjar de sin kapacitet?

Material
Femkronor och enkronor.
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s 15
Om ni har många tärningar kan eleverna få slå � era 
på en gång och sedan para ihop femkamraterna två 
och två, t ex en trea och en tvåa, en fyra och en etta. 
Du kan också låta eleverna para ihop spelkort eller tal-
kort. Gör gärna några andra övningar för talet 5 från 
listan över aktiviteter med talkamraterna på s 25. Du 
kan också göra någon Minutare, t ex säg ett tal 0–5 
och eleverna visar 5-kamraten med talkort.

På övre delen av sidan ska eleverna ringa in fem-
kamrater två och två. Lägg märke till om de ringar in 
kors och tvärs eller om de försöker få par av kort som 
ligger intill varandra.

På nedre halvan av sidan ska eleverna, helst i par, slå 
en tärning (en 0–5-tärning eller en vanlig tärning där ni 
klistrat en nolla på sexan eller bara bestämmer att sex 
i stället är noll). De skriver in tärningens tal i vänstra 
spalten och talets femkamrat i högra spalten. Om ni 
vill kan ni se om det är något talkamratspar som råkar 
komma upp oftare än de andra.
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Mer Eldorado

Eldorado i åk 1–3
Eldorado är ett läromedel som har ett utbud av elevböcker, digitala övningar och lärarmaterial. Till varje 
terminspaket �nns det möjlighet att anpassa undervisningen med hjälp av Fokusboken, Bonusboken och 
kopieringsunderlaget Extra färdighetsträning.

I lärarboken �nns allt du behöver för din undervisning – stöd för planering och förslag 
på hur du genomför och följer upp varje lektion. 

Hjälp att planera
Varje kapitel är indelat i matematiska områ-
den. Som inledning till varje nytt område 
�nns en beskrivning av matematiken för att 
du som lärare ska ha ett kvalitativt stöd för 
din planering av innehållet. Under tydliga 
rubriker �nns:
• koppling till Lgr 11
• forskning och beprövad erfarenhet
• mål för området
• förkunskaper och fördiagnos
• svårigheter och missuppfattningar.

Pedagogisk handledning
För varje sida i grundboken �nns en handled-
ningstext i lärarboken, som hjälper dig i den 

dagliga undervisningen. Du får förslag på 
hur du kan inleda och avsluta lektioner, vilka 
begrepp som är viktiga att lyfta fram, och hur 
ni kan fördjupa kunskaper. Det �nns även för-
slag på hur du kan anpassa undervisningen.

Fortbildande inledning
I lärarboken �nns en innehållsrik inledning 
där du kan läsa om författarnas tankar kring 
undervisning och lärande. 

Stor mängd kopieringsunderlag
Längst bak i lärarboken �nns en mängd 
kopieringsunderlag som kompletterar 
innehållet i grundböckerna, till exempel:

• mattelappar (minidiagnoser)
• färdighetsträning
• spelplaner
• uppgiftskort
• gemensam problemlösning.

Lärarmaterial med digitala verktyg
Med hjälp av lärarwebben kan du visa 
bokens sidor via projektor för eleverna och 
använda digitala verktyg för att konkretisera 
matematiken.

Undervisa med Eldorado

Passar för: Förskoleklass–åk 3

I lärarboken
 �nns avsnitt för 

fortbildning i 
matematik!
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Eldorado grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som 

väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en 

undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband, kopplade 

till kursplanens mål och förmågor.

 Fokusboken passar elever som behöver ett tydligt och enkelt upplägg 

med utvalda uppgiftstyper, bilder som stödjer innehållet och exempel 

som vägleder. Det gemensamma undersökande arbetet som inleder 

varje område är detsamma som i Grundboken.

 Eldorado är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression 

och samma författare för FK–åk 6. 

Eldorado 2A består av:
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Eldorado grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som 

väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en 

undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband, kopplade 

till kursplanens mål och förmågor.

 Fokusboken passar elever som behöver ett tydligt och enkelt upplägg 

med utvalda uppgiftstyper, bilder som stödjer innehållet och exempel 

som vägleder. Det gemensamma undersökande arbetet som inleder 

varje område är detsamma som i Grundboken.

 Eldorado är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression 

och samma författare för FK–åk 6. 
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Margareta Forsbäck 

GRUNDBOK
FOKUS

Lärarmaterial

• Lärarbok

• Grundbok IST

• Extra färdighetsträning

• Facit

Läs mer på www.nok.se/eldorado

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck 

MATTE

3 A
Ingrid Olsson 

Margareta Forsbäck 

GRUNDBOK

MATTE

Ingrid Olsson 

Margareta Forsbäck 

LÄXBOKBONUSBOK 3 A

MATTE

LÄXBOK
Ingrid Olsson 

Margareta Forsbäck 

3 A

Grundbok Grundbok Fokus Bonusbok Läxbok

G
ru

n
d

b
o

k  FOKUS
3A

  

nok.se för Extramaterial

Logga in på

Eldorado 3A grund_fokus_cover.indd   Alla sidor 2018-03-27   13:49
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Eldorado för eleven
Med Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får undersöka tillsammans 
och lära av varandra innan det är dags för egen färdighetsträning.

Grundböckerna är strukturerade så att elev-
erna kan hållas samlade och arbeta med 
samma område. Det �nns sex kapitel i varje 
grundbok och varje kapitel består av 2–4 
matematiska områden. Varje område inleds 
med ett gemensamt arbete på sidan Under-
sök, och följs av ett antal Träningssidor som 
eleven jobbar med för att befästa kunskap.

Undersök
Sidan Undersök inleder varje nytt område. 
Här är undervisning och att upptäcka tillsam-
mans i centrum. Efter lärarens introduktion 

får eleverna laborera, jämföra och diskutera. 
De dokumenterar sitt arbete på sidan i boken.
Till sist får eleverna redovisa muntligt och ni 
sammanfattar arbetet tillsammans. 

Träningssidor
Efter Undersök arbetar eleverna vidare på 
egen hand med aktuellt område på tränings-
sidorna i grundboken. Passa då på att obser-
vera elevernas arbete! 

Utvärdering och repetition
I slutet av varje kapitel �nns en utvärdering 

för att eleverna ska bli medvetna om sitt eget 
lärande och re�ektera över vad de kan. Där 
�nns också en repetition för att hålla tidigare 
inlärda kunskaper aktuella.

Kul med matte
Uppslaget Kul med matte har fokus på 
problemlösning. Låt eleverna tänka själva en 
stund innan de får arbeta i par och diskutera 
sina lösningsförslag. Avslutningsvis redovisar 
eleverna sina lösningsförslag gemensamt. 
Passa på att reda ut missuppfattningar och 
lyfta smarta strategier. 

Linjal
På Eldorados linjal �nns skriv-
riktningen markerad med pilar för 
alla siffror (0–9). Linjalen är milli-
metergraderad, 30 cm lång och 
tillverkad av tålig plast.

I Grundbok Fokus �nns det lite färre uppgifter 
inom varje område, och de röda uppgifterna 
har ersatts av �er uppgifter av samma sort. 
De viktiga undersöksidorna är desamma som 
i den vanliga grundboken. 

Till varje kapitel i Fokus �nns ett komplement 
till lärarböckerna med kommentarer och 
information om förändringar på uppgiftsnivå. 
Det kompletterande lärarmaterialet �nns som 
Extramaterial på nok.se.

Grundbok Fokus 
Grundbok Fokus passar elever som behöver ett tydligt upplägg med utvalda 
uppgiftstyper, bilder som stödjer innehållet och vägledande exempel.

http://nok.se


3 B
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Bonusbok
För de elever som behöver mer utmaningar 
�nns uppgifter till varje kapitel i bonusboken. 
På slutet �nns också sidor som eleverna kan 
arbeta med oavsett var i grundboken de 
be�nner sig.

Läxbok 
Läxan är ett tillfälle att öva, befästa och sätta 
ord på sina kunskaper. Uppgiftstyperna är 
desamma som eleverna har mött i grund-
boken och nedtill på varje sida �nns informa-
tion till den som hjälper till med läxan.

Extra färdighetsträning
Det här är ett häfte med kopieringsunderlag 
som är kopplat till sidor i grundboken där 
eleverna kan behöva färdighetsträna mer för 
att befästa sina kunskaper.

Grundbok 3B
Grundbok 3B skiljer sig lite från övriga 
grundböcker. Efter bokens tre första 
kapitel följer en repetitionsdel, med 
uppgifter som är strukturerade efter 
kursplanens områden – perfekt som 
förberedelse inför nationella prov eller 
som uppföljning.

Uppgifterna behöver inte göras 
i någon speciell ordning, du bes-
tämmer vilka områden dina elever 
behöver arbeta med. 

Kostnadsfritt extramaterial
På nok.se �nns digitala elevövningar till varje 
kapitel i grundböckerna.

Lärarwebb
Visa bokens sidor via projektor och använd 
de digitala verktygen för att konkretisera 
matematiken tillsammans med eleverna. 
Lärarboken medföljer i digitalt format.

nok.se/eldorado

Författare: Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck

Eldorado, andra upplagan

Eldorado åk 1

1A Grundbok 27-43804-0 144 s 119:-

1A Grundbok Fokus 27-45147-6 144 s 119:-

1A Bonusbok 27-44272-6 48 s 69:-

1A Läxbok (5-pack) 27-44273-3 32 s 179:-

1A Facit 27-44433-1 56 s 115:-

1A Lärarbok 27-43811-8 200 s 379:-

1A Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag 27-44404-1 44 s 199:-

1A Lärarwebb 12 mån. 27-44312-9 99:-

1B Grundbok 27-43805-7 144 s 119:-

1B Grundbok Fokus 27-45148-3 144 s 119:-

1B Bonusbok 27-44427-0 56 s 69:-

1B Läxbok (5-pack) 27-44274-0 32 s 179:-

1B Facit 27-44434-8 56 s 115:-

1B Lärarbok 27-43812-5 200 s 379:-

1B Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag 27-44439-3 44 s 199:-

1B Lärarwebb 12 mån. 27-44562-8   99:-

Eldorado åk 2

2A Grundbok 27-43806-4 144 s 119:-

2A Grundbok Fokus 27-45149-0 144 s 119:-

2A Bonusbok 27-44428-7 56 s 69:-

2A Läxbok (5-pack) 27-44275-7 32 s 179:-

2A Facit 27-44435-5 56 s 115:-

2A Lärarbok 27-43813-2 200 s 379:-

2A Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag 27-44440-9 56 s 199:-

2A Lärarwebb 12 mån. 27-44628-1   99:-

2B Grundbok 27-43807-1 152 s 119:-

2B Grundbok Fokus 27-45150-6 152 s 119:-

2B Bonusbok 27-44429-4 56 s 69:-

2B Läxbok (5-pack) 27-44276-4 32 s 179:-

2B Facit 27-44436-2 56 s 115:-

2B Lärarbok 27-43814-9 246 s 379:-

2B Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag 27-44441-6 56 s 199:-

2B Lärarwebb 12 mån. 27-44629-8   99:-

Eldorado åk 3

3A Grundbok 27-43808-8 152 s 119:-

3A Grundbok Fokus 27-45151-3 152 s 119:-

3A Bonusbok 27-44430-0 56 s 69:-

3A Läxbok (5-pack) 27-44277-1 32 s 179:-

3A Facit 27-44437-9 56 s 115:-

3A Lärarbok 27-43815-6 200 s 379:-

3A Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag 27-44442-3 64 s 199:-

3A Lärarwebb 12 mån. 27-44627-4   99:-

3B Grundbok 27-43809-5 152 s 119:-

3B Grundbok Fokus 27-45152-0 160 s 119:-

3B Bonusbok 27-44431-7 56 s 69:-

3B Läxbok (5-pack) 27-44278-8 32 s 179:-

3B Facit 27-44438-6 56 s 115:-

3B Lärarbok 27-43816-3 200 s 379:-

3B Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag 27-44443-0 56 s 199:-

3B Lärarwebb 12 mån. 27-44626-7   99:-

Linjal 27-45446-0  15:-

http://nok.se
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Pix och Pax �nns 
som handdockor!

Pixel ger möjligheten att ta till vara på allt eleverna 
redan vet om matematik och bygger på tanken att 
alla elever ska hänga med. Varje moment går från 
konkret till abstrakt – från lek och utforskande till 
mattespråkets tal och symboler för att lägga grunden 
till en god matematisk förståelse. 

Matematiken i Pixel är hämtad från situationer där 
eleverna kan känna igen sig för att ge dem krokar att 

hänga upp sin kunskap på. Varje moment i Pixel har 
ett tydligt ämnesmässigt fokus och innehåller upp-
gifter som vill få eleverna att re�ektera och inte bara 
räkna på. Eleverna får arbeta med samma område 
över en längre period, så att de får tid och möjlighet 
att befästa sina kunskaper.

Med Pixel blir både undervisningen och lärandet 
stimulerande och roligt.

Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne i de tidiga skolåren. Pixel löser 
det problemet genom att alla övningar börjar i det konkreta, innan matematikens 
språk introduceras. Med Pixel får eleverna lära på ett kreativt och lekfullt sätt, allt 
förankrat i forskning kring barns lärarande.

Pixel löser problemen

Grundbok
I grundboken får eleverna möjlighet att träna och be-
fästa. Boken har enkla instruktioner och tydliga bilder.

Lärarbok
Lärarboken är central i Pixel. Här beskrivs den grund-
läggande matematiken och du får konkreta tips på 
hur du kan lägga upp undervisningen till varje upp-
slag i grundboken.

Extrabok
I extraboken �nns uppgifter för de elever som är redo 
för ytterligare utmaningar.

Kopieringsunderlag
I häftet med kopieringsunderlag �nns spel, �er 
övningar och problemlösningsuppgifter som passar 
i förskoleklass.

nok.se/pixel

Pixel i förskoleklass

Passar för: Förskoleklass–åk 3

Författare: Bjørnar Alseth, Mona Røsseland, Henrik Kirkegaard, 
Ann-Christin Arnås

Pixel FK Andra upplagan

Grundbok FK 27-43371-7 96 s 105:- 

Extrabok FK 27-43578-0 48 s 65:-

Lärarbok FK 27-43496-7 128 s 305:-

Kopieringsunderlag FK 27-43679-4 80 s 225:-

Handdockor, Pix och Pax (2 st) 27-44157-6 265:-

Tankehäfte (25-pack) 27-44193-4 32 s 115:-

http://nok.se/pixel
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PIXEL
Bjørnar Alseth • Ann-Christin Arnås • Henrik Kirkegaard • Mona Røsseland 

1A GRUNDBOK

PIXEL tar till vara på elevernas nyfikenhet och fångar deras intresse 
för matematik! Med hjälp av ett praktiskt och kreativt arbetssätt byggs 
förståelse för matematiska begrepp – alltid från konkret till abstrakt nivå. 
    I grundboken har varje kapitel ett tydligt matematiskt innehåll, 
där varje moment behandlas grundligt. Med PIXEL är det lätt att anpassa 
undervisningen så att alla elever utmanas på sin nivå. I förskoleklassen 
får eleverna genom lek och utforskande möta matematiken som utvecklar 
deras tänkande.

Med samma författare och genomtänkt pedagogik ger PIXEL en trygg 
progression från förskoleklass till åk 6.

PIXEL för FK består av:

Grundbok Extrabok Lärarbok Kopieringsunderlag 

Läs mer på www.nok.se/pixel
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Grundbok
Grundboken är uppdelad i kapitel med 
tydliga rubriker, för att visa det matematiska 
innehållet. Uppgifterna går från att vara halv-
konkreta till mer abstrakta. 

Varje kapitel inleds med en samtalsbild 
som är utgångspunkt för att få eleverna att 
samtala om matematik, resonera och argu-
mentera. Genom samtalen får du en uppfatt-
ning om deras matematiska förståelse. 

Exempelrutorna i boken är tänkta för 
gemensamt arbete med det som är nytt, men 
också som en minnesbild när eleven arbetar 
på egen hand.

I slutet av varje kapitel �nns en diagnos 
och öva-uppgifter för reptition och utmaning.

Extrabok
Till elever som behöver �er uppgifter och 
utmaningar �nns en extrabok där eleverna 
kan arbeta självständigt. 

Läxbok
Läxorna följer innehållet i grundboken. Varje 
läxa har en text till föräldrar om vad läxan trä-
nar samt tips på hur de kan hjälpa till hemma.

Tankehäfte
Tankehäftet är ett stort skrivhäfte med blanka 
sidor för att uppmuntra eleverna att skriva 
eller rita sina tankar och uträkningar. 

Lärarbok
Lärarboken är central i Pixel. Här får du hjälp 
att planera lektionerna och anpassa under-
visningen utifrån elevernas förkunskaper 
och förutsättningar för att alla ska kunna vara 
med på sin nivå. Det matematiska innehållet 
för varje uppslag presenteras tillsammans 
med en beskrivning av var och en av uppgif-
terna i grundboken. Det �nns förslag på 
samtalsfrågor och extra aktiveter att göra.

Kopieringsunderlag FK–3
Pärmen med kopieringsunderlag innehåller 
färdighetsträning, spel och aktiviteter.

Problemlösning FK–3
Uppgifterna är organiserade efter årskurs 
och matematisk innehåll och består av utma-
nande uppgifter där eleverna behöver fun-
dera och pröva sig fram. 

MATEMATIK | BASLÄROMEDELMATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Kostnadsfritt extramaterial
På nok.se �nns digitala elevövningar, spel 
och färgläggningsbilder.

nok.se/pixel

Pixel i åk 1–3

Passar för: Förskoleklass–åk 3

Författare: Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, 
Mona Røsseland, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg

Pixel, andra upplagan

Pixel åk 1

1A Grundbok 27-43372-4 128 s 115:-

1A Extrabok 27-43579-7 56 s 65:-

1A Läxbok (5-pack) 27-43565-0 32 s 179:-

1A Facit 27-44185-9 48 s 89:-

1A Lärarbok 27-43497-4 174 s 375:-

1B Grundbok 27-43373-1 128 s 115:-

1B Extrabok 27-43580-3 56 s 65:-

1B Läxbok (5-pack) 27-43566-7 32 s 179:-

1B Facit 27-44186-6 48 s 89:-

1B Lärarbok 27-43498-1 180 s 375:-

Pixel åk 2

2A Grundbok 27-43374-8 128 s 115:-

2A Extrabok 27-43581-0 56 s 65:-

2A Läxbok (5-pack) 27-43567-4 32 s 179:-

2A Facit 27-44187-3 48 s 89:-

2A Lärarbok 27-43499-8 180 s 375:-

2B Grundbok 27-43375-5 128 s 115:-

2B Extrabok 27-43582-7 56 s 65:-

2B Läxbok (5-pack) 27-43568-1 32 s 179:-

2B Facit 27-44188-0 48 s 89:-

2B Lärarbok 27-43500-1 180 s 375:-

Pixel åk 3

3A Grundbok 27-43376-2 128 s 115:-

3A Extrabok 27-43583-4 56 s 65:-

3A Läxbok (5-pack) 27-43569-8 32 s 179:-

3A Facit 27-44189-7 52 s 89:-

3A Lärarbok 27-43501-8 180 s 375:-

3B Grundbok 27-43377-9 128 s 115:-

3B Extrabok 27-43584-1 56 s 65:-

3B Läxbok (5-pack) 27-43570-4 32 s 179:-

3B Facit 27-44190-3 48 s 89:-

3B Lärarbok 27-43502-5 182 s 375:-

Pixel FK–3

FK-3 Kopieringsunderlag 27-43571-1 418 s 575:-

FK-3 Facit 
kopieringsunderlag 27-44191-0 44 s 85:-

FK-3 Problemlösning 27-44023-4 128 s 435:-

Handdockor, 
Pix och Pax (2-pack) 27-44157-6 265:-

Tankehäfte (25-pack) 27-44193-4 32 s 115:-

http://nok.se
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Förskoleklassens metodik är en idébank med ett 50-tal olika 
aktiviteter där eleverna får utforska genom att leta mönster 
utomhus, lyssna till mönster av ljud, lösa problem och använda 
kroppen som måttstock.

Aktiviteterna beskrivs utförligt och du får tips på hur du kan 
leda eleverna genom aktiviteterna och utveckla dem. Alla 
mallar och kopieringsunderlag ni behöver �nns i boken. 

MATEMATIKMATEMATIK

Förskoleklassens metodik

Kostnadsfritt extramaterial
Förskoleklassens metodik fortsätter på 
nok.se! Här �nns ytterligare kopierings-
underlag och länkar.

Passar för: Förskoleklass

Uppdrag Språklyft med matematik
Utifrån spännande och inspirerande hög-
läsningstexter får eleverna ta sig an krea-
tiva, infallsrika och roliga uppdrag att utföra 
i grupp eller individuellt. Uppdragen ger 
eleverna tillfällen att ur olika perspektiv öva 
matematiska och språkliga förmågor. Elev-
erna får arbeta med och lösa problem där 
de själva och tillsammans väljer lämpliga 

lösningsstrategier. De får förklara hur de har 
tänkt och jämföra sina olika lösningar.

Materialet kan lätt kombineras med olika 
läromedel och arbetssätt. Boken har två 
teman, ”Leksaksfabriken” som med fördel 
kan användas i förskoleklass och åk 1, och 
”Detektivbyrån” som främst är avsedd för 
åk 2–3.

Passar för: Åk 1–3

Uppdrag hemma
Uppdrag hemma är ett kopieringsunderlag 
med kluriga uppdrag utformade som läxor 
för att stärka kommunikationen mellan skola 
och hem. 

Så här fungerar materialet:
• Välj ett uppdrag som finns inom det mate-

matiska område som ni arbetar med.

• Genomför varje uppdrag i klassrummet så 
att eleverna vet hur de ska gå till väga. 

• Varje elev tar hem uppdraget i form av en 
läxa och blir därmed experten hemma på 
hur uppdraget ska utföras. När eleven får 
vara expert utvecklas elevens tilltro till sin 
förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang.

Passar för: Åk 1–3

Bli en Fena 
på matte!
Fena på matte är fristående och �exibla 
extrahäften i matematik. Uppgifterna tränar 
bland annat problemlösning med logiskt 
tänkande, taluppfattning, geometri, mönster 
och prealgebra. 

Häftena är upplagda så att eleverna själva 
kan välja sidor och arbeta på egen hand. 

Längst ner på varje sida �nns en kortfattad 
information om sidans matematiska innehåll. 

I serien �nns tre häften i ökande 
svårighetsgrad

Flotten: talområde 1–50, 
grundläggande matematik

Skatten: talområde 1–200, 
addition och subtraktion

Kojan: talområde 1–1000, 
alla räknesätt

Passar för: Åk 1–3

Författare: Andreas Ebbelind, Hanna Palmér

Förskoleklassens metodik 
– upptäck och utforska 
matematik 27-44392-1 148 s 419:-

Författare: Elisabeth Berg, Ulla Hägglund
Högläsningstexter: Pär Sahlin 

Uppdrag Språklyft 
med matematik 27-42993-2 128 s 425:-

Författare: Théreés Eklund, Carina Irlander

Uppdrag hemma 

Läxor i matematik på ett 
meningsfullt sätt 27-43394-6 144 s 385:-

Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck

Fena på matte

Flotten 27-42200-1 24 s 55:-

Skatten 27-42201-8 24 s 55:-

Kojan 27-42202-5 24 s 55:-

http://nok.se
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98 PROBLEMLÖSNING

Hagen ÖPPEN UPPGIFT

Förkunskaper
Längdenheter, rimlighet, uppskatta, förstora, förminska

Gör så här
Inled med att hoppa hage med eleverna. Presen-
tera uppgi�en och repetera vad förstora innebär. 
Dela ut kopieringsunderlaget. Låt eleverna arbeta 
i grupp och komma överens om ett svar samt ett 
underlag för hur de kommit fram till svaret. Att 
arbeta utomhus med en utekrita kan vara ett sätt 
att knyta an till vardagen.

Strategier och ledtrådar
Tipsa eleverna om strategin att rita en bild för 
varje förstoring. De kan vara utomhus med 
en krita om det underlättar. Strategin att börja
bakifrån kan fungera om eleverna utgår från 
hur stor de vill att hagen ska vara och sedan 
förminskar den istället.

FACIT
Om eleverna tycker att en 2 m lång hage är lagom 
behöver de förstora den 20 gånger. Om de tycker att 
den ska vara 3 m lång för att vara lagom stor behöver 
den förstoras 30 gånger.

Längd och skala Hagen
Hagen är för liten för att du ska kunna hoppa i den.
Hur många gånger måste du förstora hagen för att den ska bli 
lagom storlek?

Svårigheter och missuppfattningar
n En del elever har inte kunskaper om 

längdenheter.

n Eleverna väljer att gissa men har svårt att 
bedöma rimlighet. 

n Det kan vara ovant att det inte �nns  
ett exakt svar.

n Eleverna förstorar på längden men inte  
på bredden.

n Eleverna förstår inte hur man förstorar, 
proportionerna blir fel.

Avslutning
Ly� några gruppers olika sätt att lösa uppgi�en i 
klassen. Fokusera på strategierna de har använt sig 
av och vilka som fungerar bra/mindre bra.

HUR HÖGT ÄR HUSET? KREATIV UPPGIFT 101100 PROBLEMLÖSNING

Namn

KOPIERINGSUNDERLAG © 2020 Erika Tengrud, Lina Pfannenstill och Natur & Kultur 
Problemlösning ISBN 978-91-27-45779-9

Hur högt är huset? KREATIV UPPGIFT

Förkunskaper
Meter, decimeter, centimeter, rimlighet, uppskatta, mäta

Samtalsord
längre än, kortare än, meter, centimeter, uppskatta, 
rimligt, dubbelt, häl�en

Gör så här
Inled med att prata om elevernas erfarenheter av 
att mäta objekt samt vilka längdenheter de känner 
till. Rita bilden på tavlan. Låt eleverna fundera 
själva först. Däre�er delas kopieringsunderlaget 
ut. Eleverna arbetar i par eller i grupper om tre 
och kommer överens om en lösning samt olika 
tillvägagångssätt för att lösa uppgi�en.

Strategier och ledtrådar
Tipsa om strategierna att rita och pröva sig fram
genom att markera på huset. Det kan också 
fungera att göra en tabell där man fyller på tills det 
inte får plats �er ”Rimor”.
1 Rima 150 cm
2 Rima 150 cm + 150 cm = 300 cm
3 Rima 150 cm + 150 cm + 150 cm = 450 cm

FACIT
Det får plats 13 Rima på höjden, huset är ca 19 m.

Svårigheter och missuppfattningar
n Eleverna saknar kunskaper om att man kan 

mäta på olika sätt.

n Eleverna väljer att gissa. Men utan en god 
taluppfattning kan det vara svårt att bedöma 
rimlighet. 

n Eleverna blir förvånade när det inte �nns ett 
exakt svar. 

Avslutning
Ly� några olika lösningar i den stora gruppen. 
Ställ frågor till gruppen, till exempel: Finns det 
andra sätt att lösa uppgi�en på? Finns det �er 
lösningar? Är det någon som har en annorlunda 
idé eller ett annat sätt att tänka kring uppgi�en?

Längd och skala Hur högt är huset?
Rima är 150 cm lång. Hur högt tror ni att huset är?

SAMTALSORD 
längre än  
kortare än  
meter 
centimeter  
uppskatta  
rimligt 
dubbelt  
hälften 
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Problemlösning
Rika, öppna och kreativa uppgifter
Problemlösning stöttar dig som lärare att 
hitta bra problemuppgifter till alla i klassen. 
Uppgifterna är indelade i olika matematiska 
områden så att du lätt kan använda dem som 
komplement till ditt be�ntliga läromedel. 

I bokens introduktion �nns en beskrivning 
av de tre problemtyperna – rika, öppna och 
kreativa uppgifter. Där �nns också en presen-
tation av olika strategier som är lämpliga vid 
arbetet med problemlösning. 

Boken är indelad i 13 matematiska områ-
den där eleverna får möjlighet att arbeta 
med de olika problemtyperna. Som lärare 
får du hjälp med vilka förkunskaper eleverna 
behöver, vilket arbetssätt ni kan använda och 
vilka strategier som passar till problemupp-
giften. Läromedlet uppmuntrar till diskussion 

kring olika lösningar mellan elever, både i 
mindre grupper och i helklass.

Problemlösning är ett kopieringsunderlag 
i A4-format och innehåller ett 60-tal problem-
lösningsuppgifter. 

Lärarstödet till varje uppgift följer samma 
form och innehåller:
• en beskrivning av uppgiften
• förkunskaper och viktiga begrepp
• förslag på arbetssätt
• strategier och tips om eleverna kör fast
• svårigheter och missuppfattningar
• avslut och sammanfattning 
• facit.

Passar för: Åk 1–3
Lärare Gör-serien  

ger konkreta förslag på 
arbetssätt och aktiviteter 
som är väl beprövade och 

direkt kan användas 
i undervisningen.

Problemlösning gör 
eleverna mer motiverade 
och deras självförtroende 
i matematik ökar.

Författare: Erika Tengrud och Lina Pfannenstill

Lärare Gör

Problemlösning 27-45779-9 160s 399:-
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Symboler = 1 steg framåt

= 1 steg bakåt

= klappa händer

= skaka rumpa

Följ koderna till Kims och Max danser.

Skapa egna koder till 2 danser. 
Prova att dansa dem!

Danserna är skapade av:

Kim
VID START

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Max
VID START

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dans 1 
VID START

1.

2.

3.

4.

5.

Dans 2 
VID START

1.

2.

3.

4.

5.

= 1 steg ner

Trana_pa_1_party.indd   10 2018-11-09   16:04
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Följ koderna till Ellas och Teds danser!

= skaka rumpa

VID START

1.

2.

3.

4.

5.

Jag skriver 
hur många gånger 

man ska klappa
händerna!

Skapa 3 nya danssymboler. Skapa kod till din egen 
dans!

Ella
VID START

1.

2.

3.

4.

Ted
VID START

1.

2.

3.

4.

2

3

3

3

3

2

2

= 

= 

= 

2

3
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Träna på matte
Häften med genomtänkt innehåll och varierade uppgifter som får eleverna 
att längta efter träning i matematik!

Träna på matte är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att färdighetsträna bas-
kunskaper i matematik. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta något matematiskt 
område, dels som meningsfulla extrauppgifter till elever som blir snabbt klara.

Träna på kod

Träna på kod är fyra häften där eleverna får möta uppgifter som ger 
förståelse för grunderna i programmering.

Eleverna får
• tolka, följa och skriva instruktioner med ord 

och symboler samt förkorta kod.
• skriva upprepade mönster som kod, tolka 

och skriva kod med loopar samt hitta fel 
i en kod.

• förstå och använda variabler i vardagliga 
situationer och i kod samt göra systema-
tiska felsökningar.

• tolka och använda villkorssatser samt möta 
hur man läser och skriver maskinkod.

Passar för: Förskoleklass–åk 3

Uppslag från häftet Träna på kod – stegvisa instruktioner.
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Ida Rudin

Maria Lindström
Ida Rudin

Träna på
textuppgier
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22 Ko
pi

er
in

g 
av

 d
et

ta
 e

ng
ån

gs
m

at
er

ia
l ä

r f
ör

bj
ud

et
 e

nl
ig

t l
ag

 o
ch

 g
äl

la
nd

e 
av

ta
l.

Ko
pi

er
in

g 
av

 d
et

ta
 e

ng
ån

gs
m

at
er

ia
l ä

r f
ör

bj
ud

et
 e

nl
ig

t l
ag

 o
ch

 g
äl

la
nd

e 
av

ta
l.Träna på

addition och
subtraktion 0-20

utan övergång

Maria Danielsson
Ida Rudin

24 Ko
pi

er
in

g 
av

 d
et

ta
 e

ng
ån

gs
m

at
er

ia
l ä

r f
ör

bj
ud

et
 e

nl
ig

t l
ag

 o
ch

 g
äl

la
nd

e 
av

ta
l.

Ko
pi

er
in

g 
av

 d
et

ta
 e

ng
ån

gs
m

at
er

ia
l ä

r f
ör

bj
ud

et
 e

nl
ig

t l
ag

 o
ch

 g
äl

la
nd

e 
av

ta
l.Träna på

addition och
subtraktion 0-20

med övergång

Maria Danielsson
Ida Rudin

12 Ko
pi

er
in

g 
av

 d
et

ta
 e

ng
ån

gs
m

at
er

ia
l ä

r f
ör

bj
ud

et
 e

nl
ig

t l
ag

 o
ch

 g
äl

la
nd

e 
av

ta
l.

Ko
pi

er
in

g 
av

 d
et

ta
 e

ng
ån

gs
m

at
er

ia
l ä

r f
ör

bj
ud

et
 e

nl
ig

t l
ag

 o
ch

 g
äl

la
nd

e 
av

ta
l.

Träna påTräna på
addition 0 - 10

Maria Danielsson
Ida Rudin

26 Ko
pi

er
in

g 
av

 d
et

ta
 e

ng
ån

gs
m

at
er

ia
l ä

r f
ör

bj
ud

et
 e

nl
ig

t l
ag

 o
ch

 g
äl

la
nd

e 
av

ta
l.

Ko
pi

er
in

g 
av

 d
et

ta
 e

ng
ån

gs
m

at
er

ia
l ä

r f
ör

bj
ud

et
 e

nl
ig

t l
ag

 o
ch

 g
äl

la
nd

e 
av

ta
l.Träna på

addition och
subtraktion 0 -

utan övergång
99

Maria Danielsson
Ida Rudin
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Träna påTräna på
subtraktion 0 - 10

Maria Danielsson
Ida Rudin

Maria Lindström
Ida Rudin

Träna på
algoritmeralgoritmeralgoritmer

addition

Maria Lindström
Ida Rudin

Maria Danielsson
Ida Rudin

Maria Lindström
Ida Rudin

Träna på
algoritmer

division

Maria Danielsson
Ida Rudin

Maria Lindström
Ida Rudin

Träna på
algoritmer
multiplikation

Maria Lindström
Ida Rudin

Träna på
algoritmer

subtraktion
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Träna på mätning

Träna på taluppfattning

Träna på textuppgifter

Träna på de fyra räknesätten 

Träna på algoritmer

Träna på 
svenska-häften
 �nns på s. 29.

Författare: Maria Danielsson, Ida Rudin, Marie Andersson

Träna på-serien

Träna på kod

Stegvisa instruktioner, 
5-pack 27-45463-7 16 s 125:-

Loopar och felsökning,
5-pack  27-45462-0 16 s 125:-

Variabler och buggar,
5-pack 27-45464-4 16 s 125:-

Villkorssatser och maskinkod,
5-pack 27-45465-1 16 s 125:-

Träna på de fyra räknesätten

0–10 addition, 5-pack 27-42645-0 16 s 125:-

0–10 subtraktion, 5-pack 27-42646-7 16 s 125:-

0–20 addition och 
subtraktion utan övergångar, 
5-pack 27-42650-4 16 s 125:-

0–20 addition och subtraktion 
med övergångar, 5-pack 27-42649-8 16 s 125:-

0–99 addition och subtraktion 
utan övergångar, 5-pack 27-42653-5 16 s 125:-

0–99 addition och subtraktion 
med övergångar, 5-pack 27-42651-1 16 s 125:-

Addition och subtraktion 0–999 
utan övergångar, 5-pack 27-43337-3 16 s 125:-

Addition och subtraktion 0–999 
med övergångar, 5-pack 27-43338-0 16 s 125:-

Tabeller upp till 5x5, 5-pack 27-42654-2 16 s 125:-

Tabeller upp till ≤ 25, 5-pack 27-43339-7 16 s 125:-

Tabeller 2–5 multiplikation
 och division, 5-pack 27-43340-3 16 s 125:-

Tabeller 6–10 multiplikation 
och division, 5-pack 27-43341-0 16 s 125:-

Träna på algoritmer

Algortimer addition, 5-pack 27-44546-8 16 s 125:- 

Algoritmer subtraktion, 
5-pack 27-44547-5 16 s 125:-

Algoritmer division, 5-pack  27-44549-9 16 s 125:-

Algortimer multiplikation, 
5-pack 27-44548-2 16 s 125:-

Träna på taluppfattning

0–10 taluppfattning, 5-pack 27-42647-4 16 s 125:-

0–20 taluppfattning, 5-pack 27-42648-1 16 s 125:-

0–99 taluppfattning, 5-pack 27-42652-8 16 s 125:-

Bråk, helheter och del 
av antal, 5-pack 27-43336-6 16 s 125:-

Träna på mätning

Tid klockan analog 
hel, halv, kvart, 5-pack 27-43342-7 16 s 125:-

Tid klockan analog hela, 
5-pack 27-43343-4 16 s 125:-

Träna på textuppgifter

Textuppgifter de 
fyra räknesätten, 5-pack 27-44550-5 16 s 125:-



HUR MÅNGA FLER ÄN …
u Avgöra både att det är fler i en mängd och hur många fler det är.

ORD OCH BEGREPP: fler än, hur många fler än, ”Jag har två nallar fler än du har.”

Exempel på barns tidiga uppfattningar:
• Kan inte uppfatta lika många och därmed heller inte hur många fler det är.
• Ser om det är fler i någon rad, men kan inte avgöra hur många fler det är.

Här möter eleven situationer där hen har fler nallar än du och ska avgöra hur många fler.

Vissa elever uppfattar begreppet hur många fler än … som svårt. Begreppet är komplicerat 
eftersom det kräver två avgöranden, nämligen först var det är fler och sedan hur många fler
det är. Det är därför viktigt att begreppet presenteras konkret, som här, så att eleven förstår 
de två delstegen. Jäkta inte fram med detta. Vissa elever behöver mer tid för att kunna knäcka 
denna kod.

Eleven måste alltså först fokusera på det som är lika i mängderna och sedan det som avviker
mellan dem. Att lägga en penna eller sticka efter ”lika många” har visat sig förenkla för många 
elever att uppfatta skillnaden som avviker, det vill säga ”hur många fler”.

Låt eleven lägga uppgifter till dig så att du kan beskriva lösningen och hur man kan tänka. När 
eleven sedan ska beskriva sina lösningar har hen fått hjälp med orden, hur man kan uttrycka 
jämförelsen och hur man visar konkret. 

Språket är viktigt här och kombinationen av hur många och fler är svårtolkad. Speciellt svårt
är uttrycket för elever med annat modersmål, vilket kan vara viktigt att tänka på.

Var uppmärksam på att när barn jämför antal så använder de ofta ordet mer, som är jämförelse-
ord för kvantitet, volym: mycket, mer, mest. Jämförelseord för antal är många, fler, flest.
Läs mer på sidan 176. Om eleven säger ”Det är mer röda nallar än blå”, så rätta inte eleven utan
upprepa meningen och säg ”Ja, det är fler röda nallar än blå”. Var uppmärksam på hur eleven 
säger sedan och tydliggör ordet fler.

Underlaget K20 Jämföra antal, med två rader med rutor,
är till för att nallarna ska placeras på rad med lika avstånd
från varandra. Det underlättar för eleven när hen ska jämföra 
genom parbildning och då se lika många. Efter jämförelsen 
kan hen lägga ut pennan och se skillnaden – hur många fler.      

När ni mot slutet ritar bollar, och eleven ritar sina bollar mitt 
under dina, räcker det att jämföra genom parbildning. Men 
när eleven sedan ska rita sina bollar vid sidan om dina bollar 
måste hen räkna bollarna.

A3

50 Antal och jämföra antalA3
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HUR MÅNGA FLER ÄN …
Lägg några nallar på ”din” rad på underlaget (K20). 

LIKA MÅNGA – INTE LIKA MÅNGA 
– Jag lägger några nallar på min rad. Nu får du lägga lika många nallar på din rad.
– Hur vet du att det är lika många? Kan du ta reda på det på fler sätt än …?
(parbildning, räkna antal)               

– Nu får du lägga ut nallar först så ska jag sedan lägga lika många på min rad.
Låt eleven lägga ut nallar, och lägg sedan en eller två nallar fler än eleven.
– Har jag lagt ut lika många som du la ut?
– Hur vet du att det inte är lika många? Kan du ta reda på det på fler sätt än …? 
– Ändra på min rad så att det blir lika många. (Eleven tar bort nallar.)

EN NALLE FLER ÄN … 
Börja med att lägga ut tre nallar.
– Nu får du lägga ut fyra nallar. 
– Har du och jag lika många nallar nu?
– Hur många fler nallar har du än jag? (en) 
Låt eleven lägga en penna efter de tre som är lika många.
– Hur vet du att det är en fler?

TVÅ NALLAR FLER ÄN …
– Nu får du ta en till nalle och lägga på din rad.
– Hur många fler nallar har du än jag har nu? (Jag har två nallar fler än du har.)
– Hur vet du att det är två fler?

TRE NALLAR FLER ÄN …
– Hur kan du göra så att din rad har tre nallar fler än min rad?
Resonera om att elevens tre första nallar är lika många som dina på raden ovanför. 
Det ser man genom att parbilda. Lägg en penna efter dessa tre. Håll över de andra 
tre och se att det är lika många i båda raderna till vänster.
Till höger om pennan är det tre nallar som inte har någon ”parkompis” i övre
raden. Därför kan man säga att det är tre nallar fler på den undre raden än på den 
övre raden. Skillnaden är tre.

UTGÅ FRÅN LIKA MÅNGA  
Ta bort nallarna från underlaget.
– Lägg nallar så att du och jag har två nallar var, lika många. 
– Gör så att du har en nalle fler än jag har. 
– Gör så att du har tre nallar fler än jag har.
– Hur vet du att du har tre nallar fler än jag har? 

– Nu ska jag blunda medan du lägger nallar både på din rad och min rad.

Låt eleven lägga ut nallar. Sedan jämför du antalet nallar på raderna, lägger pennan 
efter lika många och säger: ”Jag har … nallar fler än du har” eller ”Du har … nallar
fler än jag har.”
Peka tydligt på antalet nallar till höger om pennan. Upprepa uttrycket och peka på 
skillnaden efter pennan så att eleven får en mall för hur hen kan berätta sedan.
Upprepa några gånger så att eleven uppfattar uttrycket och vad skillnaden är.

Byt roller och låt eleven blunda medan du lägger ut nallar. Eleven får sedan jämföra 
antalet nallar och säga vem som har fler och hur många fler, och visa jämförelsen.

RITA  
Rita tre bollar på rad på ett rutat papper.
– Nu får du rita så du har två bollar fler än jag. Rita under mina bollar.
Uppmana eleven att säga ”Jag har två bollar fler än du”. Gör på motsvarande sätt 
några gånger.

Rita fyra bollar på rad.
– Nu ska du ha en boll fler än jag har. Rita här vid sidan. Inte under.
Eleven måste nu räkna bollarna när hen ritar. Upprepa några gånger.
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Utveckla matematiskt 
tänkande i förskoleklass
Extra anpassningar och särskilt stöd

Passar för: Förskoleklass

Boken innehåller undervisningsaktiviteter och uppdrag anpassade för elever i 
behov av extra anpassningar och särskilt stöd i förskoleklass. 

Boken inleds med vilken matematik elever i 
förskoleklass möter och vilken betydelse struk-
turerad undervisning har. Sedan följer delarna 
med undervisningsaktiviteter och uppdrag 
samt forskning och matematikdidaktik. I 
boken �nns kopieringsunderlag med bild-
material, arbetsblad och uppdrag.

Undervisningsaktiviteter
Aktiviteterna är indelade i tre matematiska 
områden: 
A Förstå talen 0–5
B Tals uppbyggnad
C Ordproblem med addition och subtraktion.
Varje undervisningsaktivitet har en progression 
som hjälper eleven att bygga upp kunskaper 
på ett strukturerat sätt och du får förslag på 
hur undervisningen kan genomföras. Till varje 

område �nns en diagnos samt en elevupp-
följning. Aktiviteterna passar för undervisning 
på individ- och gruppnivå.

Uppdrag
I uppdragen får eleverna praktiskt lösa 
problem med fokus på klassi�cering och 
sortering, mönster, rumsuppfattning, 
mätning samt förändring. De får föra enkla 
matematiska resonemang samt undersöka 
och re�ektera över problemställningar. 
Uppdragen är tänkta att genomföras på 
grupp- eller klassnivå. 

Forskning och matematikdidaktik
Forskningen visar att det �nns starka samband 
mellan den kunskap elever har när de börjar 
åk 1 och den fortsatta kunskapsutvecklingen 

genom hela grundskolan. Den visar även att 
vi genom tidiga insatser kan förebygga svårig-
heter och underlätta elevers lärande t ex 
genom extra anpassningar och särskilt stöd. 

Här kan du även läsa om de kunskaper som 
forskningen visar att alla elever behöver för 
fortsatt lärande.

Elever 
som behöver stöd kan 

identi�eras med Skolver-
kets kartläggning 

Hitta matematiken eller 
genom information från 

förskolan och egna 
observationer.

Uppslag från undervisningsaktiviteter.

Författare: Görel Sterner, Ingrid Olsson

Utveckla matematiskt 
tänkande i förskoleklass 27-46059-1 250 s 525 :-
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Intensivträning i matematik bygger på forsk-
ning om intensivundervisning, och är ett 
material för elever som av någon anledning 
har missat grundläggande begrepp. 

Intensivträning i matematik innebär att en 
elev får en-till-en-undervisning under begrän-
sad tid, utöver undervisningen i klassen. 

Till varje elevhäfte �nns en handledning 
med tydlig arbetsgång där man med med-
veten undervisning hjälper eleven framåt vid 
varje träningstillfälle.

Arbetsgången ger eleven möjlighet att 
använda språket, generalisera och utveckla 
inre bilder som ett stöd för det abstrakta 
tänkandet.

Handledning
I handledningen �nns konkret beskrivning 
av hur undervisningen ska läggas upp. Läs 
och genomför varje moment steg för steg 
för lyckat resultat:

Lärandemål
Varje avsnitt inleds med lärandemål och en 
beskrivning av vad ni behöver för material.

Genomgång 
Steg för steg får du veta vad ni ska samtala 
om och hur ni ska jobba konkret med mate-
rial eller bilder innan eleven ska göra upp-
gifterna i häftet. 

Uppgifter 
Till alla uppgifter som eleven ska göra �nns 
kompletterande frågor eller tips för hur 
eleven kan gå tillväga.

Förbered hemmauppgift 
Innan eleven tar hem läxan förbereder ni den 
gemensamt i skolan.

Forskning 
har visat på goda 

resultat vid en 
genomtänkt och 

effektiv en-till-en-
undervisning.

Elevhäfte
Varje träningstillfälle är ett uppslag i elevens 
häfte, där en sida är för arbete i skolan och en 
sida för arbete hemma. 

Längst ner på sidan �nns alltid lärande-
målen beskrivna. Där �nns också utrymme för 

den som hjälper till med läxan att skriva en 
kommentar.

 Om eleven har möjlighet �nns det extra 
färdighetsträning på nok.se att fortsätta med. 

Kostnadsfritt extramaterial
Intensivträning i matematik fortsätter på 
nok.se! Här �nns digitala övningar med 
färdighetsträning till varje träningstillfälle.

Passar för: Åk 1–3

Intensivträning i matematik
Har du elever i åk 1–3 som har missat grundläggande matematiska begrepp? Med intensivundervisning 
kan du ge dem en chans att vara med på banan igen!

Författare: Ingrid Olsson

Intensivträning i matematik

Räknemetoder utan 
övergångar, elevhäfte 27-43832-3 32 s 75:-

Räknemetoder utan 
övergångar, handledning 27-43836-1 40 s 189:-

Talkamrater för talen 1–10, 
elevhäfte 27-43830-9 32 s 75:-

Talkamrater för talen 1–10, 
handledning 27-43834-7 40 s 189:-

Räknesätten + och – med text-
uppgifter, elevhäfte 27-43933-7 32 s 75:-

Räknesätten + och – med text-
uppgifter, handledning 27-43931-3 40 s 189:-

Talen 11–19, elevhäfte 27-43936-8 28 s 75:-

Talen 11–19, handledning 27-43939-9 40 s 189:-

Taluppfattning 1–100, 
elevhäfte 27-43932-0 32 s 75:-

Taluppfattning 1–100, 
handledning 27-43930-6 40 s 189:-

Räknemetoder vid övergångar, 
elevhäfte 27-43937-5 32 s 75:-

Räknemetoder vid övergångar, 
handledning 27-43941-2 40 s 189:-

Alla räknesätten med 
textuppgifter, elevhäfte 27-43938-2 32 s 75:- 

Alla räknesätten med 
textuppgifter, handledning 27-43940-5 40 s 189:-

http://nok.se
http://nok.se


ÅK 
1–3

Grundläggande programmering 
i matematik

Robo
t CityRobo
t City

Monika Helgesson
Ingela Sandberg

Grundläggande programmering 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRoooo

Fungerar på 
alla typer av 
plattformar.

74

MATEMATIK | PROGRAMMERING

Robot City
Grundläggande programmering i matematik

Via en ramberättelse, som utspelar sig i Robot 
City, närmar sig eleverna programmeringen på 
ett lekfullt och spännande sätt. För att befria de 
tillfångnatagna robotarna måste eleverna lösa 
ett antal uppdrag. Under uppdragens gång 
får eleverna lära sig begrepp och metoder för 
att skapa enkla koder och genom samtal och 
lösningsförsök utvecklas elevernas kunskaper 
i problemlösning, planering och matematiskt 

tänkande. För varje uppdrag �nns det ett tyd-
ligt lektionsupplägg med syfte, material, för-
beredelser, genomång, praktiska övningar och 
slutre�ektion.

Handledningen innehåller även ett stort 
antal kopieringsunderlag för genomgångar 
och övningar. Dessa kopieringsunderlag �nns
även digitalt på nok.se om du vill förstora upp 
dem på digital storbild.

Passar för: Åk 1–3

Programmering med 

CodeMonkey

I CodeMonkey tar sig eleverna igenom upp-
gifter och utmaningar i en webbaserad och 
pedagogisk spelmiljö med animationer och 
roliga karaktärer. 

Uppdraget är att hjälpa en apa att fånga 
bananer genom att styra den med hjälp av 
kod. Till sin hjälp får eleverna instruktioner 
och ledtrådar på enkel engelska anpassade 

efter nivå och inlärningsstil. 
I Coding Adventure 1–3 är de första 

uppgifterna på nybörjarnivå och de sista 
uppgifterna är på en så avancerad nivå att 
eleverna kan utveckla egna spel. 

Programmeringsspråket heter Coffee-
Script och används framför allt för att 
utveckla appar och webbsidor.

nok.se/codemonkey

Hela kursen, 
bara att köra
Med lärarhand-
ledning kan 
alla lära ut – 
helt utan för-
kunskaper.

Riktigt pro-
grammerings-
språk
Eleverna lär sig 
CoffeeScript. 

Utveckla  
egna spel
Eleverna 
kan utveckla 
egna spel.

Passar för: Åk 3–9

Digitala matteverktyg används för att visu-
alisera nya begrepp och göra matematiken 
levande för eleverna. På ett enkelt sätt har ni 
tillgång till objekt som geometriska �gurer, 
tallinjer och pengar. 

Låt en elev komma fram till tavlan för att 
visa en lösning på en frågeställning, och 
beskriva sin strategi. Med ett knapptryck 
rensar du tavlan om �er vill visa hur de tänker. 
Med de Digitala matteverktygen är det 
enkelt att uppmuntra diskussioner i klassen.

Till varje verktyg �nns en kort beskrivning av 
det matematiska innehållet och en förklaring 
till hur verktyget kan användas.

Materialet är indelat i sex olika områden: 
• taluppfattning
• de fyra räknesätten
• mätning
• statistik
• geometri 
• bakgrunder 

Passar för: Åk 1–3

Digitala matteverktyg
Digitala matteverktyg är en interaktiv verktygslåda för undervisning i grundläggande 
matematik. Använd verktygen via en smartboard eller projektor i klassrummet.

Robot City är lärarhandledningen för dig som vill arbeta med att utveckla dina 
elevers datalogiska förmåga och ”programmeringstänk” innan de sätter igång 
med programmering på datorn.

Med CodeMonkey lär sig eleverna de viktigaste grunderna i programmering. 
Samtidigt utvecklas kunskaper i problemlösning och matematiskt tänkande.

PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

Digitala matteverktyg licens 12 mån 27-43934-4 205:-

Författare: CodeMonkey studios och Natur & Kultur

CodeMonkey

CodeMonkey licens 12 mån. 27-44729-5   125:-

Författare: Monika Helgesson, Ingela Sandberg

Robot City 27-45146-9 120 s 375:-

http://nok.se
http://nok.se/codemonkey
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ÅK 1–3

LÄRARENS GUIDE TILL
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bedömning

MUSIK

karin dietrichsonkarin dietrichson

ÅK 1–3

LÄRARENS GUIDE TILL

teori · praktik 
bedömning

MUSIK

linda persson · åsa rindstål

ÅK 1–3

LÄRARENS GUIDE TILL

OCH HÄLSA
IDROTT

teori · praktik 
bedömning

linda persson · åsa rindstål

ÅK 1–3

LÄRARENS GUIDE TILL

OCH HÄLSA
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teori · praktik 
bedömning
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Lärarens guide till

Musik åk 1–3

Lärarens guide till

Idrott och hälsa åk 1–3

Passar för: Åk 1–3

Passar för: Åk 1–3

PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

Handledningen tar upp musikämnets prak-
tiska moment kopplat till det centrala inne-
hållet för musik åk 1–3. I Lärarens guide till 
musik får du som lärare teori, inspiration och 
tips till din musikundervisning. 

Handledningen innehåller:
• Teoriavsnitt om musikämnet och musik-

undervisning.
• Förslag på hur man kan planera ett läsår.
• Reflektionsfrågor och utvärdering till lära-

ren efter lektioner och arbetsområden.
• Lektionsförslag kopplat till gemensam 

sång, gemensamt spel på rytminstrument 
och på gitarr, bas och keybord. 

• Temaområden som FN-dagen och lucia.

Handledningen innehåller även rikligt med 
kopieringsunderlag som kan användas i 
undervisningen. Du når alla bokens kopie-
ringsunderlag i digital version via en inlogg-
ning till en lärarwebb. Lärarwebben gäller 
12 månader och under den tiden hinner du 
spara ner innehållet till din dator.

Lärarens guide till idrott och hälsa innehåller 
ett brett utbud av �era olika teman kopplade 
till de teoretiska momenten som ingår i cen-
trala innehållet för åk 1–3 i både grundskolan 
och grundsärskolans läroplan. 

Boken behandlar moment från:
• Friluftsliv och utevistelse
• Hälsa och levnadsvanor

Handledningen erbjuder inspiration om hur 
du kan arbeta språkutvecklande i idrott och 
hälsa. Den ger även tips på hur du på ett lek-
fullt sätt kan ge eleverna en bra ingång till 
det teoretiska innehållet med hjälp av prak-
tiska övningar. Det leder till att eleven får 
goda möjligheter att utveckla sina förmågor 
i ämnet och på sikt nå målen för åk 6.

Du når alla bokens kopieringsunderlag 
i digital version via en inloggning till en lärar-
webb. Lärarwebben gäller i 12 månader och 
under den tiden hinner du spara ner inne-
hållet till din dator.

Karin Dietrichson  
är förstelärare med 
inriktning på estetiska 
lärprocesser på en 
grundskola i Stock-
holms stad.  Hon har 
arbetat på alla stadier 
i grundskolan i över 
20 år.

Linda Persson arbetar som förstelärare på en 
grundskola i Sollentuna kommun. Hon undervisar  
i ämnena idrott och hälsa, svenska och matematik.

Åsa Rindstål arbetar som lärare på en grundskola 
i Sigtuna kommun och undervisar i ämnena idrott 
och hälsa, hem- och konsumentkunskap, svenska 
och matematik.

Författare: Karin Dietrichson

Lärarens guide till
Musik åk 1–3 27-46153-6  98 s 475:-

Författare: Linda Persson och Åsa Rindstål

Lärarens guide till 
Idrott och hälsa åk 1–3 27-46154-3 100 s 475:-
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Autism och ADHD i fritidshemmet
Tydliggörande pedagogik
Hur kan vi förstå och kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa 
struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna på fritids? 
Hur kan pedagogen med enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tyd-
liga instruktioner anpassa undervisningen och lärmiljön på fritidshemmet? 
Hur kan fritidshemmet komma igång med tydliggörande pedagogik? 

Den praktiska handboken Autism och ADHD i fritidshemmet visar hur tyd-
liggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och 
meningsfull. Tack vare enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga 
instruktioner kan du som är blivande och verksam lärare i fritidshem kom-
pensera för nedsatta funktionsförmågor och anpassa undervisningen och 
lärmiljön på fritidshemmet. 

Språkdidaktik i fritidshemmet ger den teo-
retiska grund och praktiska fördjupning som 
behövs för att kunna planera, utvärdera 
och utveckla det språkliga lärandet hos alla 
elever. Utifrån centrala områden som exem-
pelvis samtal, berättande, högläsning, ord 
och begrepp, bokcirklar och biblioteksbesök, 
drama och egen produktion i form av dag-
böcker, tidningar, böcker, poddar och �lm, 
så inspirerar boken till en språkundervisning 
som pågår medan livet levs. 
Språket är nyckeln till att utveckla förmågor 
inom samtliga ämnesområden, men även 
för att skapa gemenskap. Att kunna lyssna 
på andra, framföra sina tankar, förhandla 
och kompromissa, är viktiga ingredienser 

för goda relationer och ett demokratiskt för-
hållningssätt. Det här är en bok för fritids-
hemspersonal och rektorer samt till blivande 
lärare i fritidshem.

Sociala relationer i fritidshem 
Sociala relationer i fritidshem introducerar aktuell forskning och teoretiska 
perspektiv på sociala relationer. Exemplen berör områden som digitala 
verktyg, delaktighetsfrågor, övergångar och elevers perspektiv och boken 
vänder sig främst till lärare i fritidshem och till studenter på grundlärarpro-
grammet, med inriktning fritidshem. Den är även relevant för andra grupper 
inom skolverksamheten, såsom personal inom elevhälsa och skolledare.

Ann S. Pihlgren är �l.dr., 
lärarutbildare, förskole- 
och skolutvecklare i �era 
kommuner samt forsknings-
ledare vid Ignite Research 
Institute. 

Språkdidaktik i fritidshemmet
Språkundervisning medan livet levs

Med ett renodlat fokus på språkutveckling underlättar Ann S. Pihlgren med 
den här boken för fritidshemmets kompensatoriska uppdrag – att ge alla elever 
förutsättningar att lära och utvecklas så att de kan ta sig an livet och framtiden. 

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

Autism och ADHD i fritidshemmet

Best nr: 27-82728-8

Sid: 208

Pris: 219:-

Författare: Ann S. Pihlgren

Språkdidatik i fritidshemmet

Best nr: 27-82948-0

Sid: 232 

Pris: 229:-

Författare: Lina Lago, Helena Elvstrand

Sociala relationer i fritidshem

Best nr: 27-82537-6

Sid: 328 

Pris: 204:-



REGELLEKAR   4

ANTAL DELTAGARE: minst åtta

Hajarna kommer

NI BEHÖVER:
• en fri lekyta 
• sex till tio rockringar, beroende 

på antalet deltagare
• eventuellt koner för att markera 

lekområdet.

GÖR SÅ HÄR
Placera ut rockringarna på lek-
området, som behöver vara cirka 
sex gånger sex meter stort. 
Låt deltagarna sprida ut sig och 
berätta att de får röra sig fritt 
i vattnet  (marken) tills du ropar 
”hajarna kommer” – då gäller 
det att ta sig till närmaste ö 
(rockring). Väl på ön gäller det 
att hålla fötter och tår innanför 
rockringen och att hjälpas åt så 
att ingen blir uppäten av hajarna. 
Gå gärna runt och ”kontrollera” 
så att alla har fötterna innanför, 

det är ett roligt moment att se till 
att de klarat uppgiften.

För varje gång du släpper 
ut deltagarna i havet ska du ta 
bort en rockring. Hur många 
öar behöver de för att klara sig? 
Uppmuntra dem att samarbeta för 
att slå nya rekord.

Fritidshem Rastlekar  ISBN 9789127456327  © Författaren och Natur & Kultur  Kopiering förbjuden.

MÅL:
• stärka kroppsupp fattning
• utveckla fokus och 

koncentrationsförmåga.

9789127456327_cards_148x197mm.indd   31 2019-06-12   15:58

Fritidshem Rastlekar  ISBN 9789127456327  © Författaren och Natur & Kultur  Kopiering förbjuden.

LAGLEKAR   2

ANTAL DELTAGARE: max 25

General och spion

MÅL:
• utveckla samarbets-

förmåga
• utveckla förmåga att 

följa instruktioner och 
regler.

NI BEHÖVER:
• en lekyta, gärna med hus,  

träd och annat att smyga 
bakom

• 24 laminerade lekkort: 12 blå, 
12 röda, samtliga markerade 
med poäng och militär grad  
(se kortets baksida). 

GÖR SÅ HÄR 
Bestäm varsitt bo för lagen.  
Alla får dra varsitt lekkort, 
 exempel på dessa hittar du på 
baksidan av kortet. De som 
 hamnar i det blå laget går till sitt 
bo, medan det röda laget går till 
sitt bo. Om antalet deltagare är 
färre än 25 och det blir kort över, 
se till att general och spion finns 
bland korten och att lagen  
i övrigt har fått likadana kort. 

Lagkompisarna visar sina kort 
för varandra så att alla i laget vet 
vilka som är general och spion, 

men hemligheten får absolut inte 
avslöjas för motståndarna! 

Målet är att tillfångata mot-
stånd arnas general, och det 
kan bara spionen göra. Om det 
lyckas börjar leken om. Samtidigt 
ska alla försöka ta så många 
 motståndare som möjligt till 
fånga. Det gör de genom att jaga 
och ta varandra och sedan visa 
sina lappar för varandra. Den 
som har högst poäng/grad tar 
den andra till fånga och för med 
sig fången till sitt bo. 

Vänd 

9789127456327_cards_148x197mm.indd   51 2019-06-12   15:58

Väggkalender 2022--2023
FRITIDSHEM

Aktiviteter Ansvarig Lärande och mål Utvärdering

MÅNDAG

13
Greger

TISDAG

14
Matilda • Maud

ONSDAG

15
Kristoffer • Christel  

TORSDAG

16
Herbert • Gilbert

FREDAG

17
Gertrud

LÖRDAG

18
Edvard • Edmund

SÖNDAG

19
Josef • Josefina

MARS 2023

ÖVRIGT DENNA VECKA:

VECKA

11
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Rastlekar innehåller 
50 kort med aktiviteter 
som passar på rasten 
och i fritidshemmet.

Rastlekar
Där lek erbjuds som rastaktivitet ökar rörelseglädjen, gemenskapen och 
koncentrationen – samtidigt som kon�ikterna minskar.

Rastlekar innehåller 50 kort med aktiviteter som pas-
sar på rasten och i fritidshemmet. Korten är indelade 
i kategorierna Kullekar, Regellekar, Laglekar, Bollekar 

och Gömmalekar. På varje kort �nns information om 
hur aktiviteten går till, vilka mål som utgås ifrån samt 
vilka material som behövs.

Emma Widegren är förskollärare 
och lärare för Fk–åk 6 och har lång 
erfarenhet av arbete inom förskola 
och skola. Mer om Emma �nns på 
www.wideung.se

Väggkalender för fritidshem
Planera och utvärdera verksamheten med eleverna

Väggkalender i A3-format
Kalender i A3-format för att planera och synliggöra verksamheten på fritidshemmet. Kalendern har 
veckouppslag med plats för aktiviteter, lärande och mål samt utvärdering. Det �nns även en förteckning 
över världsreligionernas helgdagar. Kalendern passar bra att hängas upp i hallen för att ge föräldrarna god 
insyn i verksamheten.

Författare: Emma Widegren

Rastlekar

Kortlåda med 50 kort

Best nr: 27-45632-7

Pris: 445:-

Författare: Åsa Eklund

Fritidshem Väggkalender (A3)

Best nr: 27-46160-4 

Sid: 56 

Pris: 215:- 

http://www.wideung.se
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Vägledning 
Pedagogiskt förhållningssätt

Fritidshemmets inre liv är temat för den här boken. I konkreta exempel får 
du kunskaper om barns reaktioner, tankar och agerande och vilken bety-
delse de vuxnas pedagogiska förhållningssätt har i dessa situationer. 

Du får insikt i hur du och arbetslaget kan möta och bemöta både enskilda 
barn och barngrupper, och hur ni kan göra för att ge stöd och stimulans 
som är utvecklande för barnen. Boken är ett redskap för fördjupning när det 
gäller fritidshemmets pedagogiska inriktning, metoder och resultat.

Inspiration 
Meningsfull verksamhet

Hur gör man för att utveckla kvaliteten på fritidshemmet så att både man 
själv, verksamheten och barnen får en meningsfull och lärorik vistelse? 
Boken beskriver hur det är att arbeta som fritidspedagog och om relations-
skapande bland barnen, skolsamverkan och om den viktiga leken. Boken 
innehåller en mängd konkreta tips och idéer på värderingsövningar, lekar, 
skogsaktiviteter och mycket annat.

Handboken 
Planering och utvärdering

Den här boken handlar om att göra dig som är lärare i fritidshemspeda-
gogik medveten om ditt eget arbete, din kompetens och ditt uppdrag. 
Med en större medvetenhet stärks både yrkesrollen och kvaliteten på 
verksamheten. 

I boken presenteras hur ni kan arbeta med fritidshemmets uppdrag, 
planering, uppföljning, utvärdering och barnens delaktighet, genom-
gående kopplat till fritidshemmets styrdokument.

Min fritidsbok 
Dokumentera verksamheten på fritidshemmet

Med Min fritidsbok ges möjlighet att synliggöra och dokumentera vad som 
ska göras och vad som har gjorts på fritidshemmet. 

Min fritidsbok innehåller ett omfattande kopieringsmaterial som täcker 
dokumentationen för stora delar av fritidshemmets verksamhet, såsom akti-
viteter, skapande, ut�ykter, egna tankar och utvärderingar. Dessa sidor, som 
pedagog och elev fyller i tillsammans, blir elevens egen fritidsbok. Bokens 
innehåll omfattar Fk–åk 6.

Författare: Lars Andersson

Vägledning – pedagogiskt 
förhållningssätt

Best nr: 27-42311-4

Sid: 144 

Pris: 289:-

Författare: Jessica Ekman, 
Magdalena Hammarstedt

Min fritidsbok – dokumentera elevers 
utveckling och lärande

Best nr: 27-43935-1

Sid: 104 

Pris: 305:-

Författare: Jessica Bergkvist, 
Helena Fuhrman

Inspiration – meningsfull verksamhet

Best nr: 27-42380-0

Sid: 96 

Pris: 269:-

Författare: Åsa Eklund

Handboken – planering 
och utvärdering

Best nr: 27-42381-7

Sid: 60 

Pris: 239:-
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Utomhus 
Få det att fungera

Forskning talar för att vi människor mår bra när vi är ute. En positiv ute-
vistelse ger friskare barn, färre kon�ikter, ökad inlärningsförmåga, bättre 
motorik och mindre stress.

Måste man gå iväg till skogen för att få en härlig utevistelse? Nej, mycket 
spänning och glädje kan upplevas på skolgården. På många skolgårdar 
�nns det ofta möjligheter att utveckla och göra roliga saker med barnen. 
Boken ger tips på hur skolgården kan förbättras och vad man kan göra och 
leka.

Språkutvecklande aktiviteter
En idébank

Med Språkutvecklande aktiviteter – en idébank får du som arbetar på 
fritidshem tips på ett stort antal språkutvecklande, planerade aktiviteter 
som går att genomföra som en naturlig del i den dagliga verksamheten på 
fritidshemmet. 

Aktiviteterna kopplas till de tillfällen eller platser i fritidshemmet där de 
naturligt passar in: under samlingen, i läshörnan, i skrivarverkstaden, i rum-
met för skapande eller vid lek inne eller utomhus. Till varje aktivitet listas 
de förmågor som barnen huvudsakligen utvecklar när de genomför aktivi-
teten: motorik och perception, språkljud och bokstäver, ordförråd, tala och 
lyssna, läsa och skriva. 

IKT 
Möjligheter och utmaningar

Med IKT på fritids får barnen tillägna sig kunskaper om att använda 
modern teknik för att söka kunskap, kommunicera och skapa. När man 
arbetar med IKT har man stora möjligheter att tillsammans med barnen 
utforska och utveckla en aktivitet som är väldigt viktig och central i barnens 
vardag. Boken beskriver hur man kan komma igång med att använda digi-
tala verktyg och ger förslag på kreativa projekt.

Matematik 
I aktiviteter och vardagliga situationer

I fritidshemmets verksamhet �nns oändliga möjligheter att konkretisera 
och synliggöra matematiken omkring oss. I många aktiviteter använder sig 
barnen redan av matematik, ofta utan att ens vara medvetna om det. 

Den här boken vill inspirera och tydliggöra fritidspedagogernas upp-
drag och speci�ka kompetens när det gäller att ta vara på och utveckla 
barnens matematiska förmåga. Du får tips på hur du kan planera aktivite-
ter som innehåller matematik inom områdena: Språk och begrepp, Tal och 
räkning, Mått och mätning, Sortera och klassi�cera, Geometri och former 
samt Mönster.

Författare: Helena Osswald

Utomhus – få det att fungera

Best nr: 27-44390-7

Sid: 128 

Pris: 279:-

Författare: Stina Hedlund, 
Linnea Malmsten

IKT – möjligheter 
och utmaningar

Best nr: 27-44391-4

Sid: 128 

Pris: 279:-

Författare: Anna-Lena Lindekvist

Matematik – i aktiviteter och 
vardagliga situationer

Best nr: 27-42992-5

Sid: 80 

Pris: 265:-

Författare: Katarina Herrlin, 
Elisabet Frank

Språkutvecklande 
aktiviteter – en idébank 

Best nr: 27-45153-7

Sid: 85 

Pris: 265:-



YOGA I LÅGSTADIET 
Handledning, kort och plansch

Filippa Odevall

Yoga är ett verktyg som kan hjälpa dig som pedagog 
att skapa lugn och arbetsro i klassrummet. Det är 
lätt och smidigt att komma igång och använda, 
då alla övningar är skapade utifrån att kunna 
användas i och bakom bänken, utan att förändra i 
klassrumsmiljön. Med yoga får barnen möjlighet att 
släppa stress och öka sin fokus och koncentration.

Materialet består av 20 yogakort med övningar 
som du och dina elever kan använda under era 
yogatillfällen samt en handledning med information 
om hur du kan gå tillväga för att med hjälp av korten 
introducera yoga. Här fi nns också en plansch 
med alla övningar att sätta upp som inspiration i 
klassrummet. Alla övningar fi nns även som digitala 
bilder att använda om du har en interaktiv skrivtavla.

Skaparen av materialet, Filippa Odevall, är grundare 
till Skolyoga som är ett socialt företag som integrerar 
yoga på förskolor och skolor genom att utbilda 
pedagoger i yoga och ledarskap. 
Läs mer på www.skolyoga.se.

H
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Filippa O
devall

Filippa Odevall
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Handledning vid kris i grundskolan 
Här �nns handlingsplanerna som behövs när det som inte får hända ändå händer. 
Text och bild visar tillvägagångssättet vid till exempel ett dödsfall, en olycka eller en 
brand. 

Boken tar också upp vad man gör när man misstänker att ett barn far illa, vad man 
på skolan måste tänka på när man använder sociala medier eller hur man gör när 
media hör av sig.

Kompisböcker baserade 
på Barnkonventionen

Kompisböckerna baserade på barnkonventionen är ett redskap 
i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina 
rättigheter. Materialet består av en mapp med tio böcker samt 
en handledning. 

Händelserna i dessa tio böcker är kopplade till Barnkonventionen som 
på så vis blir belyst ur ett barnperspektiv. Berättelserna ger möjlighet till 
diskussioner och vidare arbete. De är tänkta att vara en ingång till det lång-
siktiga arbetet med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. 
I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten 
av tolerans och respekt för andra människor. Exempel på titlar: Ett eget 
namn, Lika värde och Gå i skola. 

Handledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med 
kompisböckerna baserade på barnkonventionen med syfte att stärka 
arbetet med barnens rättigheter. Du får en mängd aktivitetsförslag för 
varje bok samt även kopieringsunderlag.

Yoga i lågstadiet
Yoga i lågstadiet är ett verktyg som kan hjälpa dig som pedagog att skapa lugn och 
arbetsro i klassrummet. Materialet är lätt och smidigt att komma igång och använda 
då alla övningar är skapade utifrån att kunna användas i och bakom bänken, utan 
att förändra i klassrumsmiljön. Med Yoga i lågstadiet får barnen möjlighet att släppa 
stress och öka sin fokus och koncentration. 

Materialet består av 20 kort med positioner/övningar, en handledning och en 
plansch. Alla övningar �nns även som digitala bilder att använda till exempel med 
projektor eller en interaktiv skrivtavla. Tanken är att du som pedagog kan leda yogan 
med hjälp av korten eller att barnen kan använda korten själva.

Aktivitetskort Motorik och rörelse
Aktivitetskort Motorik och rörelse innehåller 48 olika övningar och är tänkta att 
underlätta det dagliga behovet hos barn att få röra på sig. Övningarna är upp  -
delade i kategorierna Bolla, Balansera och Hoppa och ordnade i svårighetsgrad. 
Övningarna kan eleven utföra på egen hand när det kryper i kroppen eller så kan de 
läggas in som en del i ett arbetsschema. Det behövs inte mer plats än att det går att 
snurra ett hopprep.

Författare: Ulla Magnusson, Nina Rahm

Handledning vid kris i grundskolan

Best nr: 27-43600-8 

Sid: 56 

Pris: 335:-

Författare: Gunilla Ohlsson

Aktivitetskort Motorik och rörelse

Kortlåda med 50 kort

Best nr: 27-43757-9

Pris: 445:-

Författare: Filippa Odewall

Yoga i lågstadiet

Best nr: 27-44612-0

Pris: 279:-

Författare: Linda Palm

Kompisar

Kompisböcker baserade på 
Barnkonventionen (10 titlar)

Best nr: 27-43557-5

Sid: 16

Pris: 415:-

Författare: Linda Palm

Kompisar  –  Handledning och 
inspiration

Best nr: 27-45899-4

Sid: 130

Pris: 355:-
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Bygg din grupp trygg
Gruppstärkande lekar och övningar för fk–åk 3

I mötet med nya elever och i nya grupper är 
det viktigt att lägga en stabil och trygg grund 
för gruppen att stå på. 

I den här boken får du konkreta tips på hur 
du kan genomföra enkla och gruppstärkan-
deövningar tillsammans med dina elever. 
Målet med dessa är att eleverna ska känna 
sig trygga tillsammans, vilket i sin tur gynnar 
deras lärande. Boken består av en teoretisk 
bakgrund, handfasta råd och tips samt över 
50 övningar för att träna exempelvis kon-
centration, kommunikation och avslapp-
ning. I slutet av boken �nns även kopierings-
underlag. 

Tanken är att du som lärare ska få stöd i att 
bygga din grupp trygg!

Många barn blir nervösa inför att gå på kalas, 
börja på en ny aktivitet eller uppträda inför 
publik. Ungefär ett av tjugo barn tycker att 
det är så obehagligt att de uppfyller kriteri-
erna för så kallad social ångest. Boken Stjär-
nan som var rädd för publiken fokuserar på 
social rädsla och uppmuntrar på ett lekfullt 
sätt barn (cirka 3–8 år) att utmana sina rädslor. 

Spindlar, mörker eller att gå vilse – det �nns 
mycket som barn kan vara rädda för. Ibland 
blir rädslan så stark att barnet inte vågar göra 
det som hen egentligen vill. Men du som 
vuxen kan hjälpa barnet att bli modigare!

Här får en hundrädd veterinär hjälp av 
barnen Anton och Jasmin att steg för steg 
utmana sin rädsla. Berättelsen beskriver hur 
rädsla känns i kroppen och hur det gradvis 
går att våga närma sig det läskiga.

Innehållet bygger på vetenskapligt belagda 
terapimetoder, men för att göra det lättill-
gängligt och roligt vänds perspektivet så att 
vuxna får hjälp av barnen Anton och Jasmin. 

Detta är en bok för dig som har barn med 
social ångest i din närhet. 

Veterinären som var rädd för hundar är 
skriven för barn i åldern 3–8 år. Den baseras 
på vetenskapliga metoder som används i 
KBT och hjälper dig att prata med barn om 
rädslor – och om hur de går att övervinna.

Lars Klintwall är leg psykolog, �l dr och lektor vid 
Stockholms universitet och Karolinska institutet, 
där han undervisar i barnpsykoterapi och forsk-
ningsmetod. Amanda LeCorney är illustratör och 
arkitekt. Som arkitekt har hon samarbetat med för-
skolechefer och pedagoger på skolor och förskolor 
över hela landet. Tillsammans har de tidigare skrivit 
Veterinären som var rädd för hundar.

Stjärnan som var 
rädd för publiken
Hjälp ditt barn att hantera social ångest

Veterinären som 
var rädd för hundar
Hjälp ditt barn att övervinna sina rädslor

Emma Widegren är förskol-
lärare och lärare för Fk–åk 6 
och har lång erfarenhet av 
arbete inom förskola och 
skola. Mer om Emma �nns på 
www.wideung.se 

Författare: Emma Widegren

Bygg din grupp trygg

Läsebok 27-45142-1 120 s 405:-

Författare: Lars Klintwall, Amanda LeCorney

Rädda vuxna

Stjärnan som var 
rädd för publiken 27-82934-3 48 s 97:-

Veterinären som var 
rädd för hundar 27-82695-3 48 s 92:-

http://www.wideung.se
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Anne Reath Warren är lektor i 
didaktik med inriktning mot �er-
språkighet och nyanländas lärande 
vid Uppsala universitet. Hon arbetar
med fortbildning om �erspråkighet 
i skolan, med särskilt fokus på studie- 
handledning på modersmålet och 
modersmålsämnet. 

Modersmålsundervisning 
Teori och praktik

I den här boken presenteras konkreta förslag 
på hur man planerar, startar upp, genomför 
och utvärderar sin undervisning i ämnet 
modersmål, allt utifrån en modersmålslärares 
speci�ka undervisningssituation. 

Boken Modersmålsundervisning inleds med en teoretisk del 
som bland annat tar upp inlärningsteorier, läroplanens olika 
delar och en genomgång av vad som gynnar språkinlärning 
i olika åldrar. Därefter följer den praktiska delen som ger 
förslag på hur man kan arbeta med det centrala innehållet i 
ämnet modersmål. Boken innehåller även en del kopierings-
underlag som stöttar arbetet i klassrummet.

Modersmålsundervisning riktar sig till blivande och verk-
samma modersmålslärare. 

Studiehandledning 
på modersmålet
Teori och praktik

Elever som ännu inte klarar av att tillgodogöra sig 
undervisning helt på svenska har rätt till det starkaste 
skolspråket. Den här grundboken visar hur studie-
handledare, lärare och skolledare kan samverka och 
stödja eleverna i att utveckla kunskaper inom skolans 
alla ämnen, samtidigt som de lär sig svenska. 

Studiehandledning på modersmålet ger teoretiska kunska-
per om �erspråkig utveckling, sätter studiehandledning i 
en skol- och samhällskontext och bidrar till att skapa klarhet 
i studiehandledarnas uppdrag. Med praktiknära inblickar 
i den pedagogiska och organisatoriska verksamheten ges 
verktyg för att möta elevernas behov i en inkluderande lär-
miljö. 

Med en solid förankring i styrdokument visar denna bok 
hur studiehadledning på modersmålen kan organiseras, 
genomföras och utvecklas i samarbete med skolpersonal 
och hem. Den vänder sig till blivande och verksamma stu-
diehandledare, men även till lärare och skolledare som vill 
främja ett gott samarbete för bästa resultat.

KOMPETENSUTVECKLING

Författare: Elena León

Modersmålsundervisning 
Teori och praktik

Best nr: 27-45916-8

Sid: 230

Pris: 295:-

Författare: Anne Reath Warren

Studiehandledning på modersmålet 
– teori och praktik

Best nr: 27-82521-5

Sid: 190

Pris: 265:-
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Vem har behörighet att arbeta som modersmålslärare? 
Vad innebär uppdraget som modersmålslärare? Hur 
har modersmålsundervisningen förändrats över tid? 
Ska modersmålsläraren vara med på utvecklingssam-
tal? I den här boken får du svar på många frågor – 
både stora och små – som rör modersmålslärarens 
uppdrag. 

Handboken har en tydlig struktur med frågor och 
svar som är samlade under rubrikerna:
• Skolämnet modersmål
• Minoriteters stärkta rätt till modersmålsundervisning
• Modersmålslärarens uppdrag
• Planera för modersmålsundervisning
• Genomföra modersmålsundervisning
• Arbeta med flerspråkiga elever
• Att bli modersmålslärare
• Så fungerar skolan

En ordlista inleder, där centrala 
ord och begrepp inom skolans 
värld förklaras. 

Fungerar som en handbok 
En handbok för modersmålslärare kan läsas från 
början till slut, men fungerar även som en hand-
bok där du snabbt kan söka svar på frågor när de 
dyker upp. 

För vilka?
Boken passar främst de som arbetar som moders-
målslärare, men även andra yrkesgrupper inom 
grundskolan och gymnasieskolan kan läsa boken 
för att få mer kunskap om modersmål som ämne. 

Som ny studiehandledare är det många saker man 
behöver känna till för att kunna utföra uppdraget på 
ett bra och effektivt sätt. I den här boken �nns frågor 
och svar som beskriver studiehandledarens uppdrag.

Boken har en tydlig struktur där frågorna och svaren 
är samlade under sju rubriker:
• Studiehandledning på modersmålet
• Studiehandledarens uppdrag
• Planera för studiehandledning
• Genomföra studiehandledning
• Arbeta med flerspråkiga elever
• Studiehandledarens ansvar
• Så fungerar skolan

En ordlista inleder boken. Där förklaras centrala ord 
och begrepp inom skolans värld. 

Fungerar som en handbok
Boken kan läsas från början till slut men fungerar även 
som en handbok där man snabbt kan söka svar på frå-
gor när de dyker upp. Det gör att studiehandledaren 
kan känna sig trygg i sitt uppdrag och vet vad som 
gäller och hur man bör agera.

För vilka?
Boken passar främst de som arbetar som studie-
handledare men även andra berörda inom grund-
skolan och gymnasieskolan. Skolledare kan läsa 
handboken för att få kunskap om vilka frågor som 
ofta uppkommer kring studiehandledning och 
studiehandledaruppdraget. Klasslärare och ämnes-
lärare får till exempel svar på hur ansvarsfördelningen 
mellan lärare och studiehandledaren kan se ut. 

Äntligen en handbok till dig som är skolbiblioteks-
ansvarig! Här �nns allt du behöver veta för att kunna 
genomföra uppdraget på ett sätt som gynnar 
verksamheten och elevernas lärande. 

Boken förklarar på ett tydligt sätt vad skolbiblio-
teksuppdraget innebär och den ger grundläggande 
kunskaper om dess basfunktioner. Boken innehåller 
dessutom praktiska tips till exempel hur man organi-
serar lokalen, vilket lånekortsystem som är bäst, möb-
lering, katalogisering och att hantera och strukturera 
olika medier på bästa sätt.

Författaren ger också exempel på olika läsfrämjande 
arbeten att inspireras av. Några av dessa är 
läsbingo, högläsning och det populära evenemanget 
Hela skolan läser. Även hur man kan jobba med 
läsande förebilder i läsfrämjande syfte behandlas. 
Det �nns dessutom olika checklistor för att skapa 
hållbara rutiner samt en förteckning över företag, 
myndigheter och resurser som är relevanta för skol-
biblioteksbranschen.

Skolbibliotek
En handbok för skolbiblioteksansvariga

En handbok för modersmålslärare

En handbok för studiehandledare

Författare: Sofia Malmberg

Skolbibliotek – En handbok 
för skolbiblioteksansvariga

Best nr: 27- 45030-1 

Sid: 104 

Pris: 265:-

Författare: Linda Andersson, 
Madeleine Médoc 

En handbok för studiehandledare

Best nr: 27-45457-6

Sid: 96 

Pris: 265:-

Författare: Linda Andersson, 
Madeleine Médoc

En handbok för modersmålslärare

Best nr: 27-45934-2

Sid: 120

Pris: 265:-
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Utan rätt redskap klarar ingen att utföra sina uppgif-
ter. Snickaren behöver sin hammare, frisören sin sax 
och tennisspelaren sin racket. Men vad behöver mitt 
barn eller min tonåring för att klara skolan? Hur kan 
jag som vuxen, förälder eller lärare, bidra till det?

Klara skolan beskriver hur skolan fungerar. Den 
visar också hur skolsvårigheter kan uppstå och ger för-
slag på vägar igenom dem – alltid med respekt för att 
de vuxnas uppdrag många gånger är svårt.

Fredrik Wastesson är socionom med erfarenhet 
som skolkurator, socialsekreterare och familjerätts-
sekreterare. Han förklarar på ett enkelt sätt vilket 
ansvar föräldrar och skola har för att ge eleverna för-
utsättningar att lyckas i skolan.

För mer information om Lärpocket se www.nok.se

FÖRSTÅ OCH
ARBETA MED
SPRÅKSTÖRNING
Anna Eva Hallin

FÖRSTÅ OCH
ARBETA MED
SPRÅKSTÖRNING
Anna Eva Hallin
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SVENSKA  SOM
ANDRASPRÅK
 FÖR VILKA OCH HUR KAN  
UNDERVISNINGEN ORGANISERAS?

Anna Kaya

ELE
V

ER
 M

ED
 H

Ö
G

 FR
Å

N
V

A
R

O

à
K
✼

S
L
Ü


«
♥



✼
❤



C
«
C
ä
❞
J
Q

✼


P
J
ß
❞
«

S
Û
❞
Q

❤

C
K

L
Ä
R
P
O
C
K
E
T

BYGGA 
SVENSKA
STÖD FÖR GENOMFÖRANDE 
OCH BEDÖMNING 
Emma Brusewitz · Erica Eklöf · Amanda Kipriyanova
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Förstå och arbeta 
med språkstörning

Lärpocket

Introverta 
elever

Lärpocket är lättlästa och greppbara handböcker för både skolpersonal och föräldrar. Böckerna ger en bra 
introduktion till angelägna ämnen som rör skolan.

Ämnet svenska som andraspråk ger ofta upphov till många frågor. 
Den här boken är ett stöd i arbetet med att utveckla organisationen 
av, och undervisningen i, svenska som andraspråk i grundskolan.

I boken svarar författaren bland annat på följande frågor:
Vilka elever ska få undervisning i svenska som andraspråk? Hur 
organiserar vi undervisningen i ämnet? Hur kan vi bedöma vilka 
elever som ska läsa svenska som andraspråk? Hur upprättar vi 
rutiner för ämnet?

Boken vänder sig till rektorer, utvecklingsledare, lärare och andra 
som vill förbättra organisationen av ämnet svenska som andraspråk 
i grundskolan.

Bygga svenska
Stöd för genomförande och bedömning

Svenska som andraspråk 
För vilka och hur kan undervisningen 
organiseras?

Den här boken är ett stöd i arbetet för att göra Bygga svenska, 
Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända, till en resurs i arbetet 
med �erspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

Boken ger bland annat svar på följande frågor:
Hur kan jag samarbeta med lärare i andra ämnen än svenska som 
andraspråk kring Bygga svenska? Hur blir materialet en kvalita-
tiv resurs för undervisningen? Hur kan Bygga svenska fungera som 
underlag vid överlämning?

Exemplen i boken är autentiska och beskriver erfarenheter av  
Bygga svenska i klassrummet, inom arbetslaget och från skolan. 

Författare: Anna Eva Hallin

Lärpocket

Förstå och arbeta
med språkstörning 27-45518-4 80 s 89:-

Författare: Dennis Hjelmström

Lärpocket

Introverta elever 27-45631-0 64 s 89:-

Författare: Anna Kaya

Lärpocket

Svenska som andraspråk 27-45862-8 88 s 89:-

Författare: Emma Brusewitz, Erica Eklöf, 
Amanda Kipriyanova

Lärpocket

Bygga svenska 27-45782-9 88 s 89:-
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ELEVER MED

SÄRSKILD
BEGÅVNING
Eva Pettersson
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Utan rätt redskap klarar ingen att utföra sina uppgif-
ter. Snickaren behöver sin hammare, frisören sin sax 
och tennisspelaren sin racket. Men vad behöver mitt 
barn eller min tonåring för att klara skolan? Hur kan 
jag som vuxen, förälder eller lärare, bidra till det?

Klara skolan beskriver hur skolan fungerar. Den 
visar också hur skolsvårigheter kan uppstå och ger för-
slag på vägar igenom dem – alltid med respekt för att 
de vuxnas uppdrag många gånger är svårt.

Fredrik Wastesson är socionom med erfarenhet 
som skolkurator, socialsekreterare och familjerätts-
sekreterare. Han förklarar på ett enkelt sätt vilket 
ansvar föräldrar och skola har för att ge eleverna för-
utsättningar att lyckas i skolan.

För mer information om Lärpocket se www.nok.se

ELEVER MED HÖG

FRÅNVARO
VAD KAN SKOLAN GÖRA?
Heléne Wallerstedt

ÖKA
NÄRVRON 
I SKOLAN
Heléne Wallerstedt
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Elever med hög frånvaro 
– vad kan skolan göra?

Alla kan lära sig 
läsa och skriva

Den meningsfulla 
högläsningen

Alla kan lära sig 
matematik

Värt att veta om
dyskalkyli

Konsten att läsa 
faktatexter

Att arbeta som 
elevassistent

Förstå och arbeta 
med ADHD

Elever med svag 
teoretisk begåvning

Smart start vid 
lässvårigheter och dyslexi

Utveckla samarbetet 
mellan hem och skola

Elever med 
särskild begåvning

KOMPETENSUTVECKLING

Författare: Heléne Wallerstedt

Lärpocket

Elever med hög frånvaro
– vad kan skolan göra? 27- 45382-1 64 s 89:-

Författare: Ingvar Lundberg

Lärpocket

Alla kan lära sig läsa 
och skriva 27-72303-0 48 s 89:-

Författare: Anne-Marie Körling

Lärpocket

Den meningsfulla 
högläsningen 27-42960-4 64 s 89:-

Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck

Lärpocket

Alla kan lära sig matematik 27-41558-4 80 s 89:-

Författare: Marcus Björnström

Lärpocket

Värt att veta om dyskalkyli 27-42852-2 48 s 89:-

Författare: Ingvar Lundberg

Lärpocket

Konsten att läsa faktatexter 27-72304-7 48 s 89:-

Författare: Heléne Wallerstedt

Lärpocket

Att arbeta som elevassistent 27-43963-4 64 s 89:-

Författare: Eva Pettersson

Lärpocket

Elever med särskild 
begåvning 27-44900-8 64 s  89:-

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Lärpocket

Förstå och arbeta 
med ADHD 27-42959-8 80 s 89:-

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Lärpocket

Elever med svag teoretisk 
begåvning 27-44213-9 64 s 89:-

Författare: Bodil Andersson, Louise Belfrage, Eva Sjölund

Lärpocket

Smart start vid
lässvårigheter och dyslexi 27-72305-4 80 s 89:-

Författare Heléne Wallerstedt

Lärpocket

Utveckla samarbetet 
mellan hem och skola 27-44939-8 80s 89:-



Läs- och 
skrivundervisning

Anna Månsson Nylund    Lisa Molin

– arbeta framgångsrikt utifrån Teachers College Reading and Writing Project

Escape room
i undervisningen

Camilla Askebäck Diaz    Ulrica Elisson Grane

– öka elevernas engagemang med spelifierat lärande
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Escape room i undervisningen
Öka elevernas engagemang med 
spelifierat lärande

Assisterande teknik och 
lärverktyg
Digitalt stöd för elevens språk-, 
läs- och skrivutveckling

Input
Inputserien består av böcker skrivna av lärare och forskare. De ger dig handfasta undervisningstips skrivna 
utifrån författarens personliga erfarenheter och med vetenskaplig förankring. En Inputbok går att använda 
direkt i din undervisning och lämpar sig väl för kollegialt lärande.

På ett strukturerat sätt går Anna Månsson Nylund igenom den 
struktur som praktiseras inom TCRWP med exempel från sin egen 
undervisning i åk 1–3. De fem huvudkapitlen i boken är Läsworkshop, 
Skrivworkshop, Re�ekterande högläsning, Gemensam och enskild 
läsning samt Gemensamt och enskilt skrivande. 

I varje kapitel �nns exempel på en arbetsgång som läraren kan 
använda rakt av eller inspireras av. Lisa Molin, forskare vid Göteborgs 
universitet, inleder boken med ett avsnitt där hon kopplar TCRWP till 
aktuell svensk forskning kring läs- och skrivundervisning. 

Rum för aktivt lärande
Att skapa utvecklande lärmiljöer

Läs- och skrivundervisning
Arbeta framgångsrikt utifrån Teachers College 
Reading and Writing Project

Rum för aktivt lärande visar hur miljön samspelar med undervisning 
och lärande, och ger både ett teoretiskt underlag och praktiska tips 
på hur du kan utveckla elevernas lärmiljöer i fk– åk 3. 

Med enkla och tydliga metoder kan vi utveckla våra elevers lärande, 
tydliggöra lärprocesser och skapa en lugnare arbetsmiljö. Målet är att 
skapa tillgängliga lärmiljöer som utvecklar alla barn. Boken behandlar 
den pedagogiska och den fysiska lärmiljön och innehåller skisser över 
olika sätt att utforma ett klassrum. Boken tar även upp ljud, ljus och 
luft i klassrumsmiljön samt skolans utemiljö, skolgården.

Författare: Camilla Askebäck Diaz, Ulrica Elisson Grane

Escape room i undervisningen

Best nr: 27-45917-5 120 s 269:-

Författare: Erica Eklöf, Johanna Kristensson

Assisterande teknik och lärverktyg

Best nr: 27-46007-2 120 s 269:-

Författare: Anna Månsson Nylund, Lisa Molin

Läs- och skrivundervisning 27-46070-6 168 s 269:-

Författare: Emma Widegren

Rum för aktivt lärande 27-45944-1 120 s 269:-s



Arbeta med
naturvetenskap

Helena Osswald och Ewa Wiklund

– på ett lekfullt sätt

Sara Persson

Nyanlända 
elever

– undervisning, mottagande och flerspråkighet

Matematik med
fem förmågor

Jenny Lindblom   Anna Wigestam

Begrepp

Kommunikation

Re
so
ne
ma

ng

Prob
lemlö

sning

Me
tod

– planera, undervisa och bedöm

=

Entreprenöriellt 

lärande i matematik
–Vad, hur, varför?

Lena Karlsson   Maria Johansson   Hanna Palmér (red)

Digital
kompetens

Frida Monsén

– i skolan och i klassrummet

Felix Gyllenstig Serrao

Minecraft
som pedagogiskt verktyg
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Arbeta med naturvetenskap 
På ett lekfullt sätt i fk–åk 3

Formativ bedömning
Konkreta exempel och 
metodiska tips

Nyanlända elever
Undervisning, mottagande och 
flerspråkighet

Trans, kön och identitet 
Att arbeta inkluderande i fk–åk 6

Matematik med 
fem förmågor 
Planera, undervisa och bedöm

Minecraft 
som pedagogiskt verktyg

Entreprenöriellt lärande i 
matematik
Vad, hur, varför?

Digital kompetens 
i skolan och i klassrummet

Surfplatta i undervisningen

Koden till digital kompetens

Författare: Helena Osswald, Ewa Wiklund

Arbeta med naturvetenskap

Best nr: 27-45005-9 96 s 269:-

Författare: Sara Persson

Nyanlända elever

Best nr: 27-44613-7 184 s 269:-

Författare: Edward Summanen, Tom Summanen

Trans, kön och identitet

Best nr: 27-44960-2 120 s 269:-

Författare: Lena Karlsson, 
Maria Johansson, Hanna Palmér

Entreprenöriellt lärande i matematik

Best nr: 27-44684-7 204 s 269:-

Författare: Felix Gyllenstig Serrao

Minecraft som pedagogiskt verktyg

Best nr:  27-44682-3 128  s 269:-

Författare: Camilla Askebäck Diaz, Lena Gällhagen

Surfplatta i undervisningen

Best nr: 27-44265-8 152 s 269:-

Författare: Frida Monsén

Digital kompetens

Best nr: 27-45000-4 120 s 269:-

Författare: Karin Nygårds

Koden till digital kompetens

Best nr: 27-44407-2 100 s 269:-

Författare: Carolin Heyer, Ingeborg Hull

Formativ bedömning

Best nr: 27-43587-2 104 s 269:-

Författare: Jenny Lindblom, Anna Wigestam

Matematik med fem förmågor

Best nr: 27-44468-3 84 s 269:-
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Autism och ADHD i skolan
I boken Autism och adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik förklarar för-
fattarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan 
– och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen 
och skoldagen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och 
meningsfull. Tack vare enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsför-
mågor och dra nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå kunskapsmålen.

Prata med barn om klimatet
Hur kan vi prata med barn om klimatet på ett sätt som väcker motivation, hopp och 
handlingskraft? Vilken kunskap och vilka verktyg behöver vi? 

Den här konkreta handboken ger kunskap om klimatkrisen och såväl pedagogiska 
och psykologiska verktyg för hur vi kan agera när det gäller att rusta barn och elever 
inför framtiden. Från ett vardagsperspektiv manar boken till re�ektion, samtal och 
handling. Prata med barn om klimatet vänder sig i första hand till föräldrar och lärare 
från förskola och genom hela grundskolan. 

Beteendeproblem i skolan, 2:a utgåvan
I denna nya utgåva av psykologen Bo Hejlskov Elvéns bok Beteendeproblem i skolan 
tydliggörs vetenskapen bakom metoden lågaffektivt lärande liksom när och hur den 
ska användas. Boken är även utökad med metoder för utvärdering och förändring, 
vilket bidrar till en heltäckande pedagogik för beteendeproblem som följer barn-
konventionen. Den riktar sig till alla som arbetar elevnära, från förskoleklass till gym-
nasiet, som lärare, speciallärare, elevassistenter, fritidspersonal och skolledare. 

Främja närvaro
Främja närvaro – att förebygga frånvaro i skolan visar visar hur lärare, rektorer och 
elevhälsoteam kan arbeta systematiskt med att stärka närvaro och därmed förbättra 
skolresultaten. Insatserna gynnar alla elever liksom lärarnas arbetsmiljö. Genom 
denna kunskap och med gemensamma samhällsinsatser skapas förutsättningar för 
att alla elever ska fullgöra skolplikten och få sin rätt till utbildning tillgodosedd. 

Finns som 
onlinekurs

Finns som 
onlinekurs:
Närvaro i 

skolan

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och har därför svårt att känna sig närvarande och 
ta till sig kunskap i skolan, men boken Öka välbe�nnandet i skolan tar inte fasta på svårigheter. 
Den vänder på perspektivet och utgår ifrån det som fungerar, att bryta onda cirklar och att ge 
självkänsla. 

I den praktiska handboken Öka välbe�nnandet i sko-
lan �nner du nya vetenskapligt utprövade metoder 
som kan stärka elevers välbe�nnande, både för stun-
den och för livet. Metoderna och lektionsplanerna 
med övningar och tips som presenteras utifrån olika 
teman ger dig som lärare möjlighet att enkelt bygga 

upp ett program kring välbe�nnande, anpassat efter 
gruppens behov.

Boken vänder sig till alla er som arbetar i grund-
skolan – lärare, speciallärare, personal inom elev-
hälsa, fritidsverksamhet och skolledning. 

Öka välbefinnandet 
i skolan
Praktiska lektioner i positiv psykologi

Författare: Malin Gren Landell

Främja närvaro

Best nr: 27-82275-7

Sid: 196

Pris: 224:-

Närvaro i skolan, onlinekurs

Best nr: 27-82736-3

Pris: 659:-

Författare: Frida Berry Eklund

Prata med barn om klimatet

Best nr: 27-82868-1

Sid: 160

Pris: 149:-

Författare: Bo Hejlskov Elvén

Beteendeproblem i skolan, 2:a utg

Best nr: 27-82811-7

Sid: 184 

Pris: 184:-

Författare: Anna Sjölund, Cajsa Jahn, 
Ann Lindgren och Malin Reuterswärd

Autism och ADHD i skolan

Best nr: 27-81904-7

Sid: 180 

Pris: 224:- 

Autism och ADHD i skolan, onlinekurs

Best nr: 27-82400-3

Pris: 659:-

Författare: Åse Fagerlund

Öka välbe�nnandet i skolan

Best nr: 27-82895-7

Sid: 192

Pris: 275:-



FYSISK AKTIVITET
OCH HJÄRNHÄLSA          

– EN BOK FÖR SKOLAN
Maria Ekblom, Örjan Ekblom, 

Gisela Nyberg & Eva Norén Selinus

Fysisk aktivitet gynnar förutsättningarna för lärande och psykiskt välbefi nnande, 
men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit en klass-
fråga. Detta har lett till orättvisa villkor för barns hälsa och lärande, en orättvisa 
som skolan kan bidra till att jämna ut. 

Den här boken går konkret igenom hur skolor kan främja fysisk aktivitet inom 
ramen för skolvardagen och vilka effekter detta kan ge. Här beskrivs vad vi 
idag faktiskt vet om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa med 
fokus på barn och ungdomar, men också vad vi behöver mer kunskap om. 
Med ett kritiskt förhållningssätt gör författarna en evidensbaserad genomgång 
av centrala begrepp inom området fysisk aktivitet med koppling till effekter på 
hjärnhälsa och lärande.

Barn och ungdomar bör röra sig minst 60 minuter om dagen och eftersom 
eleverna spenderar en så stor del av sin vakna tid i skolan behöver gynnsamma 
förutsättningar skapas – och då inte enbart inom skolämnet idrott och hälsa. 
Boken vänder sig till alla lärare, lärarstudenter, skolledare och elevhälsoteam 
som vill bidra till ökad fysisk aktivitet, hjärnhälsa och goda vanor för livet.
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Psykisk hälsa i skolan
Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka 
barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och 
diagnoser, utan på friskfaktorer.

Fysisk aktivitet 
och hjärnhälsa
En bok för skolan

Att motverka rasism 
Behovet av insatser för att motverka rasism är stora. I Att motverka rasism i  förskolan och 
skolan beskrivs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Här behandlas också 
olika sätt att förstå och analysera rasism, och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk 
verksamhet. Författarna redogör för en bred palett av arbetssätt som kan användas för att 
motverka olika former av rasism i förskolan och skolan – från normkritik, interkulturell och 
frigörande pedagogik till kunskapsutvecklande, demokratiska och relationella arbetssätt.

Resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar, motgångar och kriser, 
att återfå balansen i tillvaron och kunna fortsätta utvecklas och må bra. Att kunna 
skapa och behålla relationer, planera, lyssna och samtidigt våga stå upp för sig själv är centrala 
delar i att klara utmanande omständigheter. Förmågan är högaktuell i en tid av snabb föränd-
ring ochden går att träna. 

Arbetet med resiliens är en del av skolans systema-
tiska kvalitetsarbete, ett hälsofrämjande och före-
byggande arbete som är grundläggande för att få 
välmående elever som vill lära sig. Det kan kopplas 
till kropp och hälsa, identitet och livsfrågor, etik och 
vad ett bra liv är. I de skolor där resiliensträning har 
genomförts har välmåendet ökat och studieresulta-
ten förbättrats. 

Alla elever gynnas av träningen, men främst elever 
med riskfaktorer, som psykosocial utsatthet och 

skolsvårigheter med risk för skolfrånvaro. 
Den här boken ger konkreta modeller, metoder 

och övningar för att systematiskt stödja utvecklingen 
av exekutiva funktioner och goda sociala relationer. 
Den vänder sig till alla lärare, specialpedagoger och 
elevhälsoteam i grundskola och gymnasium som 
önskar baskunskaper om resiliens tillsammans med 
konkreta verktyg för att främja och träna psykiskt 
välbe�nnande.

Fysisk aktivitet gynnar förutsättningarna för lärande och psykiskt välbe�nnande, men 
ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. 
Detta har lett till orättvisa villkor för barns hälsa och lärande, en orättvisa som skolan kan 
bidra till att jämna ut. 

Denna bok går konkret igenom hur skolor kan främja 
fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen och vilka 
effekter detta kan ge. Här beskrivs vad vi idag faktiskt 
vet om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärn-
hälsa, men också vad vi behöver mer kunskap om. 

Barn och ungdomar i skolåldern bör röra sig minst 60 
minuter om dagen och eftersom eleverna spenderar 
en så stor del av sin vakna tid i skolan behöver gynn-
samma förutsättningar skapas i skolmiljön – då inte 
enbart inom skolämnet idrott och hälsa.

Resiliens i skolan

Finns som 
kostnadsfri  
onlinekurs

Författare: Kristina Bähr

Psykisk hälsa i skolan

Best nr: 27-82715-8

Sid: 192 

Pris: 209:-

Författare: Emma Arneback, 
Jan Jämte

Att motverka rasism

Best nr: 27-81989-4

Sid: 170

Pris: 279:-

Att motverka rasism, onlinekurs

Best nr: 27-82334-1

Författare: Kristina Bähr

Resiliens i skolan

Best nr: 27-46066-9

Sid: 190

Pris: 215:-

Författare: Maria Ekblom, Örjan Ekblom, 
Gisela Nyberg och Eva Norén Selinus

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Best nr: 27-82762-2

Sid: 96

Pris: 205:-
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... och hur gör jag i klassrummet?
I boken ... och hur gör jag i klassrummet? –  pedagogikforskning i praktiken inter-
vjuas några av de främsta pedagogiska tänkarna idag, som Dylan Wiliam, Daisy 
Christodoulou, David Didau och Doug Lemov, om områden som bedömning, moti-
vation, minnesträning och lärandemyter. De konkreta svar som ges kan användas 
direkt i klassrummet.

10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning
I boken 10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning lyfts tio centrala förhåll-
ningssätt som lärare behöver tillägna sig för att skapa förutsättningar för goda skol-
prestationer. Det handlar exempelvis om att kunna utvärdera och anpassa sin under-
visning, återkoppla och bygga relationer som främjar elevernas lärande. 

Hur du får dina elever att lära sig
Med Oliver Cavigliolis fantastiska illustrationer beskriver Hur du får dina elever att 
lära sig – en visuell guide hur lärare kan använda kognitiv psykologi i klassrummet. 
Boken gör upp med seglivade missuppfattningar om inlärning och visar varför det är 
problematiskt att lita på sin intuition i undervisning. 
     Boken riktar sig både till verksamma lärare och till lärarstudenter på alla nivåer. 
Den kan också med fördel läsas av universitets- och högskolelärare och studenter.

Feedback 
Så återkopplar du i klassrummet

Med utgångspunkt i omfattande forskning och lång undervisningserfarenhet klargör 
författarna för principerna bakom och de praktiska aspekterna av feedback. Boken 
behandlar områden som djup- och ytinlärning, styrkan med rätt form av feedback 
under lektionerna och hur du på ett hanterabart sätt använder feedback efter lektio-
nerna. Den vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i grundskolan.

Kollektiv lärareffektivitet
I denna bok beskriver Jenni Donohoo vad som händer när tilltron till den kollektiva lärar-
effektiviteten är hög och hur skolor kan nå dit. Hon presenterar förhållningssätt och förut-
sättningar men även praktiska exempel, modeller och protokoll som ökar lärares tilltro till 
den gemensamma förmågan. Det i sin tur bidrar till en mer hållbar arbetssituation för 
lärare och att �er elever når kunskapsmålen.

Professionsutveckling och kollegialt lärande
Vägen framåt för svensk skola ligger till stor del i kollegialt lärande. Men i utvecklings-
arbetet kring kollegialt lärande är det ibland svårt att komma vidare och få till verklig 
förändring. Hur ska det kollegiala lärandet bäst organiseras? Och vilka är de vanligaste 
utmaningarna, och hur bemöts dessa på bästa sätt? Dessa frågor ger boken Professions-
utveckling och kollegialt lärande svar på.  

Författare: Yana Weinstein, Oliver 
Caviglioli, Megan Sumeracki. Översatt 
av Öyvind Vågen

Hur du får dina elever att lära sig

Best nr: 27-82500-0

Sid: 200

Pris: 259:-

Författare: John Hattie, Shirley Clarke. 
Översatt av Karin Ashing

Feedback – så återkopplar du i 
klassrummet

Best nr: 27-82498-0

Sid: 260 

Pris: 239:-

Författare: John Hattie, Klaus Zierer
Översatt av Karin Ashing 

10 förhållningssätt för framgångsrik 
undervisning

Best nr: 27-82404-1

Sid: 216

Pris: 239:-

Författare: Carl Hendrick, 
Robin Macpherson
Översatt av Katarina Sjöwall Trodden

... och hur gör jag i klassrummet?

Best nr: 27-82360-0

Sid: 200

Pris: 269:-

Författare: Steven Katz, Lisa Ain Dack

Professionsutveckling och kollegialt 
lärande

Best nr: 27-81974-0

Sid: 140

Pris: 281:-

Författare: Jenni Donohoo

Kollektiv lärareffektivitet

Best nr: 27-82684-7

Sid: 152

Pris: 249:-
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Att undervisa för livslångt lärande 
Didaktiska perspektiv
Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet – ja, då bor-
de vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att 
undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på samspe-
let inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, hållbar framtid. Alla 
didaktiska undervisningsmodeller som presenteras är evidensbaserade och lätta att 
omsätta i klassrumspraktik inom olika ämnesområden för lärare främst i Fk–åk 6.

Responsiv undervisning 
Kognitionsvetenskap och formativ bedömning i praktiken
Den brittiske forskaren och läraren Harry Fletcher-Wood ger här konkret vägled-
ning om hur lärare kan hantera sex vanliga problem de kan stöta på när de planerar 
lektioner, bedömer lärande och bemöter sina elever. Han beskriver effektiva strate-
gier för att hantera problem inom olika ämnen.

Relationellt ledarskap i klassrummet 
Så skapas magi
I Relationellt ledarskap i klassrummet tar Åsa Hirsh ett helhetsgrepp kring vad som kän-
netecknar lärare och undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och trivas i skolan. 
Författaren har identi�erat åtta aspekter som diskuteras ingående i var sitt kapitel, där vi 
även får ta del av elevers autentiska röster. Boken vänder sig till blivande och verksamma 
lärare i grundskolan och gymnasiet.

Testbaserat lärande
Att stärka inlärning och minne
Testbaserat lärande är ett effektivt sätt att stärka minne och lärande som baseras på 
forskning inom kognitiv psykologi och neurovetenskap. Boken vänder sig till alla 
lärare som vill ha konkreta tips på hur testbaserat lärande och andra inlärningsstrate-
gier praktiskt kan användas för att nå ett systematiskt och effektivt lärande. 

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran
Positivt beteendestöd i klassrummet

Vill du veta hur du på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt kan arbeta för att skapa ord-
ning, studiero och ett inkluderande undervisningsklimat i din klass och på din skola? I så fall 
är Tydlighet, ledarskap & uppmuntran – positivt beteendestöd i klassrummet boken för dig. 

Boken utgår från det evidensbaserade förhållningssättet positivt beteendestöd (PBS) som både kan använ-
das skolövergripande och i arbetet på klassrums- och individnivå. Primärt fokus är hur du och dina kollegor 
kan arbeta förebyggande samt hur ni med stöd i olika proaktiva strategier och metoder kan verka för ökad stu-
diero, inkludering och trivsel.

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran riktar sig främst till blivande och verksamma lärare, elevassistenter eller 
elevhälsopersonal i grundskolan. Även du som arbetar som skolledare eller beslutsfattare hos en skolhuvud-
man har glädje av boken.

Författare: Harry Fletcher-Wood
Översatt av Matilda Nagy

Responsiv undervisning

Best nr: 27-82485-0

Sid: 240

Pris: 254:-

Författare: Barbro Westlund

Att undervisa för livslångt lärande

Best nr: 27-82687-8

Sid: 216 s

Pris: 189:-

Författare: Åsa Hirsh

Relationellt lärande i klassrummet

Best nr: 27-82793-6

Sid: 208

Pris: 184:-

Författare: Bert Jonsson, Lars Nyberg

Testbaserat lärande

Best nr: 27-82737-0

Sid: 144

Pris: 215:-

Författare: Peter Karlsson

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran

Best nr: 27-82902-2

Sid: 188

Pris: 204:-



92

KOMPETENSUTVECKLING

Finns som
onlinekurs

Aktiv läskraft, Fk–åk 3 
Att undervisa i lässtrategier för förståelse

Aktiv läskraft Fk–åk 3 är Barbro Westlunds sista bok i den stadieindelade serien om 
läsförståelseundervisning. Boken ger många konkreta förslag på hur du kan omsätta 
teori till praktik, både vad gäller språkutvecklande arbetssätt, läsinlärning och läs-
förståelseundervisning. 

I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska under-
visningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med 
eleverna. Boken Aktiv läskraft innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att 
passa åldersgruppen. Forskaren Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan 
göra för att få syn på, stödja och utveckla de strategier eleverna behöver för att förstå 
olika skoltexter. 

� Onlinekurs
Onlinekursen Aktiv läskraft består av tre delar och innehåller �lmade seminarier, arbets-
material, prova på-modeller och läsanvisningar. Deltagarna förväntas läsa kapitel ur 
boken Aktiv läskraft Fk–åk 3 under kursens gång. Onlinekursen kan med fördel använ-
das tillsammans med kollegor. Läs mer om upplägg, innehåll och tidsåtgång på 
nok.se/aktivlaskraft. 

Effektiv undervisning
– meningsfullt lärande

Boken handlar om läraryrkets mest centrala frågor och utmaningar. Typiska situatio-
ner ur den svenska skolvardagen belyses utifrån ledande forskning. Över 100 kon-
kreta verktyg, metoder och möjliga förhållningssätt diskuteras utifrån grundtanken att 
lärarens yrke är komplext och utmanande, men också utvecklande och meningsfullt. 
Den skickligaste läraren är den som aldrig nöjer sig.

Transspråkande
Med sin djupa kunskap inom transspråkande guidar Gudrun Svensson oss genom 
grundläggande internationell forskning till en praktik utformad efter svenska förhål-
landen. Med praktiknära exempel får vi ta del av strategier, övningar och erfaren-
heter att använda vid implementering av transspråkande. 

Boken vänder sig till dig som är lärare eller blivande lärare och som vill ta tillvara på 
dina �erspråkiga elevers erfarenheter och språkliga potential. 

Från tyckare till tänkare
Effektiva undervisningsstrategier

Boken belyser hur effektiv undervisning kan bidra till att elever förstår på djupet,
tänker kritiskt och löser problem. Över 100 strategier att testa i klassrummet presen-
teras. Ledande forskning varvas med fallbeskrivningar och konkreta undervisnings-
modeller. Innehållet i boken är väl förankrat i skolans läroplaner som ställer höga krav 
på elevers förmåga att resonera och re�ektera.

Utmärkt undervisning
I det här referensverket sammanfattas de tre senaste decenniernas viktigaste 
svenska och internationella forskning om undervisning. Boken bygger på författar-
nas fördjupade genomgång av ett mycket stort antal svenska och internationella 
forskningsöversikter från forskningsfronten om undervisning och lärande i klass-
rum och förskolor. Det är den mest omfattande studien hittills i Sverige inom detta 
område.

Författare: Simon Hjort, 
Ambjörn Furenhed

Effektiv undervisning 

Best nr: 27-14565-8

Sid: 316

Pris: 269:-

Författare: Simon Hjort

Från tyckare till tänkare

Best nr: 27-82253-5

Sid: 272

Pris: 275:-

Författare: Gudrun Svensson

Transspråkande

Best nr: 27-81820-0

Sid: 200 

Pris: 279:-

Författare: Jan Håkansson, 
Daniel Sundberg

Utmärkt undervisning, 2:a utgåvan

Best nr: 27-82795-0

Sid: 328

Pris: 322:-

Författare: Barbro Westlund

Aktiv läskraft, Fk–åk 3

Best nr: 27-13600-7

Sid: 200

Pris: 279:-

Aktiv läskraft Fk–åk 3, onlinekurs

Best nr: 27-82467-6

Pris: 659:-

http://nok.se/aktivlaskraft
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Inkluderande matematikundervisning
Tidiga insatser i fk–6

Alla elever har rätt att inkluderas och stimuleras i matematikundervisningen. 
Men vad betyder inkludering och vad innebär det i praktiken?

Inkluderande matematikundervisning – tidiga insatser i fk–6 ger teoretiska och 
didaktiska perspektiv på hur inkludering kan omsättas, såväl inom organisationen 
som i den praktiska matematikundervisningen i klassrummet. Här får du kunskap 
om orsaksförklaringar till särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM) och om hur 
kartläggning för att ringa in behov och lämpliga åtgärder kan gå till. 

Med denna grund ligger fokus sedan på innehåll, planering och utvärdering av 
undervisningen och frågor som:
• Hur kan gruppindelningar användas på ett inkluderande vis?
• Hur stimuleras elevernas meningsfulla deltagande?
• Hur kan man anpassa undervisningsinnehållet?
Boken vänder sig till dig som är blivande eller verksam lärare i fk–6, speciallärare, 
specialpedagog eller skolledare och vill ha klarhet i hur alla elever kan stimuleras, 
i allt från extra stöd till extra utmaningar. 

Matematik med dynamiskt mindset
Hur du frigör dina elevers potential

Jo Boaler förklarar i boken hur det traditionella sättet att närma sig ämnet matematik 
kan förändras så att �er elever får uppleva lärandets glädje och matematikens skönhet.

En banbrytande bok som svarar på frågorna:
• Hur främjar vi ett dynamiskt mindset hos våra elever? 
• Hur frigör vi våra elevers matematiska potential? 

Framgångsrik undervisning i literacy
En praktisk handbok

I denna praktiska handbok vägleds du av några av världens främsta skolforskare 
under ledning av John Hattie. Du får ta del av deras bästa råd om hur du utvecklar 
din didaktiska skicklighet utifrån de senaste forskningsresultaten. Utgångspunkten är 
väldens största forskningsöversikt om effektiva undervisningsmetoder.
     Boken vänder sig till lärare från förskoleklass till gymnasiet, lärarutbildare och 
lärarstudenter i alla ämnen. 

Framgångsrik undervisning i matematik
En praktisk handbok

Med utgångspunkt i den senaste forskningen exempli�erar John Hattie och hans 
medförfattare till denna matematikgrundbok de mest cenrala delarna av matematik-
undervisningen i relation till effektstorlekar. Här får lärare från förskoleklass till gym-
nasiet en sammanfattning av övergripande strategier och modeller som balanserar 
undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande som kan omsättas.

Att utveckla självständiga läsare
Hur kan du utmana och undervisa för att ge dina elever självförtroende och hjälpa 
dem att utvecklas till aktiva och självständiga läsare? I boken Att utveckla självstän-
diga läsare beskriver författaren Gravity Goldberg konkret och inspirerande hur du, 
genom att visa tilltro till dina elevers förmåga och inta olika roller, kan stimulera dem 
att utveckla ett dynamiskt mindset och få kunskap att ta ett aktivt ansvar i sina läs-
processer.

Att utveckla självständiga läsare vänder sig till studenter och grundskollärare.

Författare: Jo Boaler

Matematik med dynamiskt mindset

Best nr: 27-81790-6

Sid: 290

Pris: 329:-

Författare: John Hattie, Douglas 
Fisher, Nancy Frey

Framgångsrik undervisning i 
matematik

Best nr: 27-81978-8

Sid: 270

Pris: 329:-

Författare: John Hattie, 
Douglas Fisher, Nancy Frey

Framgångsrik undervisning i literacy

Best nr: 27-81857-6

Sid: 210

Pris: 329:-

Författare: Gravity Goldberg

Att utveckla självständiga läsare

Best nr: 27-81858-3

Sid: 240

Pris: 299:-

Författare: Helena Roos

Inkluderande
matematikundervisning

Best nr: 27-82800-1

Sid: 112

Pris: 204:-
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Utmanande dialog
I Utmanande dialog har författarna sammanfattat de bästa sätten att med 
hjälp av dialog underlätta för eleven att gå ifrån att ”ha kunskap” till att ”verk-
ligen förstå”. En god dialog fördjupar förståelsen, samtidigt som den bygger 
upp kunskaper som vidgar perspektiven. I varje kapitel �nns övningar och 
strategier att använda för att utveckla dialogen i undervisningen. 

Utmaningsmodellen
I Utmaningsmodellen knyter James Nottingham ihop de övriga böckerna i 
Utmanande       serien genom att presentera en helhetsmodell för lärande. I 
varje kapitel �nns strategier och övningar som får eleverna att våga ta sig ur 
bekvämlighetszonen och anta lärandeutmaningen. Modellen bidrar till för-
djupade frågeställningar och bygger upp ett öppet, dynamiskt mindset. 

James Nottingham har �erårig 
erfarenhet av arbete både som 
lärare och skolledare i Storbritan-
nien, och har ett nära samarbete 
med John Hattie. James Nottingham 
arbetar med skolutveckling och 
det skandinaviska skolutvecklings-
programmet Visible Learning Plus. 

Martin Renton är lärare, 
skolledare och vd för det 
internationella fortbildnings-
företaget Challenging 
Learning. Han är även en 
�itigt anlitad och uppskattad 
föreläsare.

Utmanande frågeställningar går på djupet 
med hur sekvenser av frågor målmedve-
tet kan byggas upp och användas i under-
visningen för att visa på samband, koppla 
samman begrepp eller företeelser och knyta 
förkunskaper till ett nytt, fördjupat lärande. 
Här sammanfattas de bästa förhållnings-
sätten och strategierna för att med hjälp av 
frågesekvenser väcka ny�kenhet och knuffa 
eleverna ut ur sin kognitiva komfortzon, ner i 
den så kallade lärandegropen. Väl där blir de 
tvungna att söka en ny kunskapsnivå eller utö-
kad förståelse för att ta sig upp ur ”gropen” 
och därmed lösa den kognitiva kon�ikten. Det 
handlar om att med hjälp av frågeställningar 

underlätta för eleverna att gå ifrån kunskap till 
verklig förståelse. 

Boken vänder sig till alla lärare i grund- och 
gymnasieskolan som vill utnyttja undervisnings-
potentialen i utmanande frågeställningar.

Läs mer om 
Utmanande-

serien på nok.se/
utmanande

Utmanande frågeställningar
Fördjupa och vässa dina elevers lärande

Att kunna ställa effektiva frågor är en nyckel till god undervisning och elevers 
lärande. Till stöd i det arbetet presenteras här en grundläggande, strategisk 
tankegång tillsammans med modeller, verktyg, exempel och övningar för att 
bygga upp din expertis och erfarenhet av att använda frågeställningar som 
ett självklart lärandeverktyg.

Författare: James Nottingham, Bosse 
Larsson. Översatt av Eva Sundmyr. 

Utmaningsmodellen

Best nr: 27-81886-6

Sid: 324

Pris: 279:-

Författare: James Nottingham, 
Martin Renton och Jill Nottingham. 
Översatt av Christian Nilsson 

Utmanande dialog

Best nr: 27-81749-4

Sid: 240

Pris: 265:-

Författare: Martin Renton

Utmanande frågeställningar 

Best nr:  27-81780-7 264 s  265:-

https://www.nok.se/utmanande
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För att kunna skapa sådan undervisning krävs 
att lärare har kunskaper både i och om språk, 
tillika ett utvecklat språkligt förhållnings-
sätt. Det är viktigt att som lärare uppleva och 
utstråla att ord är intressanta och menings-
fulla. Många forskare poängterar särskilt det 
lustfyllda i ordkunskapsundervisningen. Det 
måste därför vara engagerande och roligt att 
möta nya ord, och undervisningen behöver 
genomföras på ett lekfullt, meningsfullt och 
angeläget sätt. Om ord upplevs som intres-
santa, viktiga och användbara är det lättare 
att göra orden till ”sina” – att äga orden.

Boel De Geer är docent i svenska vid Söder-
törns högskola och undervisar på förskollä-
rarprogrammet och grundlärarprogrammet 
med inriktning mot förskoleklass och årskurs 
1–3 i kurser som rör språk och språkutveck-
ling. Boel De Geer samverkar med förskolor 
och skolor med fokus på barns och elevers 
ordförrådsutveckling och förespråkar en 
medveten och systematisk undervisning i 
ordkunskap. 

Ordkunskap
i förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år

Bilderboken i skolan? Ja! Det �nns bilderböcker om allt! Existentiella 
frågeställningar, psykologiska bråddjup, �ykt och främlingskap, identitet, 
samhälle, natur och miljö …

Med koppling till grundskolans läroplan visar 
Agneta Edwards hur bilderböcker kan främja 
läslust, läsförståelse och elevernas eget berätt-
ande i text, bild och andra estetiska uttrycks-
sätt. Boken sätter fokus på bilderboken som 
litteratur och konstform, med exempel som 
passar läsare från 6 år och uppåt. Ett avsnitt 
ägnas åt ordlösa bilderböcker, silent books, en 
uppskattad och givande litteraturform inte 
minst i undervisning i svenska som andraspråk 
och med nyanlända elever.   

Teori varvas med metodik och klassrums-
praktik inom följande områden:
• Läsförståelse 
• Literacy

• Visual literacy 
• Multimodala texter
• Boksamtal
• Tematiskt arbete
• Kreativt skrivande
• Estetiska uttrycksformer 
• Svenska som andraspråk
• Nyanlända elever

Med utgångspunkt i forskning och studier 
om läsning, literacy, visuell litteracitet och 
multimodala texter lyfts bilderbokens poten-
tial som pedagogiskt verktyg för dig som 
undervisar i förskoleklass och årskurs 1–3.

Bilderbokens mångfald 
och möjligheter Fk–åk 3 

Ett medvetet och systematiskt ordkunskapsarbete i förskolan och skolan ger 
strategier för att förstå och använda nya ord. Undervisning i ordkunskap handlar 
om att med lustfyllda, meningsfulla och angelägna medel skapa och möjliggöra 
för barn och elever att upptäcka och uppmärksamma ord, både i planerade 
aktiviteter och i spontana vardagliga samtal. Övningar för att bygga upp din 
expertis och erfarenhet av att använda frågeställningar som ett självklart 
lärandeverktyg.

Författare: Boel De Geer

Ordkunskap i förskola, förskoleklass och 
grundskolans tidiga år

Best nr:   27-46179-6 180 s  200:-

Författare: Agneta Edwards

Bilderbokens mångfald och möjligheter Fk-åk 3 

Best nr:  27-82471-3 168 s  279:-
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Rådgivning, demo eller skolbesök? Hör av dig till oss så 
hjälper vi till att hitta läromedel och kompetensutveckling 
som passar just er – tryckt, blended eller heldigitalt.

Vi skräddarsyr 
lösningar efter 
dina behov.

Anne Öhlander
Kundansvarig Läromedel:
Skåne, Blekinge, Kronoberg 
och Kalmar län
070-271 60 75
anne.ohlander@nok.se

Catharina Frischenfeldt-Bååth
Försäljningschef 
Läromedel och Akademi
catharina.baath@nok.se

Christoffer Ahl
Kundansvarig Högskola/
Universitet och företag
076-546 86 57
christoffer.ahl@nok.se

Magnus Pettersson
Kundansvarig Läromedel: 
Stockholm stad, södra 
Stockholm och Gotland
076-546 87 07
magnus.pettersson@nok.se

Sofie Almström
Kundansvarig Läromedel: 
Västra Götaland, Halland 
och Jönköpings län
070-221 83 93
sofie.almstrom@nok.se

Christin Nordberg
Kundansvarig Läromedel: 
Värmland, Örebro län, 
Östergötland och Sörmland
072-538 81 91
christin.nordberg@nok.se

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

Priser
Priserna gäller till och med 
31/12 2022 och är förlags-
nettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för 
eventuella justeringar. Fullstän-
diga försäljningsvillkor finns på 
nok.se/villkor

Kundsupport
Vill du ha råd eller behöver 
teknisk support?  Vi på kund-
support hjälper dig!
E-post: kundsupport@nok.se
Telefon: Telefon: 08-453 87 00
Supportguider och hjälp:
support.nok.se

Sofia Löfström
Kundansvarig Läromedel: 
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, 
Västernorrland, Västerbotten 
och Norrbotten
076-307 31 69
sofia.lofstrom@nok.se

Pernilla Seger
Kundansvarig Läromedel: 
Uppsala och norra Stockholm 
076-546 86 71
pernilla.seger@nok.se

Varje gång du 
väljer Natur & Kultur 
är du med och bidrar 
till något större.

Att ge barn och unga förmågan att förstå, tolka och beskriva sin 
omvärld är ett av vår tids viktigaste uppdrag. Det arbetet sker varje dag, 
i klassrum och på lärosäten, tack vare dig.

Vårt bidrag hittar du bland annat i den här katalogen. Men det är 
inte allt. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. 
Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det 
demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång 
du väljer Natur & Kultur är du med och bidrar till något större.

Tillsammans ger vi ordet till fl er.
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