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Åk 4–6

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 
priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.
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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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Beställ!

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

Priser

De angivna priserna gäller till och med 31/12 2022 
och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. 
Fullständiga försäljningsvillkor �nns på nok.se/
villkor.

Kontakta oss

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

Bildning, utbildning och inspiration

Under ett och samma tak erbjuder vi allt från 
barn- och ungdomslitteratur till sakprosa, 
skönlitteratur och illustrerade faktaböcker som 
t ex kokböcker. Vi har även litteratur för hög-
skolestudier och för yrkesmässig och personlig 
utveckling inom ledarskap, pedagogik och 
psykologi. Och inte minst – vi har kvalitets-
säkrade läromedel för alla åldrar – tryckt, 
blended och heldigitalt.

Välkommen till oss!

http://nok.se
http://nok.se
http://nok.se/villkor
http://nok.se/villkor
mailto:kundsupport@nok.se


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, reflektera 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, lektions tips och 
den senaste informationen om vår utgivning. @naturochkultur_skola noklaromedelak46 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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TEACHER’S GUIDE
Lärarhandledning med 
lärarwebb och ljudfiler

TEACHER’S GUIDE
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Matematik i världsklass!
I TIMSS 2019 hamnade Singapore  återigen i toppen. I den s k  
Singa poremodellen betonas kvalitet i undervisningen och lärarens 
viktiga roll för elevers utveckling och lärande.

Nu kan du också arbeta enligt 
Singaporemodellen! Med  Singma 
– matematik får du 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.  
Läs mer om Singma på s 68!

Med lärarwebb!

Singma
matematik  

 
Lärarhandledning  

4A
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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 flera populära podcasts. 

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

Kristina Bähr Barbro Westlund Malin Gren Landell

Pedagogikwebben
Kompetensutveckling och inspiration
för dig som är lärare och pedagog
 
pedagogikwebben.se

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.

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 

Fredag
25 mars

2022

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

På nok.se/extramaterial finns allt tillgängligt material!
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Lärarhandledning inklusive 

lärarwebb och ljudfiler
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En underhållande och spännande 
följetong om Tibbo och hennes vänner.

Intresseväckande fakta.

Korta dialoger

Ord, fraser och grammatik.

Exempeltexter för att 
arbeta enligt cirkelmodellen.

Teacher’s Guide
(inklusive lärarwebb 
och ljudfiler)

Workbook
(inklusive 
webbövningar)

Textbook

Fiona Miller
Maria Olsson
Rebecka Ungh Wolf

Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.
I Skills 4 Textbook möter eleverna:

27452213_Skills_Textbook_ak4_omslag.indd   Alla sidor 2018-08-24   09:47
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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!

Ta reda på mer om PULS SO årskursböcker på s 46!

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. 

Vill du läsa Hej fritids? 
Beställ ditt exemplar via QR-koden!
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 Jag är SUPERNÖJD!   
Verkligen,  verkligen jättebra! Precis 
lagom mycket. Äntligen känner jag att jag 
på riktigt  hinner med allt som är viktigt.”

SOFIA HUSS, MONTESSORISKOLAN CENTRUM, GÖTEBORG

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   1-2Hej_Fritids_1_2021_omslag.indd   1-2 2021-08-30   15:252021-08-30   15:25

På nästa  
sida börjar 
katalogen
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ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 

Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

JOHAN RUNDBERG
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Klara svenskan
Basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 4–6

Klara svenskan är ett överskådligt material som hjälper dina elever att bli kreativa och självständiga 
textskapare.

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, 
så kallad scaffolding. Undervisningen är vägledd och baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning. 

Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper och dess särdrag. Texttyperna delas upp i 
momenten tala, läsa och skriva. Med hjälp av språkläran i Klara svenskan ska eleverna få verktyg att kunna 
bearbeta sina egna texter till både innehåll och form, kunna ge och ta emot respons samt kunna samtala 
om människors språkbruk.

Vi letade efter ett genrebaserat material 
som byggde på cirkelmodellen och då är 
Klara svenskan perfekt! Vi ville också ha ett 
material som passade både för svenska 
och sva eftersom vi samundervisar 
ämnena i klasserna.

MONIKA FORSBERG, GRÖNKULLASKOLAN, ALVESTA

SVENSKA  |  BASLÄROMEDELSVENSKA  |  BASLÄROMEDEL
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Michaela Eriksson är 1–7-lärare och arbetar 
som rektor i Västerås.

Pär Sahlin är lärare och barn- och ungdoms-
boksförfattare. Han har skrivit �era läro-
medel i svenska och tilldelades läromedels-
författarnas pris Lärkan 2016. 
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Cirkel-
modellen 24
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ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 

Skriva

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Språklära

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Språklära

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON
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Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

Lärarhandledning

med lärarwebb

med lärarwebb

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSONPÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

JOHAN RUNDBERG

Mer Klara svenskan
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Cirkelmodellens fyra faser:
Fas 1 – Texttypens innehåll
Du som lärare tar reda på elevernas för-
kunskaper och tydliggör målen för ämnesom-
rådet. Ni bygger tillsammans upp kunskap 
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 metaspråk. 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 förbereds 
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.

Tydliga stödstrukturer
Varje texttyp som presenteras i Klara svenskan Tala, Läsa, Skriva har en gra�sk stödstruktur kopplad till sig. 
Stödstrukturen fungerar som byggnadsställning för texten. Kunskap om texttypernas struktur och särdrag gynnar 
läsförståelsen och underlättar vid elevernas egna textskapande.

Stödstrukturer åk 4: 

Återberättande text  – Röda tråden
Berättande text – Berättelseansiktet
Beskrivande faktatext – Tankekartan
Instruerande text – Instruktionsstegen

Stödstrukturer åk 5: 

Återberättande text – Artikelblocket
Berättande text – Berättelseansiktet, deckare
Förklarande faktatext – Förklaringskedjan
Argumenterande text – Argumentbyrån

Stödstrukturer åk 6: 

Berättande text – Berättelseansiktet, 
skräcknovell
Jämförande faktatext – Jämförandeburgaren
Argumenterande text – Argumentbyrån
Poetisk text – Poesihjärtat

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.

Lärarhandledning Elevbok – SpråkläraElevbok – Tala, Läsa, Skriva

Det här är Klara svenskan
Klara svenskan har tre huvudkomponenter per årskurs – Lärarhandledningen med lärarwebb 
och de två elevböckerna Tala, Läsa, Skriva och Språklära med digital färdighetsträning.

Digital färdighets-
träning ingår vid köp av 

Elevbok – Språklära

Till Språklära ingår digital färdighetsträning men 
det går också att köpa som separat kopierings-
underlag. Läs mer om Elevbok – Språklära på s. 10. 

Läs mer om Lärarhandledning på s. 8. Läs mer om Elevbok – Tala, Läsa, Skriva på s. 9.
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ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 5

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

JOHAN RUNDBERG

ÅK 6

48    ARGUMENTERANDE TEXT SKRIVA

Vägledning inför arbetet i elevboken, s. 19

Signatur
I argumenterande texter skriver man inte alltid under med sitt eget namn. 
Man använder sig istället av en signatur, ett påhittat namn. O�a har signatu-
ren något med innehållet i texten att göra.

Så här kan du göra
• Bläddra tillsammans igenom de sidor ni arbetat med i boken och kika på 

vilka signaturer ni hittar. 
• Diskutera vad det kan bero på att man inte vill skriva under sin insändare 

med sitt riktiga namn. Det kan bero på att man skriver om något som är 
känsligt. Man kanske kritiserar någon eller något. 

• Plocka in er lokala dagstidning i klassrummet och identi�era signaturer på 
insändarsidan. 

• Introducera uppslaget Signatur och låt eleverna arbeta i elevboken.

Jag är trött på att trampa i hundbajs under mina 

promenader. Hundägare ta hand om ditt hundbajs!

Grannarnas grillrök skrämmer mina katter. Det blir alldeles 

dimmigt inne i min lägenhet när grannens os från grillen 

sprider sig. Ska du grilla? Gör det inte på balkongen!

ARGUMENTERANDE TEXT SKRIVA   19

Signatur
När du skriver en insändare skriver du under den med en signatur. 
Du kan skriva ditt namn eller kalla dig för något som passar till 
det du skriver om. 

 Para ihop en avslutning med en passande signatur. Du hittar 
signaturerna på lappen. Det kan finnas fler signaturer som passar 
till en avslutning. Motivera för en kamrat varför du har valt 
som du har gjort. 

Lejon och andra utrotningshotade djur i Afrika 
borde få leva utan att riskera att skjutas av 
tjuvskyttar. Inför höga böter för tjuvskyttar!

Jag vill bli respekterad av alla för den jag är. 

Ingen ska bli retad. Sluta mobba i skolan!

Varje dag får jag tjata! Jag undrar: Varför ger skolan läxor till barnen? De gör ju ändå inte läxorna! Ta bort alla läxor från skolan!

Godis innehåller många tillsatser. Ingredienslistan är lång. 
Kan det verkligen vara nyttigt? Ta en titt på ingredienslistan 
innan du köper godis.

Tandläkarmamma
Rena skor
Anti balkonggrillare
Skit i skorna!
Trött pappa
Läxfri skola önskas
Frukt är också gott! Låt djuren leva
Tjatig
Trött på hundbajs!
Djurens beskyddare
Tjej på 12 vårar
Vän av ordning
Jag är den jag är
Orolig förälder
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Vägledning inför arbetet i elevboken, s. 20–21 

Nu är det din tur att skriva 
Ni ska skriva en insändare till en tidning tillsammans. Välj ett ämnesområde 
ihop som engagerar eleverna. 

Så här kan du göra
• Visa kopieringsunderlag A2 – Argumentbyrån, s. 58, på digital storbild.
• Formulera en åsikt tillsammans och tänk ut bakgrunden till åsikten. 

Skriv in stödord i Argumentbyråns låda för inledning. 
• Vilka argument ska ni använda er av för att övertyga på bästa sätt? 

Hjälps åt att vaska fram argument. Skriv in stödord i argumentlådorna. 
• Vilka bindeord kan vara lämpliga att använda sig av? Skriv in dessa på 

raderna för  bindeord. 
• Hur kan ni sammanfatta er insändare och vilken uppmaning vill ni ge? 

Fyll  i stödord i avslutningslådan.
• Diskutera vilken signatur ni ska skriva under med. Skriv i signaturlådan.
• Fundera ut en rubrik som lockar till läsning. 
• Använd er av den ifyllda Argumentbyrån och skriv insändaren tillsam-

mans. Du är sekreterare. Visa eleverna under processen att varje låda i 
Argumentbyrån motsvarar ett stycke. 

• Använd er av checklistan och matrisen på s. 21 i elevboken för att kontrol-
lera textens struktur och särdrag. 

• Introducera uppslaget Nu är det din tur att skriva och låt eleverna arbeta i 
elevboken.

20   ARGUMENTERANDE TEXT SKRIVA

Nu är det din tur att skriva
Hämta inspiration från förslagen i rutan när du 
förbereder dig för att skriva en egen insändare. 

 Planera ditt skrivande genom att fylla i 
stödord i Argumentbyrån.

 Berätta för en kamrat hur du har tänkt skriva. 
Låt kamraten ställa frågor om något är oklart. 

Förslag:
• Lägg konstgräs på 

kommunens grusplaner
• Sluta fi ska i sjön
• Var en bra kamrat
• Förläng sommarlovet
• Låt all idrott vara gratis
• Fritt wi-fi  överallt
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Inledning

Signatur/avsändare 

Bindeord:

Argument 1:

Bindeord:

Argument 2:

Bindeord:

Argument 3:

Rubrik

A
rgum

entbyrån

A
rgum

entbyrån

Avslutning
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 Skriv din text på dator eller för hand. 
Använd checklistan när du arbetar med din text.

 Samarbeta med en kamrat och ge respons på 
varandras texter utifrån matrisen. Omarbeta och rätta!

 Byt bok eller text med en kamrat. Bedöm kamratens 
text genom att läsa den och kryssa i matrisen.

I min insändare har jag med: Inte
än Ofta Ja

rubrik och åsikt

inledning och avslutning

tydliga argument

passande bindeord

en signatur

Jag som har bedömt texten heter:  

Ja
Matris
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Checklista
  Jag använder stödorden 
i Argumentbyrån.

  Jag har med kriterierna 
i matrisen i min text.
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ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON
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ÅK 4

Kompletterande lärarhandledningar 
för språkstödjande undervisning
De här kompletterande handledningarna 
underlättar för dig som lärare att ytterligare 
inkludera elever med svenska som andra-
språk i arbetet med Klara svenskan och 
elevboken Tala, Läsa, Skriva. Handledning-
arna innehåller språkstödjande tillägg till de 
be�ntliga lektionsuppläggen i de ordinarie 

handledningarna. De innehåller även bear-
betade texter samt extra kopieringsunder-
lag. Allt för att dina elever med svenska som 
andraspråk ska bli kreativa och självständiga 
textskapare. På den tillhörande lärarwebben 
får du via en kod tillgång till modelltexter och 
kopieringsunderlag i digital version. 

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

Lärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskan
I Klara svenskan är lärarhandledningen med lärarwebb själva hjärtat i undervisningen. Allt det som 
eleverna gör i sina elevböcker, Tala, Läsa, Skriva samt Språkläran, föregås av arbete utifrån denna. 

Här presenteras tydliga mål inför varje texttyp. Tillsammans bygger klassen på sina kunskaper, studerar modelltexter och får vägledningen 
inför arbetet i elevböckerna. För arbetet i Språkläran ges underlag till laborativa övningar att göra inför det enskilda arbetet i elevboken.

Med hjälp av de grundliga genomgångarna, stödstruktu-
rerna och modelltexterna samt de laborativa övningarna 
som �nns i lärarhandledningen bygger ni tillsammans upp 
kunskaper om texttypernas form och innehåll. 

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 

Skriva

ÅK 5

ANNA KLOCKAR

MIA VESTMAN

Sva

Kompletterande handledning 

för språkstödjande undervisning

handledningarna. De innehåller även bear-handledningarna. De innehåller även bear-handledningarna. De innehåller även bear
-

lag. Allt för att dina elever med svenska som 
andraspråk ska bli kreativa och självständiga 
textskapare. På den tillhörande lärarwebben 
får du via en kod tillgång till modelltexter och 

Kompletterande handledning Kompletterande handledning Kompletterande handledning 

för språkstödjande undervisningför språkstödjande undervisningför språkstödjande undervisning

ÅK 4

ANNA KLOCKAR

MIA VESTMAN

Sva

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON

Kompletterande handledning 

för språkstödjande undervisning
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ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 

Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 4

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 

Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 5

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 

Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

Mer Klara svenskan

Elevbok – Tala, Läsa, Skriva
Boken Tala, Läsa, Skriva innehåller arbete med fyra texttyper per årskurs. Till varje texttyp �nns 
tydliga exempeltexter, gra�ska stödstrukturer, vägledande checklistor och bedömningsmatriser.

Texttyper: ÅK 4 ÅK 5 ÅK 6

Återberättande text
Korta händelser 
Dagbok

Tidningsartikel

Faktatext Beskrivande faktatext Förklarande faktatext Jämförande faktatext

Berättande text
Myt 
Fabel 
Fantasy

Deckare
Novell (reality)

Roman (reality/kärlek)
Skräcknovell

Instruerande text
Recept 
Instruktioner 
Symboler

Argumenterande text
Insändare
Reklam

Debattartikel

Poetisk text
Poesi
Låttexter

De här texttyperna ingår i Klara svenskan – Tala, Läsa, Skriva



Kopieringsunderlag
Språklära

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

EXTRA FÄRDIGHETSTRÄNING

ÅK 6

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 4 ÅK 5 ÅK 6
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Elevbok – Språklära 
Med digital färdighetsträning

Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet, menings- 
byggnad, stavning, ordklasser, ordkunskap, språkbruk, satslära och språkhistoria. Till Språklära ingår 
digital färdighetsträning. Det �nns även kopieringsunderlag med extra övningar som komplement 
till Språklära.

Kostnadsfritt extramaterial
Klara svenskan fortsätter på nok.se!
Här �nns t ex webbövningar och 
frågor samt facit till pocketböckerna 
till varje årskurs.

Övningarna från 
webben �nns också som 

kopieringsunderlag

Den gemensamma texten är höjdpunkten på 
arbetet, och jag ser att mina elever utvecklas 
och blir säkrare på olika texttyper.

Rebecka Ungh Wolf, Eriksdalsskolan i Stockholm

http://nok.se


JOHAN RUNDBERG KERSTIN LUNDBERG HAHN

SVART
BÄLTE

PÄR SAHLIN

     hemlighet

Solhjärtats hem
lighet

L ÄT T L Ä S T

JOHAN RUNDBERG
Bearbetad av Hanna Wallsten

L ÄT T L Ä S T

ISBN 978-91-27-45758-4

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

Det är 800 personer i publiken.
Det är alldeles tyst.
Movitz Lind står bakom ridån. 
Han frågar sig själv: Vad gör jag här?

Movits och Ruben är bästa kompisar. Så när Ruben 
vill att de ska vara med i skolans teaterpjäs, då är 
Movitz med. Trots att han absolut inte vill. Han lider 
av svår scenskräck.

Men det är inte allt. Movitz hjärta krossas. Han blir 
indragen i ett hemligt rymdprojekt, och vänskapen med 
Ruben håller på att bli förstörd. Movitz liv är krångligt. 
Och det handlar inte om små missförstånd utan om 
episka pinsamheter. 

Knockad Romeo är en fristående fortsättning på boken 
Kärlekspizzan. Den här bearbetningen av Knockad 
Romeo ingår i läromedlet Klara Svenskan, åk 6.

Klara svenskan är ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk
för åk 4–6. Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning
rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.
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Solhjärtats
     hemlighet

L ÄT T L Ä S T

PÄR SAHLIN
Bearbetad av Hanna Wallsten

L ÄT T L Ä S T

ISBN 978-91-27-45756-0

9 7 8 9 1 2 7 4 5 7 5 6 0

K
lara svenskan åk 4

Klara svenskan är ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk
för åk 4–6. Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning
rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.

Solhjärtats hem
lighet
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Smeden stod alldeles nära. Jag kunde se rakt in i det 
svarta hålet där hans öga hade suttit.

– Lita inte på någon, viskade han. Vem som helst 
kan vara din fi ende. Solhjärtats krafter förvandlar lätt 

den goda till ond. Var på din vakt, Kim.

Kim är en kille på snart 12 år. Han är rädd för det mesta: 
höga höjder, spindlar, ormar, vatten, eld och höga farter. 

Ändå är det han som ska besegra den onda Ajcüll. 
Kim dras in i ett spännande och farligt äventyr i landet 
Elorien. Tillsammans med � ickan Nela måste Kim 
utmana sina rädslor. Och han får veta något som han 
aldrig kunnat drömma om.

Solhjärtats hemlighet är första delen i en fantasyserie 
för barn mellan 9 –12 år. Den här bearbetningen av 
Solhjärtats hemlighet ingår i läromedlet Klara Svenskan, 
åk 4.

LÄTTLÄST

Klara enskan_ ol ärtats emlig et_ o er.indd   Alla sidor 2020-02-04   10:
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ISBN 978-91-27-45757-7
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KERSTIN LUNDBERG HAHN

Det är mitt i natten. Fredde Hansson har tagit sig 

in hos en tjuv som är dubbelt så stor som han själv. 

Och som har svart bälte i judo.  

”Du är galen”, säger Fredde till sig själv.

Freddes judoklubb ska resa till Budapest och tävla. 
Men reskassan blir stulen. Tränaren Kasper verkar 
inte bry sig. Är det han som är tjuven? Men vem är 
den våldsamma Nikos som bråkar med Kasper?

Kompisarna Fredde, Zacki och Mimmi försöker ta 
reda på vem som tagit pengarna. De dras in i ett fall 
som håller på att sluta riktigt illa. 

Svart bälte är en fristående fortsättning på boken 
Bakom masken. Den här bearbetningen av Svart bälte 
ingår i läromedlet Klara Svenskan, åk 5.

Klara svenskan är ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk
för åk 4–6. Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning
rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.

SVART
BÄLTE

L ÄT T L Ä S TL ÄT T L Ä S T
LÄTTLÄST
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Johan Rundberg, författare till Knockad 
Romeo, belönades 2021 med ett August-
pris i kategorin Årets svenska barn- och 
ungdomsbok för boken Nattkorpen.
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nok.se/klarasvenskan

Klara svenskan Skönlitterära pocketböcker
För alla årskurser �nns det skönlitterära böcker för arbetet med fördjupad textanalys och läsförståelse. 
De böcker som �nns är Solhjärtats hemlighet av Pär Sahlin för åk 4, Svart bälte av Kerstin Lundberg 
Hahn för åk 5 och Knockad Romeo av Johan Rundberg för åk 6.

Böckerna går att köpa fristående 
och på Klara svenskans lärarwebb, 
under respektive årskurs, �nns 
det gratis kopieringsunderlag 
att tillgå. Kopieringsunderlagen 
innehåller diskussions- och läs-
förståelsefrågor som rör sig på, 
mellan och bortom raderna och 
eleverna kan arbeta med dessa 
enskilt eller i grupp gratis. Här 
hittar du även facit till frågorna.

Lättläst
Pocketböckerna �nns även som lättlästa versioner. Böckerna 
innehåller exakt samma antal kapitel men texten är förkortad 
och lättlästbearbetad så att de elever som behöver lättläst 
också kan vara med och läsa samma bok som sina klasskamrater. 
Det �nns bearbetade diskussions- och läsförståelsefrågor till 
de lättlästa böckerna. Du hittar frågorna och facit på Klara 
svenskans lärarwebb under respektive årskurs.

Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin, Anna Klockar, 
Mia Vestman

Klara svenskan åk 4

Elevbok Tala, läsa, skriva 27-43802-6 96 s 109:-

Elevbok Språklära  
inkl. digital färdighetsträning 27-43801-9 64 s 89:-

Solhjärtats hemlighet,
pocket 27-45513-9 170 s 25:-

Solhjärtats hemlighet 
lättläst pocket 27-45756-0 100 s 25:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-43800-2 333 s 529:-

Lärarwebb 12 mån 27-45560-3   249:-

Kompletterande lärarhand-
ledning för språkstödjande
undervisning 27-46043-0 150 s 375:-

Kopieringsunderlag 
Språklära Färdighetsträning 27-44204-7 72 s 329:-

Skrivbara af�scher

Stödstrukturer åk 4 27-45242-8 4 st 219:-

Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin, Anna Klockar, 
Mia Vestman, Kerstin Lundberg Hahn

Klara svenskan åk 5 

Elevbok Tala, läsa, skriva 27-44388-4 104 s 109:- 

Elevbok Språklära 
inkl. digital färdighetsträning 27-44389-1 64 s 89:-

Svart bälte, pocket 27-45514-6 149 s 25:-

Svart bälte lättläst, pocket 27-45757-7 100 s 25:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-44387-7 312 s 529:-

Lärarwebb 12 mån 27-45559-7 249:-

Kompletterande lärarhand-
ledning för språkstödjande
 undervisning 27-46173-4 150 s 375:-

Kopieringsunderlag 
Språklära Färdighetsträning 27-44584-0 80 s 329:-

Skrivbara af�scher

Stödstrukturer åk 5 27-45243-5 4 st 219:-

Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin, Johan Rundberg

Klara svenskan åk 6

Elevbok Tala, läsa, skriva 27-44832-2 104 s 109:-

Elevbok Språklära inkl. 
digital färdighetsträning 27-44829-2 64 s 89:-

Knockad Romeo, pocket 27-44907-7 220 s 25:-

Knockad Romeo 
lättläst, pocket 27-45758-4 100 s 25:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-44830-8 300 s 529:-

Lärarwebb 12 mån 27-45541-2   249:-

Kopieringsunderlag 
Språklära Färdighetsträning 27-44831-5 74 s 329:-

Skrivbara af�scher

Stödstrukturer åk 6 27-45244-2 4 st 219:-

http://nok.se/klarasvenskan


SVENSKA

12

D
ig

ilä
r

12

SVENSKA  |  BASLÄROMEDEL

Arbeta heldigitalt enligt 
cirkelmodellen med 
Digilär Svenska & Sva!

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett omfattande och engagerande bas-
läromedel som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Klara svenskan.

I Digilär Svenska och Sva byggs kunskap upp med hjälp 
av lärar- och kamratstöd i en varsam progression.

Materialet baseras på cirkelmodellen, som i kort-
het innebär att elevernas förkunskaper inventeras och 
byggs på med ny kunskap – med stöd av modelltex-
ter och vägledd undervisning. 

1

Cirkel-
modellen

24

3

Omfattande lärarstöd
Lärarhandledningen är en central och viktig del i 
Digilär Svenska & Sva. Den är omfattande och �nns 
på alla nivåer i läromedlet. I lärarhandledningen hittar 
du förutom lärarstöd och instruktioner till uppgifter 
också bedömningsmatriser, stödstrukturer och andra 
pdf:er för utskrift samt länkar till lämpliga externa 
källor du kan ha nytta av i undervisningen.

Alltid aktuellt
Digilär Svenska & Sva uppdateras ständigt och över-
rensstämmer med de ändrade kursplanerna i svenska 
och svenska som andraspråk i Lgr 22.
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Tydlig struktur
Digilär Svenska & Sva är uppdelad i tre delar: Introduktion, Tala, läsa, skriva och Språklära. 
I introduktionen presenteras läromedlets innehåll och struktur för elever och föräldrar. 
Här �nns också hjälp och tips om funktionalitet och anpassningar.

Länkar till uppgifterna så att 
eleven hittar rätt direkt.

Tydliga instruktionsrutor 
vägleder eleven. 

Eleven kan välja att lyssna 
på texten eller anpassa inne-
hållet efter sina egna behov. Anteckna eller träna ordförståelse genom 

att skapa egna ord- och begreppslistor.

Tydliga numrerade steg lotsar 
eleven framåt i arbets�ödet.

Eleven kan välja att lämna in sitt svar 
och få återkoppling från läraren.

Många uppgifter är självrättande vilket 
underlättar för läraren och ger eleven 
direkt återkoppling.

Tala, läsa, skriva
I Tala, läsa, skriva behandlas texttyperna återberättande text, faktatext, berättande text, 
instruerande text, argumenterande text och poetisk text. Inför arbetet med varje texttyp 
inventeras elevernas förkunskaper med hjälp av ett antal kartläggningsuppgifter. Bild-
berättelser med inläst tal går igenom den speci�ka texttypen, väcker intresse och skapar 
förförståelse. 

Delområdena Tala, Läsa och Skriva inleds med ett lärarlett introkapitel där eleverna får 
en förberedande genomgång och möjlighet att re�ektera kring målen för det kommande 
arbetet. Efter introduktionen lotsas elev och lärare framåt i tydliga arbets�öden som går 
igenom de olika kunskaper och förmågor som behövs för att behärska den aktuella texttypen. 
Elevnära texter varvas med självrättande övningar och mer omfattande skrivuppgifter.

Formativ bedömning löper som en röd tråd genom varje delområde och eleverna får 
möjlighet att såväl ge som motta respons på sin muntliga och skriftliga produktion. 
Arbetet med varje texttyp avslutas med en uppföljning där eleverna enskilt, i par och i 
grupp, får möjlighet att re�ektera kring sina nyvunna kunskaper.

Språklära
I Språkläran får eleverna möjlighet att träna sina färdigheter i svenska 
språket inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ord-
kunskap, ordklasser, satslära, språkbruk och språkhistoria.

Till varje område �nns en bildberättelse som med hjälp av bilder och 
inläst tal går igenom och förklarar innehållet. 

Varje kapitel går igenom och förklarar de språkliga och grammatiska 
företeelserna och eleverna får möjlighet att träna på dem i roliga och 
varierande övningar. Allt ifrån självrättande quiz till mer analyserande 
läs- och skrivuppgifter.

nok.se/digilar

Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Digilär Svenska, åk 4-6, 12 mån 98-44245-8 Pris 99:-

http://nok.se/digilar
katarina
Överstruket
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Vän med svenska 

Vill du ha ett komplett material, där allt du behöver 
för din undervisning i svenska �nns samlat? 
Då ska du läsa vidare om Vän med svenska!

Med Vän med svenska får du ett basläromedel med språk-
lära, teman och uppgifter inom läsa och skriva, tala, lyssna 
och samtala, berättande texter och faktatexter och informa-
tionssökning. I övningsboken får dina elever möjlighet till 
färdighetsträning inom de avsnitt som behandlar språklära – 
både att arbeta enskilt med och tillsammans med andra.

Åk 4

Åk 4

Åk 5

Åk 5

Åk 6

Åk 6

Dags!
Konkret, elevnära och solklar!

Vill du ha ett material där språkläran är i fokus, och där du själv 
kompletterar efter eget huvud med övriga byggstenar i svenskan? 
Dags! – en trotjänare som fungerar!

Dags! tränar de viktigaste baskunskaperna i 
svenska så att de verkligen sitter. 

Det �nns en språklära till varje årskurs. 
Språkläran innehåller de viktigaste bas-
kunskaperna för åk 4–6. Särskilt betonas 
stavning, ordkunskap, användning av ord-
lista samt grammatik och meningsbyggnad. 

Eleven får tydliga förklaringar av begrepp och 
fakta för att sedan kunna öva på egen hand.

Till varje språklära �nns Övningsbok A och 
B. Tydlig layout och enkla instruktioner ger 
eleverna goda möjligheter att träna effektivt 
på viktiga baskunskaper. Repetition är ledord 
för att verkligen befästa kunskaperna. 

Författare: Rolf och Lilian Falkenland

Vän med svenska (3:e uppl)

Vän med svenska 1 åk 4 

Lärobok 27-42108-0 168 s 169:- 

Övningsbok 27-42111-0 96 s 99:- 

Facit 27-42114-1 24 s 55:-

Vän med svenska 2 åk 5

Lärobok 27-42109-7 184 s 169:- 

Övningsbok 27-42112-7 112 s 99:-

Vän med svenska 3 åk 6

Lärobok 27-42110-3 168 s 169:- 

Övningsbok 27-42113-4 112 s 99:-

Facit 27-42116-5 24 s 55:-  

Författare: Göran Ejeman, Sten Frennberg, Per Olof Köhler

Dags! åk 4

Dags! åk 4 Språklära 27-40796-1 112 s 155:-

Dags! åk 4 Övningsbok A 27-40797-8 64 s 79:-

Dags! åk 4 Övningsbok B 27-40806-7 64 s 79:-

Dags! åk 5

Dags! åk 5 Språklära 27-40811-1 112 s 155:-

Dags! åk 5 Övningsbok A 27-40812-8 64 s 79:-

Dags! åk 5 Övningsbok B 27-40813-5 64 s 79:-

Dags! åk 6

Dags! åk 6 Språklära 27-40814-2 112 s 155:-

Dags! åk 6 Övningsbok A 27-40817-3 64 s 79:-

Dags! åk 6 Övningsbok B 27-40818-0 64 s 79:-



   

Pär Sahlin

LÄSUCCÉ ÅK 4
  

    Pär Sahlin

LÄSSUCCÉ
ÅK   4

Pär Sahlin

   

ÅK   5

Pär Sahlin

LÄSSUCCÉ ÅK 5
  

    Pär Sahlin
ÅK 5

LÄSSUCCÉ

Pär Sahlin

15

SVENSKA

Strukturerade textsamtal i par, grupp 
och helklass om texterna de arbetat 

med i de två tidigare stegen. 
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Lässuccé

Lässuccé är ett läromedel för 
mellanstadiet där läsning och 
läsförståelse står i fokus. Med 
Lässuccé väcks dina elevers 
läsglädje samtidigt som de får 
träna såväl lässtrategier som 
strukturerade textsamtal.  

Varje bok innehåller sex kapitel som i sin tur 
innehåller två textutdrag eller hela texter. 
Fyra av kapitlen behandlar skönlitterära tex-
ter och två sakprosa. 

Varje kapitel inleds med gemensam läs-
ning där läraren modellerar för eleverna som 
sedan får fortsätta läsa vidare på egen hand. 
Arbetet ger eleverna en grund de sedan kan 
ta med sig in i det strukturerade textsamtalet 
där förståelsen för texten fördjupas ytterli-
gare. Som avslutning får eleverna möjlighet 
att visa vad de lärt sig i någon form av slut-
produkt.

I slutet av boken �nns Lilla uppslaget. Där 
�nns en förteckning över ord och begrepp 
som hör till de texttyper som berörts, en 
genomgång av de olika lässtrategierna, en 
snabbguide till hur ett strukturerat textsamtal 
och lite annat smått och gott som kan vara till 
hjälp under arbetets gång.

 nok.se/lassuccé

Efter Skrivsuccé 
och Talsuccé är 
det nu äntligen 
dags för Lässuccé!

Lässuccé för åk 4 
kommer ut sommaren 2022 
och Lässuccé för åk 5 under 

läsåret 2022/2023.

SKAPA

Temat för läsningen och det tidigare 
arbetet knyts ihop i utformandet av 

någon form av gemensam eller enskild 
slutprodukt.

SAMTALA

Gemensam och enskild läsning. 
Frågor med fokus på handling, perso-
ner och miljö. Avslutas med samman-

fattning/ återberättande.

SVARA

Gemensam och enskild läsning 
med fokus på fördjupad läsförståelse 

även bortom texten – textens budskap, 
textkopplingar och egna re�ektioner/

förutsägelser.

SPANA

Författare: Pär Sahlin

Lässuccé

Lässuccé åk 4 27-46200-7 140 s 145:-

Lässuccé åk 5 27-46201-4 140 s 145:-

http://nok.se


96 Lilla uppslaget

När du får respons
När du får respons är det viktigt att tänka på att din kamrat 
har gett dig respons för att du ska kunna skriva en så bra text 
som möjligt. Lyssna därför på vad din kamrat har att säga. Du 
behöver inte svara på responsen som du får. Du behöver inte 
heller förklara eller försvara dig. Meningen är att du ska lyssna 
på responsen och sedan fundera på hur du kan förändra din text 
så att den blir ännu bättre. Du får förstås fråga din kamrat om 
det är något du undrar över eller inte förstår.

skrivsucce_åk5_textsection.indd   96 2017-08-25   10:53

   

Skrivsuccé ger eleverna en tydlig plan för att skriva texter som 
berättar, beskriver, förklarar, instruerar och argumenterar. 
Eleverna lär sig att känna igen texternas struktur och språkliga 
drag. Boken består av sex fristående kapitel som alla är upp-
byggda enligt samma arbetsgång. 

Sist i boken fi nns Lilla uppslaget med tips och råd om att skriva 
rätt, förbättra texter, söka information och använda källor, ge och 
få  respons samt redovisa. 

Skrivsuccé är ett läromedel för åk 4-6 som ger eleverna strategier 
att skriva olika typer av texter. 

Begripa 

Förstå det typiska för texttypen.

Berätta 

Använda kunskap om texttypen för att planera, skriva och 
 bearbeta en egen första text. 

Befästa 

Förankra genom att repetera det typiska för texttypen och 
skriva en ny text. 

Briljera 

Glänsa genom att använda förståelse om texttypen i ett nytt 
sammanhang och skriva en ny text.

SKRIVSUCCÉ
ÅK   5

   

ÅK   5

Pär Sahlin

SKRIVSUCCÉ ÅK 5
  

    Pär Sahlin

ISBN 978-91-27-44814-8

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

ÅK 5SKRIVSUCCÉ
ÅK   5

Pär Sahlin

skrivsuccé_åk 5 cover.indd   Alla sidor 2017-08-25   14:12

16

SVENSKA SVENSKA

BEGRIPA

Läs en mönstertext. 
Arbeta utifrån frågor för att förstå de 

typiska särdragen för texttypen.

BEFÄSTA

  
Stärk genom att repetera 

kunskap och skriv en ny text 
utifrån ett nytt ämne.  

BRILJERA

Använd kunskap i ett nytt 
sammanhang och skriv en ny text 

utifrån nya direktiv. 

Skriv en egen text. 
Hjälp att bygga upp texten och 

hur man ger och får respons.

BERÄTTA

Med Skrivsuccé i klassrummet 
utvecklar eleverna strategier för 
att skriva olika typer av texter 
genom ett arbetssätt som 
förbättrar skrivförmågan.  

Med Skrivsuccé har du en gemensam platt-
form att utgå ifrån i din skrivundervisning. 
Efter en gemensam introduktion ges elev-
erna möjlighet att arbeta vidare på två olika 
nivåer inom samma kapitel. Eleverna kan 
med fördel skriva sina texter på datorer.

Varje kapitel är en fristående del som tar 
upp en texttyp och eleverna följer en tydlig 
arbetsgång. 

Sist i boken �nns Lilla uppslaget där elev-
erna får stöd i hur de kan ge och ta respons, 
skriva rätt och riktigt, använda källor och vara 
källkritisk. 

Skrivsuccé fungerar väl med den revide-
rade kursplanen i svenska och ger eleverna 
en tydlig plan för att skriva texter som be-
rättar, beskriver, förklarar, instruerar och 
argumenterar.

Skrivsuccé

Skrivsuccé åk 6 innehåller berättelse, faktatext, 
nyhetsartikel, broschyr, dikt och inlägg i sociala 
medier. 

Skrivsuccé åk 4 innehåller berättelse, faktatext, 
instruktion, annons, dikt och dagbok. 

Skrivsuccé åk 5 innehåller berättelse, faktatext, 
recension, personbeskrivning, insändare och notis. 

Skrivsuccé, Talsuccé 
och kommande Lässuccé 

fungerar  utmärkt att 
använda  parallellt.

nok.se/skrivsucce

Författare: Pär Sahlin

Skrivsuccé

Skrivsuccé åk 4 27- 44813-1 104 s 145:-

Skrivsuccé åk 5 27- 44814-8 96 s 145:-

Skrivsuccé åk 6 27- 44815-5 96 s 145:-

http://nok.se/skrivsucce


96 Lilla uppslaget

När du får respons
När du får respons är det viktigt att tänka på att din kamrat 
har gett dig respons för att du ska kunna skriva en så bra text 
som möjligt. Lyssna därför på vad din kamrat har att säga. Du 
behöver inte svara på responsen som du får. Du behöver inte 
heller förklara eller försvara dig. Meningen är att du ska lyssna 
på responsen och sedan fundera på hur du kan förändra din text 
så att den blir ännu bättre. Du får förstås fråga din kamrat om 
det är något du undrar över eller inte förstår.

skrivsucce_åk5_textsection.indd   96 2017-08-25   10:53

   

Talsuccé ger eleverna en tydlig plan för att tala och samtala i 
olika situationer. De tränar på muntliga framställningar på ett sätt 
som stärker deras retorik. Boken består av sex fristående kapitel 
som alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång. 

Sist i boken fi nns Lilla uppslaget med 
tips och råd, bland annat om att använda 
rösten och kroppsspråket, och att ta 
hjälp av rekvisita, talmanus och tekniska 
hjälpmedel vid muntliga framställningar.

Talsuccé är ett läromedel för åk 4–6 som ger 
eleverna retoriska strategier för att tala och 
samtala. 

TALSUCCÉ ÅK 4  
    Pär Sahlin

ISBN 978-91-27-45744-7

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

ÅK   4
TALSUCCÉ

Förbereda 

Träna på att tala och agera som en förberedelse inför ett eget 
muntligt framförande. Börja planera det muntliga framförandet.  

Förstå 

Förstå det typiska för det muntliga framförandet.

Formulera 

Strukturera och formulera den text som ska framföras. 

Framföra 

Framför texten med stöd av talmanus och genom att använda 
olika retoriska knep för att nå mottagarna. 

TALSUCCÉ
ÅK   4

Boken 
fortsätter 
på webben

Pär Sahlin

tals cce_ak _cover.indd   lla sidor 2020-06-0    10:30

   

Talsuccé ger eleverna en tydlig plan för att tala och samtala i 
olika situationer. De tränar på muntliga framställningar på ett sätt 
som stärker deras retorik. Boken består av sex fristående kapitel 
som alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång. 

Sist i boken fi nns Lilla uppslaget med 
tips och råd, bland annat om att använda 
rösten och kroppsspråket, och att ta 
hjälp av rekvisita, talmanus och tekniska 
hjälpmedel vid muntliga framställningar.

Talsuccé är ett läromedel för åk 4–6 som ger 
eleverna retoriska strategier för att tala och 
samtala. 

TALSUCCÉ ÅK 5
  

    Pär Sahlin

ISBN 978-91-27-45745-4

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

ÅK   5
TALSUCCÉ

Förbereda 

Träna på att tala och agera som en förberedelse inför ett eget 
muntligt framförande. Börja planera det muntliga framförandet.  

Förstå 

Förstå det typiska för det muntliga framförandet.

Formulera 

Strukturera och formulera den text som ska framföras. 

Framföra 

Framför texten med stöd av talmanus och genom att använda 
olika retoriska knep för att nå mottagarna. 

TALSUCCÉ
ÅK   5

Boken 
fortsätter 
på webben

Pär Sahlin

tals cce_ak _cover.indd   lla sidor 2020-0 -06   16:26

   

Talsuccé ger eleverna en tydlig plan för att tala och samtala i 
olika situationer. De tränar på muntliga framställningar på ett sätt 
som stärker deras retorik. Boken består av sex fristående kapitel 
som alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång. 

Sist i boken fi nns Lilla uppslaget med 
tips och råd, bland annat om att använda 
rösten och kroppsspråket, och att ta 
hjälp av rekvisita, talmanus och tekniska 
hjälpmedel vid muntliga framställningar.

Talsuccé är ett läromedel för åk 4–6 som ger 
eleverna retoriska strategier för att tala och 
samtala. 

TALSUCCÉ ÅK 6
  

    Pär Sahlin

ISBN 978-91-27-45746-1

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

ÅK   6
TALSUCCÉ

Förbereda 

Träna på att tala och agera som en förberedelse inför ett eget 
muntligt framförande. Börja planera det muntliga framförandet.  

Förstå 

Förstå det typiska för det muntliga framförandet.

Formulera 

Strukturera och formulera den text som ska framföras. 

Framföra 

Framför texten med stöd av talmanus och genom att använda 
olika retoriska knep för att nå mottagarna. 

TALSUCCÉ
ÅK   6

Boken 
fortsätter 
på webben

Pär Sahlin

tals cce_ak 6_cover_denna.indd   lla sidor 2019-10-21   16:28
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FÖRSTÅ

Förstå det typiska för det 
muntliga framförandet.  

FORMULERA

  
Strukturera och skriv 

den text som ska framföras.   

FRAMFÖRA

Framför texten med stöd av 
talmanus och genom att använda olika 
retoriska knep för att nå mottagarna. 

FÖRBEREDA

Träna på att tala och agera som 
en förberedelse inför ett eget 

muntligt framförande. Börja planera 
det muntliga framförandet. 

Talsuccé

Talsuccé åk 6 innehåller strukturerade samtal, 
informerande tal, argumenterande tal, muntlig 
berättelse, dikter och reklam�lm.

Talsuccé åk 4 innehåller textsamtal, presentation, 
berätta sagor, återberätta händelser, muntlig in-
struktion och faktabeskrivning.

Talsuccé åk 5 innehåller redovisning, debatt, hög-
läsning av text, muntlig personbeskrivning, berätta 
sägner och teater.

Talsuccé

Kostnadsfritt extramaterial
Till Talsuccé �nns inlästa texter och exempel 
på hur du kan använda rösten och kropps-
språket i ett muntligt framförande. Logga in 
på nok.se för att komma till extramaterialet.

 nok.se/talsucce

Med Talsuccé i klassrummet 
utvecklar eleverna strategier för 
att bli trygga som talare i olika 
former av samtal och  muntliga 
presentationer. Talsuccé passar 
för undervisning enligt de änd-
rade kursplanerna.

Talsuccé ger eleverna en tydlig plan för att 
tala och samtala i olika situationer. Eleverna 
tränar på muntliga framställningar på ett sätt 
som stärker deras retorik. 

Eleverna tränar på att tala och samtala 
genom att berätta en spännande historia, 
informera om något som de har sett, läst 
eller hört, resonera om en fråga eller argu-
mentera för en åsikt samt lyssna aktivt, ställa 
frågor, samtala och diskutera med andra i 
grupp. 

Boken består av sex fristående kapitel som 
alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång.
Eleverna arbetar med moment som stödjer  
planering och genomförande av både sam-
tal, berättande och presentation.

Sist i boken �nns Lilla uppslaget med tips 
och råd, bland annat om att använda rösten 
och kroppsspråket och att ta hjälp av rekvi-
sita, talmanus och tekniska hjälpmedel vid 
muntliga framställningar.

Författare: Pär Sahlin

Talsuccé

Talsuccé åk 4 27-45744-7 120 s 145:-

Talsuccé åk 5 27-45745-4 120 s 145:-

Talsuccé åk 6 27-45746-1 120 s 145:-

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


Undervisa i gemensamt 
och enskilt skrivande

Adrienne Gear

Writing Power

Adrienne G
ear             

Aktivera elevernas tänkande när de läser
Reading Power

18
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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 
läsförståelse 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 lärarutbildare och skolutvecklare 
i British Columbia i Kanada. Hon är även föreläsare.

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 skrivande 

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 forskningsan-
knuten metodbok om att undervisa i skriv-
strategier. Den kanadensiska skolutvecklaren 
Adrienne Gear visar hur läraren både kan 
utveckla sina kunskaper om texter och skri-
vande 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 lek-
tionsförslag på hur du som lärare kan under-
visa i lässtrategier av faktatexter. Författaren 
presenterar fem strategier för att göra elev-
erna uppmärksamma på sitt eget tänkande 
och hur de med hjälp av egna idéer, erfaren-
heter och bakgrundskunskap 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:-



†

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

Lärare gör

Äventyret på campingen 
– handledning i kreativt skrivande 

Äventyret på campingen är en praktisk och 
lärarhandledning som vänder sig till dig som 
lärare i årskurs 4–6 som vill arbeta med krea-
tivt skrivande tillsammans med dina elever. 

I handledningen hittar du en spännande 
miniroman på tio kapitel samt samtalsbilder 
som blir utgångspunkten för fantasifulla och 
kreativa skrivövningar. Dessa övningar leder 
till att eleverna till slut kommer ha skrivit 
egna miniromaner om sina campingäventyr. 
Eleverna får träna på hur de bland annat kan 
skriva fram karaktärer, miljöer, händelser och 
känslor. Du som lärare får tips och stöd på hur 
du kan guida dina elever i deras skrivande.

Författare till Äventyret på campingen – handled-
ning i kreativt skrivande är Tove Berggren som ar-
betar som skrivcoach och barnboksförfattare. Hon 
har bland annat skrivit boken Spökdiktare och 
slottspoeter. Illustratör är Jimmy Wallin som är se-
rietecknare och barnboksillustratör.

Världens bästa böcker: läsglädje med 
ALMA - Astrid Lindgren Memorial Award är 
en inspirerande bok som vänder sig till dig 
som lärare- eller skolbibliotekarie som till-
sammans med eleverna på låg- och mellan-
stadiet vill arbeta med och lära er mer om 
ALMA-priset 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 – intro-

duktion 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 grundskola runt ALMA och 
dess pristagare.

Författare: Cilla Dalén

Världens bästa böcker 27-46044-7 160  s 199:-

Författare: Tove Berggren

Lärare Gör

Äventyret på campingen 27-46104-8 64  s 199:- 



Springtjuven
Ett Stockholmsmysterium

Tobias och Isabel tjänar pengar på att fotografera 
turister. Men deras verksamhet är hotad av en mystisk 
kille – Springtjuven. Huvudpersonerna 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 och för elever i resten av landet när de 
läser om Sverige och Stockholm. 

Till boken �nns ett separat kopieringsunderlag 
med läsförståelseuppgifter till varje kapitel. Här �nns 

Öva lite mera är förbrukningsböcker som eleverna skriver i.

Utbilda minireportrar Skapa en skoltidning

skolan

ÅK 2 — 6

Sök information
Granska källor 
Skriv olika texttyper

REPORTER-

Sök information
Granska källor 
Skriv olika texttyper

REPORTER-

Sök information
Granska källor 
Skriv olika texttyper

REPORTER-

Bild eller text i hjärtatBild eller text i hjärtatBild eller text i hjärtatBild eller text i hjärtatBild eller text i hjärtatBild eller text i hjärtat

Heartmaps
Elevens väg till autentiskt och kreativt   skrivande

Georgia Heard

Öva lite mera är förbrukningsböcker som Öva lite mera är förbrukningsböcker som eleverna skriver i.Öva lite mera är förbrukningsböcker som 
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Författare: Sten Frennberg

Öva lite mera

Öva lite mera 1 27-42254-4 64 s 75:-  

Öva lite mera 2 27-42255-1 64 s 75:-  

Öva lite mera 3 27-42256-8 64 s 75:-  

Reporterskolan
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 uppdrag rakt ut i 
verkligheten för att träna upp elevernas nyhetsnäsor. 
Eleverna söker information, tränar intervjuteknik 
och får redskap för att skriva egna färdiga artiklar. 
Ett källkritiskt förhållningssätt tränas i ett konkret 
sammanhang. 

Heartmaps 
Vägen till autentiskt  och kreativt 
skrivande

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. 

Öva lite mera
Öva lite mera för åk 4–6 innehåller tydliga och varie-
rade uppgifter i stavning, ordkunskap och språklära. 
Öva lite mera förbättrar ordförrådet och ökar den 
språkliga förmågan. Det är ett fristående material som 
även kan fungera som repetition i högre årskurser.

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

Låt eleverna bli minireportrar och skapa en 
egen redaktion i klassrummet eller på elev-
ens val.

också korta faktatexter och uppgifter om de 
platser som nämns i boken samt kartmaterial.

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

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

Författare: Lars Westman

Springtjuven – ett Stockholmsmysterium

Läsebok 27-41807-3 136 s 195:-

Kopieringsunderlag 27-41808-0 32 s 325:-

Författare: Maria McShane

Reporterskolan

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

Författare: Georgia Heard

Heartmaps

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-45140-7 134 s 335:-
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Gnugga 
Gnugga är övningsböcker för årskurs 4–6 i ordkunskap, stavning och språklära. De är lätta att jobba med på 
egen hand och för varje bok blir uppgifterna något svårare. Återkoppling och repetition löper som en röd tråd 
genom hela serien. Böckerna passar alla, och är uppskattade av elever som läser svenska som andraspråk.

Ord, stavning 
och språklära

LäsSexan
Kartläggning av ordavkodning  för årskurs 6  

En viktig del i läsförmågan är ordavkodningen, vilken behöver 
följas upp och kartläggas i såväl lägre som högre årskurser. 

Två kartläggningsprov mäter ortogra�sk och fonologisk läsning 
och ger information om färdighet i ordavkodning och läs�yt. 

Författare: Maj-Gun Johansson

LäsSexan

Kartläggningstester 27-43796-8  48 s  479:-

Författare: Sten Frennberg, Marianne Sondén

Gnugga 

Gnugga Ord 1 27-41516-4 48 s 85:-

Gnugga Ord 1, facit 5 ex 27-41525-6 119:-

Gnugga Ord 2 27-41517-1 64 s 85:-

Gnugga Ord 2, facit 5 ex 27-41526-3 119:-

Gnugga Ord 3 27-41518-8 64 s 85:-

Gnugga Ord 3, facit 5 ex 27-41527-0 119:-

Gnugga Ord 4 27-41519-5 64 s 85:-

Gnugga Ord 4, facit 5 ex 27-41528-7 119:-

Gnugga Stavning 1 27-41520-1 64 s 85:-

Gnugga Stavning 1, 
facit 5 ex 27-41529-4 119:-

Gnugga Stavning 2 27-41521-8 64 s 85:-

Gnugga Stavning 2, 
facit 5 ex 27-41530-0 119:-

Gnugga Stavning 3 27-41522-5 64 s 85:-

Gnugga Stavning 3, 
facit 5 ex 27-41531-7 119:-

Gnugga Språklära 1 27-41523-2 48 s 85:-

Gnugga Språklära 1, 
facit 5 ex 27-41532-4 119:-

Gnugga Språklära 2 27-41524-9 64 s 85:-

Gnugga Språklära 2, 
facit 5 ex 27-41533-1 119:-
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Få vägledning i undervisning om läsförståelse i denna tydliga och 
konkreta handledning till den skönlitterära högläsningsboken 
Bakom masken av Kerstin Lundberg Hahn.

Här �nns hela den skönlitterära bokens text 
varvad med metod och lektionsupplägg som 
guidar läraren in i en medveten undervisning 
om läsförståelsestrategier. 

Boken utspelar sig på hösten, kring Hallo-
ween, och handlar om de tre vännerna 
Fredde, Zacki och Mimmi. Tillsammans upp-
lever de spänning och löser brott som elever 
kan relatera till. I boken uppkommer skilda 
ämnen som väcker känslor och kan bidra till 
bra diskussioner.

Strategier för läsförståelse
Träna textförståelse utifrån högläsning

Skönlitterära 
boken och lärar-
handledningen

 – allt i ett!

På, mellan och bortom raderna

Läsförståelsefrågor till de här böckerna ingår:

• Drakskeppet (Maj Bylock)
• Ishavspirater (Frida Nilsson)
• Min vän Percys magiska gymnastikskor 

(Ulf Stark)
• Snögrottan (Laura Trenter)
• Kärlekspizzan (Johan Rundberg)
• Hoppet (Moni Nilsson)

• Häxorna (Roald Dahl)

• Glasbarnen (Kristina Ohlsson)

• Pojken i randig pyjamas (John Boyne)

• Alex Dogboy (Monica Zak)

• Eldens hemlighet (Henning Mankell)

• Rum 213 (Ingelin Angerborn)

För att nå en djupare förståelse av det man läser behöver texten 
bearbetas. Detta görs med fördel tillsammans. Med uppgifterna i 
På, mellan och bortom raderna tränas eleverna i att förstå, re�ektera 
över och samtala om skönlitterära böcker.

Boken innehåller arbetsuppgifter till tolv 
skönlitterära böcker lämpliga för mellan-
stadiet. Materialet fungerar som underlag vid 
läsning i läsgrupper, vid lärarens högläsning 
eller vid elevernas enskilda läsning. 

Läsförståelsefrågor
Läsförståelsefrågorna �nns som kopierings-

underlag i A6-stora rutor. Eleven kan klistra 
in lappen i en skrivbok och besvara frågorna 
där eller använda frågorna som underlag vid 
textsamtal.

Utöver frågekorten innehåller boken också 
förslag och arbetsmaterial att använda före 
och efter läsningen, bland annat fakta om de 
aktuella författarna.

Uppdrag Språklyft
Idématerial till Skolverkets bedömningsstöd i svenska 
och svenska som andraspråk, ”Nya språket lyfter”.

Extramaterial
Alla uppdrag �nns också i digital version att visa t ex 
med hjälp av projektor/IST. Extramaterialet når du 
genom att logga in på nok.se

Författare: Emma Frey-Skøtt

På, mellan och bortom raderna

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-44714-1 74 s 335:-

Författare: Kerstin Lundberg Hahn, 
Gunilla Ulefors, Charlotta Lövbrand

Strategier för läsförståelse – utifrån högläsning

Handledning och 
skönlitterär text 27-43550-6 128 s 375:-

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

Uppdrag Språklyft, åk  4–6

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-42236-0 136 s 425:-

http://nok.se
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Vad är det som pågår i det gamla slottet egentligen? En mystisk katt 
med lappar i pälsen, en försvunnen bokstav och några skor som traskar 
runt. Samtidigt som Maria, Alice, Osman, Storm och de andra barnen är 
på skrivläger har de gamla spökdiktarna vaknat till liv och de har saker 
att säga.  

En riktigt mysig kapitelbok som också innehåller skrivövningar för att 
väcka skrivlust och kreativitet. Korta kapitel och humoristiska illustra-
tioner i svartvitt gör denna bok inbjudande för läsaren.

Väsenologi

I alla tider har människor försökt förklara 
det de inte förstått. I gammal folktro kunde 
saker som naturfenomen och olyckor för-
klaras med väsen. Folktron hjälpte människor 
att förstå och hantera det skrämmande och 
okontrollerbara i livet. Så uppstod berättelser 
om väsen som troll, mylingar och maror.

Här presenteras tolv väsen ur den nordiska 
folktron, med fakta, förklaringar om vad de 
kan ha betytt för människor som levde förr 
och med varsin sägen som har berättats om 
dem. Det är läskigt, sorgligt, roligt och lite 
snuskigt! Här �nns också fakta om magiska 
växter och magiska föremål som sägs ha kun-
nat hjälpa mot faror och sjukdomar. 

Till boken hör en  kostnadsfri lärarhandled-
ning, skriven av Pär Sahlin, �nns att hämta på 
nok.se/vasenologi

En kostnadsfri lärarhandledning hittar du på nok.se

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, samtidigt som
man förmedlar normer och ideal. Om man 
dessutom lägger ifrån sig boken och berät-
tar med egna ord, skapas en kontakt som är 
helt unik. 

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

telser från olika tider och platser samt texter 
som belyser människors villkor och identitets- 
och livsfrågor.

Boken 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 sam-
talet i gruppen. De utvalda sagorna är lätta 
att återberätta.

Använd  berättandet 
som  ett pedagogiskt  

verktyg i värde-
grundsarbetet!

Spännande och 
faktaspäckat för 

mellanstadiebarn!

Spökdiktare och slottspoeter

Författare: Ingela Korsell, Reine Rosenberg

Väsenologi 27-16189-4 112 s 115:-

Mer Väsenologi 27-16692-9 190 s 115:-

Författare: Per Gustavsson, Mikael Thomasson

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

Författare: Tove Berggren, Hanna Granlund

Spökdiktare 
och slottspoeter 27-16314-0 160 s 150:-

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


Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll

Åk 4–6
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Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll

ORDKLASSER44

Pronomen är ord som man använder i stället för substantiv.
Personliga pronomen står o� ast i stället för namn på personer 
och saker.

 singular plural
 jag vi
 du ni
 han, hon, hen,  de
 den, det

Pronomen

Pro betyder
i stället för.

Nomen 
betyder 
namn.

Slå upp åk 4-6 2.indd   44 2018-06-19   16:59
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Slå upp 
Grammatik och stavning 
Kunskap om grammatik och stavning skapar 
förståelse för hur svenska språket är upp-
byggt. I Slå upp för åk 4–6 �nner du konkreta 
och visuella förklaringar inom områdena 
stavning, ordklasser,  satsdelar, skrivregler 
och ordkunskap.

Med Slå upp i klassrummet kan eleverna 
på ett lättillgängligt sätt ta reda på och ta till 
sig information om språkets uppbyggnad. 
Du kan även undervisa utifrån boken. Slå upp 
innehåller tydliga faktarutor med språkreg-
ler och information, samt konkreta exem-

pel med bild. Tillsammans med häftena 
Träna på svenska skapar Slå upp en gedigen 
undervisningsplattform för grammatik och 
stavning.

Allt är överskådligt och lättillgängligt, ja en 
ovanligt trevlig grammatik- och stavningsbok!

LEKTÖR EVA LEXELL TÖRNBLOM, BTJ-HÄFTET NR 21, 2018.

Prisade författare
2019 �ck Anna Ericsson Nordh och Ingmari 
Lundhäll det �na författarpriset Lärkan. Lärkan är 
ett pris som delas ut av SLFF (Sveriges Läromedels-
författares förbund), och ges till författare som 
medverkat i aktuella och i undervisningssamman-
hang väl fungerande läromedel eller kurslitteratur, 
som getts ut i Sverige. Med priset vill SLFF premiera
gott författarskap och stärka läromedelsförfattarnas 
ställning som viktiga kulturbärare.

Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll

Slå upp  grammatik 
och stavning åk 4–6 27-44930-5 112 s 155:- 
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Träna på svenska
Tydliga häften för 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

Författare: Anna Ericsson Nordh, 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:-



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.
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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.
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han R
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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
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n o

ch H
jältarnas kam
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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

■ LÄSFÖRSTÅELSE  

Läshoppet
KAPITELBÖCKER

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Dagens hjältar

Erika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika Eklund WilsonErika 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
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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

Räddare i nöden

Humor

Fantasy

Hästar
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Läshoppet kapitelböcker 
Kapitelböckerna passar de elever som lämnat nybörjarläsningen och behöver lite mer utmaning. 
Varje bok är inbunden i hårdpärm och består av 40 sidor. Böckerna är skrivna av skönlitterära författare. 
Texten är lättläst och innehållet är elevnära, roligt och spännande.

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

Vill du låta eleverna 
arbeta vidare med 

innehållet i Läshoppets 
böcker?

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

nok.se/lashoppet

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

Läshoppet Kapitelbok

Dagens hjältar 27-45247-3 40 s 95:-

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:-

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:-

Tanträddningen  27-44382-2 40 s  95:-

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

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

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

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

Katträddningen 27-45539-9 40 s 95:-

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

http://nok.se/lashoppet
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Lärare gör

Studieteknik
– övningar för att förstå och utveckla lärande 

Hur kan man bli bättre på att plugga? 
Vad är bra studieteknik?

Studieteknik är nyckeln till lärande. En god 
studieteknik ger eleverna möjlighet att nå så 
långt som möjligt och utveckla sin inlärning. 
Bokens första del beskriver hur hjärnan och 
inlärning fungerar. 

I den andra och mer praktiska delen av 
boken �nner du konkreta tips och lektions-
exempel där dina elever blir medvetna om 

olika strategier för olika tillfällen. Här får du 
möjlighet att inkludera studieteknik i den 
ordinarie undervisningen för att ge dina 
elever bästa möjliga förutsättningar för 
lärande. Många av tipsen går att använda i 
�era ämnen, både i och utanför skolan och 
hjälper eleven att hitta strategier som passar 
just hen. 

STUDIETEKNIK
Lärare gör

Övningar för att förstå och utveckla lärandet

åk 4 –6 Caysa Jonassen · Kim Sjöberg

Författare: Caysa Jonassen, Kim Sjöberg

Lärare Gör 

Studieteknik 27-46106-2 120  s 199:-

Författarna till Studieteknik – övningar för att förstå 
och utveckla lärande är Caysa Jonassen och Kim 
Sjöberg. Caysa undervisar i svenska, svenska som 
andraspråk och engelska och arbetar som lärare i 
Malmö stad på en F–6 skola. Kim undervisar i 
No-ämnena, svenska och svenska som andraspråk 
och arbetar som lärare i Malmö stad på en F–6 sko-
la. Kim driver en webbsida, oppetklassrum.se med 
tillhörande sociala medier så som Facebook och 
Instagram.

http://oppetklassrum.se
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Fördel Start 

Fö
rd

el

Fördel Start ingår i Fördel-serien. Boken ger nyanlända elever 
möjlighet att bygga upp basordförrådet på svenska, både på egen 
hand och i interaktion med lärare och klasskamrater.

Sandra Fahlgren
Pia Fahlgren
Agneta Lundgren

Fördel Start
Sva för nyanlända åk 4–6

Ord och enkla fraser

I Fördel Start lär sig eleverna ord, främst substantiv 
och verb, med hjälp av ett rikt bildstöd och övningar 
med en välkänd struktur. Bokens sju kapitel utgår från 
vanliga teman i nybörjarundervisningen.

Kapitlen är:
• I klassrummet
• I hallen
• I skolan
• På skolgården
• I skogen
• I hemmet
• En dag

Fördel Start ingår i Fördel-serien för mellanstadiet. 
Boken går att använda innan man börjar arbeta i text-
boken och övningsboken, men går även att använda 
parallellt. Fördel Start fungerar också helt fristående.

Hjälper eleverna 
att bygga upp ett 

basordförråd



29

SVENSKA SOM ANDRASPRÅKSVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Kostnadsfritt extramaterial
Till Fördel Start �nns extramaterial på 
webben, bland annat �nns alla uppstarts-
bilder digitalt.

Varje kapitel innehåller substantiv, 
verb och enkla fraser.

Under rubriken ”Vad �nns i …?” 
presenteras substantiv inom temat 
med stöd av en stor uppstartsbild.

Under rubriken ”Vad gör de i …?” 
presenteras verb inom samma 
tema med stöd av småbilder.

På de gula sidorna får eleverna lära sig 
enkla fraser med stöd av exempel. 
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nio   98   åtta

Mustafa skriver.

Nimo och Milla pratar.

Abel översätter.

Abel frågar.

Wan tänker.Milla räknar.

Najib svarar.

Mustafa och Wan lyssnar.

Najib räcker upp handen.

Nimo läser.

Vad gör de i klassrummet?

Skriv på ditt starkaste språk. 

01 Para ihop mening och bild. Dra streck. 

d   Abel översätter.

  Najib räcker upp handen. 

  Wan tänker.

b  Mustafa och Wan lyssnar.

  Minna räknar.

  Najib svarar.

c   Nimo läser.

  Mustafa skriver.

  Minna räknar. 

02 Vilken mening är rätt? Sätt kryss.

a   Abel frågar.

  Najib svarar.

  Mustafa skriver.X
Wan tänker

Najib svarar

a

d  

Abel frågar.

Najib svarar.

Milla räknar.  

Wan tänker.

Abel översätter.

Nimo och Milla pratar.

b  

a

b

c

d

e

f

3 Para ihop. Dra streck. 

a Nimo läser en

b  Milla pratar med 

c  Mustafa skriver med en

0

sexton   11
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10   tio

a 

b 

c 

d 

e 

f 

4  Vad gör de? Skriv meningar. 0

5  Milla och Abel går i samma klass. De är klasskamrater.  
Vad heter dina klasskamrater? Skriv.

6 Vad gör dina klasskamrater? Skriv. 0

0

0

Najib

Milla räknar. Abel

Abel Najib

Wan

00

Vad säger de? Skriv. 

Vad heter det här på svenska?

0

Vad heter det här 
på svenska?

En penna.

Vad 

det här på svenska?

Nimo frågar.

a Nimo frågar.

b Nimo frågar.

c Nimo frågar.

d Nimo frågar:

Mustafa svarar.

Mustafa svarar.

Mustafa svarar.

Mustafa svarar.

Mustafa svarar.

Nimo frågar.

elva   11
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Milla räknar

fem   54   fyra

Vad finns i klassrummet?

Skriv på ditt starkaste språk.

1 I klassrummet

en tavla

en pennvässare

ett suddgummi

en linjal

ett papper

en penna

en papperskorg

en skolbänk

en stol

en bok

en skrivbok

en pärm
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 nok.se/Fördel Start

Författare: Sandra Fahlgren, Pia Fahlgren, 
Agneta Lundgren

Fördel Start 27-46103-1 72 s 119:-

https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/Fordel-Start-ak-4-62/
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Sandra Fahlgren

Pia Fahlgren

Agneta Lundgren

Fördel Start
Sva för nyanlända åk 4–6

Ord och enkla fraser

HELGA STENSSON  •  PÄR SAHLIN

Fördel
Textbok

Sva för nyanlända åk 4–6

ISBN 978-91-27-43960-3

9 7 8 9 1 2 7 4 3 9 6 0 3

Fördel
Sva för nyanlända åk 4–6

Textbok

  Fördel är läromedlet som passar för nyanlända 
elever på mellanstadiet.

  Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt 
andraspråk på fl era nivåer samtidigt.

  Fördel ger eleverna dialoger, texter och 
skönlitteratur med en tydlig progression.

Textboken innehåller nio kapitel där eleverna får följa 
en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna knyter
an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv 
i Sverige. Varje kapitel innehåller en modelltext som 
stöd för elevernas eget skrivande i olika genrer.
 I textboken fi nns även ett kapitel med texter i SO 
och NO som en första introduktion till skolspråket 
i ämnesundervisningen. Boken avslutas med en 
specialskriven skönlitterär följetong i tio avsnitt.
 Alla texter fi nns inlästa och ljudfi lerna säljs 
tillsammans med lärarhandledningen och den digitala 
textboken.

Fördel
  Textbok       Sva för nyanlända åk 4

–6

Fördel för åk 4 – 6 består av
Textbok 27- 43960 -3
Övningsbok 27- 43961 - 0
Textbok Digital 27- 44798 -1
Lärarhandledning 27- 44740-0
(nedladdningsbar pdf + ljudfiler mp3)

HELGA STENSSON  •  PÄR SAHLIN

Fördel
Övningsbok

Sva för nyanlända åk 4–6

ISBN 978-91-27-43961-0

9 7 8 9 1 2 7 4 3 9 6 1 0

Fördel
  Ö

vningsbok  –  Sva för nyanlända åk 4
–6

Fördel
Sva för nyanlända åk 4–6

Övningsbok
  Fördel är läromedlet som passar för nyanlända elever på mellanstadiet.

  Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt.
  Fördel ger eleverna dialoger, texter och skönlitteratur med en tydlig progression.

Övningsboken innehåller tio kapitel med uppgifter till 
textboken. Det finns uppgifter som tränar läsförståelse 
samt ord och fraser kopplade till både vardagsspråk och skolspråk. I övningsboken får eleven också stöd att skriva texter i olika genrer. Till varje kapitel finns en genomgång av textbokens modelltext och förslag på texter att skriva både gemensamt och på egen hand. Sist i varje kapitel finns hörövningar som knyter an till kapitlets tema. Ljudfilerna till dessa laddas ned tillsammans med lärarhandledningen.

Fördel för åk 4 – 6 består avTextbok
27- 43960 -3Övningsbok
27- 43961 - 0Textbok Digital
27- 44798 -1Lärarhandledning
27- 44740-0(nedladdningsbar pdf + ljudfiler mp3)

Fordel4_6_OB_cover.indd   Alla sidor

2016-09-13   15:11

Agneta Lundgren

Läs och förstå
Åtta texter om vänskap och mod

Fördel

Åtta texter om vänskap och mod

Sva för nyanlända åk 4 –6

Läs och förstå kan 
användas som ett komplement 
till Fördel text- och övningsbok 
men fungerar också att arbeta 

med fristående.

Fördel

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Fördel passar nyanlända barn på mellanstadiet. I Fördel får eleverna möjlighet att genom 
texter och övningar utveckla både sitt vardagsspråk och skolspråk.  Fördel består av en start-
bok, textbok, övningsbok samt lärarhandledning (PDF) med inspelningarna i mp3-format. 
Textboken �nns även som digitalbok. I serien �nns också Fördel Läs och förstå som består av 
åtta berättande texter med uppgifter till varje text.
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Arbeta med 
Ensam hemma

   FÖRE LÄS N I NG E N   

Vad ser du på bilden?

Titta på bilden. Svara på frågorna.

1 Vad ser du? Ge exempel.

2 Var är pojken?

3 Vad gör han?

4 Hur känner sig pojken, tror du?

a Välj bland orden i rutan. Skriv ordet.

ledsen glad ensam rädd      modig

Pojken känner sig  .

b Varför känner han så, tror du? 

Pojken känner sig  för 

 .
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16     Kapitel  2

2

Fordel4-6_Lasforstaelse_inlaga.indd   16 2018-10-09   15:06

   E FTE R LÄS N I NG E N   

Vad handlar texten om?

Läs texten Ensam hemma och arbeta med uppgifterna.

1 Vad gör Sara och Jonas? Skriv rätt namn efter frågan.
Välj bland namnen i rutan.

Jonas    Sara

a Vem är ny på skolan? 

b Vem ringer på dörren? 

c Vem vill låna ägg? 

d Vem är mörkrädd? 

e Vem knäcker äggen? 

2 Läs meningarna här nedanför.
Sätt kryss () för sant eller falskt.   sant falskt

a Jonas är glad för att han har fl yttat. 

b Jonas ser en skugga i hallen.  

c Sara bor i huset bredvid Jonas.  

d Sara vill låna två ägg.   

e Sara vill inte vara ensam.  

f De bakar bullar.    

g Jonas är rädd för Sara.   

h Berättelsen slutar lyckligt.  

3 Läs dina svar på uppgift 2 för en kamrat. Jämför era svar. 
Berätta för varandra hur ni har tänkt. Ändra dina svar om du vill.
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HELGA STENSSON  •  PÄR SAHLIN

Fördel
Textbok

Sva för nyanlända åk 4–6

ISBN 978-91-27-43960-3

9 7 8 9 1 2 7 4 3 9 6 0 3

Fördel
Sva för nyanlända åk 4–6

Textbok

  Fördel är läromedlet som passar för nyanlända 
elever på mellanstadiet.

  Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt 
andraspråk på fl era nivåer samtidigt.

  Fördel ger eleverna dialoger, texter och 
skönlitteratur med en tydlig progression.

Textboken innehåller nio kapitel där eleverna får följa 
en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna knyter
an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv 
i Sverige. Varje kapitel innehåller en modelltext som 
stöd för elevernas eget skrivande i olika genrer.
 I textboken fi nns även ett kapitel med texter i SO 
och NO som en första introduktion till skolspråket 
i ämnesundervisningen. Boken avslutas med en 
specialskriven skönlitterär följetong i tio avsnitt.
 Alla texter fi nns inlästa och ljudfi lerna säljs 
tillsammans med lärarhandledningen och den digitala 
textboken.

Fördel
  Textbok       Sva för nyanlända åk 4

–6

Fördel för åk 4 – 6 består av
Textbok 27- 43960 -3
Övningsbok 27- 43961 - 0
Textbok Digital 27- 44798 -1
Lärarhandledning 27- 44740-0
(nedladdningsbar pdf + ljudfiler mp3)

HELGA STENSSON  •  PÄR SAHLIN

Fördel
Övningsbok

Sva för nyanlända åk 4–6

ISBN 978-91-27-43961-0

9 7 8 9 1 2 7 4 3 9 6 1 0

Fördel
  Ö

vningsbok  –  Sva för nyanlända åk 4
–6

Fördel
Sva för nyanlända åk 4–6

Övningsbok

  Fördel är läromedlet som passar för nyanlända 
elever på mellanstadiet.

  Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt 
andraspråk på flera nivåer samtidigt.

  Fördel ger eleverna dialoger, texter och 
skönlitteratur med en tydlig progression.

Övningsboken innehåller tio kapitel med uppgifter till 
textboken. Det finns uppgifter som tränar läsförståelse 
samt ord och fraser kopplade till både vardagsspråk 
och skolspråk. I övningsboken får eleven också stöd 
att skriva texter i olika genrer. Till varje kapitel finns 
en genomgång av textbokens modelltext och förslag 
på texter att skriva både gemensamt och på egen 
hand. Sist i varje kapitel finns hörövningar som knyter 
an till kapitlets tema. Ljudfilerna till dessa laddas ned 
tillsammans med lärarhandledningen.

Fördel för åk 4 – 6 består av
Textbok 27- 43960 -3
Övningsbok 27- 43961 - 0
Textbok Digital 27- 44798 -1
Lärarhandledning 27- 44740-0
(nedladdningsbar pdf + ljudfiler mp3)
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Läs och förstå
Åtta texter om vänskap och mod

Fördel

Åtta texter om vänskap och mod

Sva för nyanlända åk 4 –6

Var ligger 
det? Det ligger 

i Asien. 

Hur gammal 
är du? Jag är 11 år. 

Vilka språk 
pratar du? Jag pratar arabiska 

och lite svenska.

Vad tycker 
du om?

Jag tycker om 
böcker.

Välkommen Amina!

Det börjar en ny elev i FBK 5. 
Hon heter Amina.

Petra:  Hej! Vad heter du?
Amina:  Jag heter Amina.
Petra:  Hur skriver du Amina?
Amina:  A-M-I-N-A
Petra:   A-M-I-N-A?
Amina:  Ja.
Petra:  Välkommen till FBK 5, Amina !
 I vår klass går det fem pojkar och tre flickor.

Var kommer 
du från?

Jag kommer
från Syrien.

1 . 1 .

2. 2.

3.
3.

4.
4.

5. 5.

1

22     Kapitel  1
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En text om Amina

Amina börjar i klass FBK 5. 
Hon skriver en text om sig själv. 
Här är Aminas text.

Jag heter Amina

Jag heter Amina. Jag är 11 år.
Jag fyller 12 år den 10 maj. 

Jag kommer från Syrien. 
Syrien ligger i Asien. 

Jag kan arabiska och lite svenska. 
Arabiska är mitt modersmål. 

Jag går i FBK 5 i Solbyskolan. 

Jag tycker om böcker. 
Jag tycker inte om spindlar.

Modell-
text

1

Klass FBK 5     23
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Välkommen Amina!

1 Läs dialogen på sidan 22 i textboken. 
Vad får du veta om Amina? Skriv svar.

a Hur gammal är hon?

Hon

b Vilka språk pratar hon?

c Vad tycker hon om?

d Var kommer hon från?

e Var ligger det?

2 I FBK 5 går det 9 elever.

a Hur många fl ickor går det i FBK 5?  

b Hur många pojkar?  

3 Antonio stavar sitt namn så här: A-N-T-O-N-I-O. 

a Stava ditt namn för en kamrat.

b Fråga tre kamrater hur de stavar sina namn. 
 Skriv namnen här.
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Arbeta med modelltexten

Nu ska du får arbeta med modelltexten på sidan 23 i textboken.
Läs texten om Amina och sätt meningarna i rätt ordning. 
Skriv siff rorna 2 till 9.

   Arabiska är mitt modersmål.

   Jag heter Amina.

   Jag tycker inte om spindlar.

   Jag är 11 år.

   Jag kommer från Syrien.

   Jag går i FBK 5 i Solbyskolan.

   Jag kan arabiska och lite svenska.

   Jag tycker om böcker. 

   Syrien ligger i Asien.

1

1
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Textbok
Fördel Textbok består av nio kapitel där elev-
erna får följa en klass i Solbyskolan. Kapitel-
texterna knyter an till elevernas tidigare 
erfarenheter och deras nya liv i Sverige. 

Varje kapitel innehåller:
• En upptaktsbild som eleverna kan  samlas 

kring oavsett språknivå.
• Dialoger och tematiska bildordlistor.
• En modelltext som stöd för elevernas eget 

skrivande i olika genrer.

 I textboken �nns även:
• Ett kapitel med texter i SO och NO som 

en introduktion till skolspråket i ämnes-
undervisningen. 

• En skönlitterär följetong i tio avsnitt.

Digitalbok
Fördel Textbok �nns också som digitalbok.
Eleverna får tillgång till de inspelade texterna 
direkt i boken. Som lärare kan du projicera 
texten i klassrummet och låta eleverna lyssna 
samtidigt.

Läs och förstå
Fördel Läs och förstå består av åtta skön-
litterära texter med tillhörande uppgifter. 
Texterna är specialskrivna av författarna 
Katarina von Bredow, Kerstin Lundberg 
Hahn, Niklas Krog och Pär Sahlin. 

Till varje text �nns en illustration som 
väcker ny�kenhet och stöttar elevernas 
läsning. Till bilden �nns alltid förförståelse- 

uppgifter under rubriken Vad ser du på 
bilden? Eleverna ska arbeta med uppgifterna 
innan de läser texten.

Till varje text �nns sedan uppgifter under 
rubrikerna:
• Vad handlar texten om?
• Vad betyder orden?
• Vad tycker du?

Övningsbok
Fördel Övningsbok innehåller uppgifter som skapar förförståelse inför arbetet med kapitlet. 
Här �nns läsförståelseuppgifter och övningar som tränar ord och fraser. I varje kapitel �nns en 
genomgång av textbokens modelltext och sist i varje kapitel �nns hörövningar.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen säljs som nedladdnings-
bar pdf. Den innehåller förslag på hur man 
kan arbeta kapitel för kapitel, kopierings-
underlag samt ljud�lerna till alla texter och
hörövningar i mp3-format.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅKSVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Var ligger 
det? Det ligger 

i Asien. 

Hur gammal 
är du? Jag är 11 år. 

Vilka språk 
pratar du? Jag pratar arabiska 

och lite svenska.

Vad tycker 
du om?

Jag tycker om 
böcker.

Välkommen Amina!

Det börjar en ny elev i FBK 5. 
Hon heter Amina.

Petra:  Hej! Vad heter du?
Amina:  Jag heter Amina.
Petra:  Hur skriver du Amina?
Amina:  A-M-I-N-A
Petra:   A-M-I-N-A?
Amina:  Ja.
Petra:  Välkommen till FBK 5, Amina !
 I vår klass går det fem pojkar och tre flickor.

Var kommer 
du från?

Jag kommer
från Syrien.

1 . 1 .

2. 2.

3.
3.

4.
4.

5. 5.

1
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Var ligger 
det? Det ligger 

i Asien. 

Hur gammal 
är du? Jag är 11 år. 

Vilka språk 
pratar du? Jag pratar arabiska 

och lite svenska.

Vad tycker 
du om?

Jag tycker om 
böcker.

Amina:  Ja.
Petra:  Välkommen till FBK 5, Amina !
 I vår klass går det fem pojkar och tre flickor.

Var kommer 
du från?

Jag kommer
från Syrien.

1 . 1 .

2. 2.

3.
3.

4.
4.

5. 5.

22     Kapitel  1

Textboken �nns även som digitalbok.

nok.se/fordel

Författare: Pär Sahlin, Helga Stensson, Rebecka Ungh Wolf, 
Katarina von Bredow, Kerstin Lundberg Hahn, Niklas Krog, 
Sara Persson, Sandra Fahlgren, Pia Fahlgren, Agneta 
Lundgren

Fördel Sva för nyanlända åk 4–6

Textbok 27-43960-3 156 s 185:-

Textbok Digital 27-44799-8   79:-

Övningsbok 27-43961-0  156 s 99:-

Lärarhandledning Webb 27-44741-7    855:-

Läs och förstå 27-45456-9 64 s 89:-

Start 27-46103-1 72 s 119:-

http://nok.se/fordel
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Jag är Moni
Jag heter Moni.

Jag är 12 år.

Jag bor med min mamma och min bror.

Vi bor i en lägenhet.

svenska modersmål

en bror

en lägenhet

Skriv orden på ditt modersmål.
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3 Skriv svar.

a Vad heter du?

 .

b Hur gammal är du?

år.

c Vem bor du med?

 .

1 Sätt kryss för ja eller nej.

a Moni är tolv år. 

b Moni bor i en lägenhet. 

c Moni bor med sin bror. 

d Moni bor med sin pappa. 

2 Vad säger Moni? Skriv orden som fattas. 

X

Jag heter

Jag heter

Jag är

Jag bor med

Jag hetera Jag heter  .

b Jag är  år.

c Jag bor med min 

och min  .

d Jag bor i en  .
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nejja  

Moni
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Läsloket
Läsförståelse på olika nivåer

Fem stationer – fem nivåer
Läsloket består av fem böcker. Mellan böck-
erna �nns en progression där station 1 vän-
der sig till nybörjare i språket och station 5 
till elever på mer avancerad nivå. Språknivån 
i böckerna bygger delvis på de fem stegen i 
läsa-delen i Skolverkets bedömningsstöd för 
nyanländas språkutveckling Bygga svenska.

Texter i olika genrer
Läsloket innehåller texter i olika genrer, till 
exempel berättande, beskrivande och åter-

givande texter. Till texterna �nns uppgifter 
som tränar läsförståelse, ord och uttryck samt 
grammatik. Texterna är rikligt illustrerade för 
att ge eleverna den stöttning de behöver om 
de arbetar med böckerna på egen hand.

Varje bok har ett tema:
Station 1: Vänner
Station 2: Skola
Station 3: Fritid
Station 4: Stad och land
Station 5: Djur och natur

Finns även 
för åk 1–3

nok.se/lasloket

Författare: Joel Berglund, Emma Frey-Skött, Mats Larsson, 
Sandra Grängstedt, Johan Rundberg, Pär Sahlin

Läsloket

Läsloket Station 1 27-45553-5 48 s 65:-

Läsloket Station 2 27-45554-2 48 s 65:-

Läsloket Station 3 27-45555-9 48 s 65:-

Läsloket Station 4 27-45557-3 48 s 65:-

Läsloket Station 5 27-45556-6 48 s 65:-

http://nok.se/lasloket


© 2020 Johanna Ekström och Natur & Kultur Sva-lådan TALA  Kopiering förbjuden. ISBN 9789127456679

Gör så här:

1. Arbeta med en kamrat. Sätt er 

rygg mot rygg.

2. Titta på ditt kort. Du ser en bild. 

Din kamrat har en likadan bild på 

sitt kort, men fem saker fattas.

3. Hitta sakerna tillsammans. 

Du får bara titta på ditt eget kort.

4. Ta hjälp av rutan här bredvid.

Du kan börja så här:

Â Jag ser …

Â På min bild fi nns …

Â Har du …?

Â Hur många … har du?

3a

FINN FEM FEL | PÅ SKOLGÅRDEN 
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3bFINN FEM FEL | PÅ SKOLGÅRDEN 

Gör så här:
1. Arbeta med en kamrat. Sätt er 

rygg mot rygg.
2. Titta på ditt kort. Du ser en bild. 

Din kamrat har en likadan bild, 
men på din bild fattas fem saker.

3. Hitta sakerna tillsammans. 
Du får bara titta på ditt eget kort.

4. Ta hjälp av rutan här bredvid.

Du kan börja så här:
Â Jag ser …
Â På min bild fi nns …
Â Har du …?
Â Hur många … har du?
Â Nej, jag har ingen …

svalada_T _cards_1 8 197.indd   133
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BESKRIV OCH GISSA | KLÄDER 1a

Gör så här:

1. Arbeta med en kamrat. Sätt er 

rygg mot rygg.

2. Titta på ditt kort. På kortet ser du 

fyra bilder med ord.

3. Beskriv bilderna för din kamrat 

utan att säga orden. 

Du kan börja så här:

Â Den är …

Â De är …

Â Den har …

Â De har …

en keps

en t-shirt

ett par vantar

ett par byxor
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en keps

en t-shirt

ett par vantar

ett par byxor
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BESKRIV OCH GISSA | KLÄDER 1b
Gör så här:1. Arbeta med en kamrat. Sätt er rygg mot rygg.

2. Titta på ditt kort. På kortet ser du nio bilder. 

3. Lyssna på din kamrat. 4. Gissa vilka fyra bilder din kamrat beskriver. 

en jacka

ett par byxor 

ett par skor

en keps

en tröja

en t-shirt

en strumpa

ett par vantar

ett par stövlar
svalada_T _cards_1 8 197.indd   

2020-02-2    1 :00

33

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Den här lådan innehåller övningar som utvecklar elevernas muntliga 
förmåga. Eleverna samarbetar och ställer frågor, beskriver vad de 
ser på bilder och förhandlar om ords betydelse.

Lådan innehåller kort med 60 muntliga 
övningar. Övningarna bygger upp elevernas 
ordförråd och utvecklar den muntliga förmå-
gan. Korten kan användas som uppstart av 
en lektion, som pausuppgift, som avslutning 
på en lektion och som extrauppgift. 

Ett �exibelt material
Övningarna i lådan passar både elever som 
är på väg i sin språkutveckling och elever på 
nybörjarnivå. 

Övningarna är indelade i fyra olika uppgifts-
kategorier: 
• Beskriv och gissa 
• Ställ frågor och svara
• Beskriv och rita
• Finn fem fel
Eleverna arbetar två och två och samarbetar 
på olika sätt i övningarna.

Jag använder ofta korten i den här 
lådan som en kort uppvärmning på 
en lektion. Eleverna kommer i gång 
och de får möjlighet att interagera 
och kommunicera med varandra. Jag
använder även korten till elever som 
blivit klara med en uppgift eller som 
en avslutning på en lektion. Bild- och 
ordstödet på alla kort gör materialet 
lätt att anpassa till olika språknivåer.

JOHANNA EKSTRÖM, FÖRFATTARE TILL SVA-LÅDAN TALA

Sva-lådan TALA

� I serien Lärpocket �nns det �er intressanta titlar 
för dig som undervisar i sva – kika på sidan 88-89.
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Viktiga ord i svenska är en ordbok med 
förklaringar till 140 viktiga begrepp inom 
ämnet svenska. Till boken �nns också fyra 
övningshäften där eleverna kan öva, befästa 
och fördjupa sin förståelse för grundläggande 
begrepp. Alla begrepp kan eleverna slå upp 
i ordboken.

Viktiga ord i svenska 

Författare: Johanna Ekström

Sva-lådan TALA 27-45667-9  625 kr

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 27-41170-8 32 s  55:-

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



Skills är ett basläromedel i engelska för mellanstadiet. Det är ett roligt 
och motiverande material som steg för steg hjälper eleverna att utveckla sina 
förmågor, sina skills.

I Skills får eleverna följa en spännande samman-
hängande berättelse som utvecklar deras läsför-
ståelse. Utöver den skönlitterära berättelsen får 
eleverna läsa intresseväckande fakta om den 
engelsktalande världen, personer och händelser. 
Självklart ingår interaktionsövningar och hörövningar 
i varje kapitel. 

Skills lyfter fram grammatiken och låter den synas 
och bli en naturlig del i varje kapitel. 

Arbeta med cirkelmodellen 
Med Skills får eleverna dessutom arbeta enligt cirkel-
modellen när de lär sig att skriva olika texttyper. De 
får stöttning i form av modelltexter, modellfraser, 
gemensamt skrivande, gra�ska stödstrukturer och 
ett tydligt pedagogiskt upplägg. De tränas också att 
presentera sina texter muntligt. Till detta arbete �nns 
även hörövningar som hör ihop med modelltexten.

Sk
ill
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The adventure 
begins with Skills!
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2021 belönades Skills med en bronsmedalj i 
den internationella läromedelstävlingen BELMA, 
Best European Learning Materials Awards.
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En underhållande och spännande 

följetong om Tibbo och hennes vänner.

Intresseväckande fakta.

Korta dialoger

Ord, fraser och grammatik.

Exempeltexter för att 

arbeta enligt cirkelmodellen.

Teacher’s Guide

(inklusive lärarwebb 

och ljudfiler)Workbook

(inklusive 

webbövningar)Textbook

Fiona Miller

Maria Olsson

Rebecka Ungh Wolf

Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.

I Skills 4 Textbook möter eleverna:

27452213_Skills_Textbook_ak4_omslag.indd   Alla sidor

2018-08-24   09:47
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Mer Skills

Så här arbetar du med Skills

Introduction

Varje arbetsområde, Unit, inleds 
med en genomgång och en hör-
förståelse. Introduktionen skapar 
förförståelse och ger inspiration 
inför kommande arbete.

Chapters 

Efter introduktionen följer 
tre kapitel som bygger upp 
ordförråd och grammatik  
inför det avslutande avsnittet 
i en Unit.

Writing skills

Writing skills-avsnittet 
avslutar arbetet i en Unit. 
Här  sker arbetet utifrån 
cirkelmodellen. Eleverna 
får läsa, skriva, presentera 
och lyssna på texter i en 
viss texttyp.

Varje Unit innehåller tre kapitel samt ett Writing skills-avsnitt.

Sammanhängande 
berättelse i 12 kapitel, åk 4.

Intresseväckande 
faktatexter.

I Skills arbetar du med en metodisk och återkommande arbetsgång.

  Texttypens innehåll 
Bygg upp kunskap om ämnet och samtala om 
aktuella ord och begrepp.

  Texttypens syfte, struktur och kännetecken 
Gå igenom textens olika delar, struktur och 
innehåll.

  Gemensamt skrivande
Skriv en gemensam text utifrån modelltextens 
struktur och innehåll. Till denna fas �nns gra�ska 
stödstrukturer.

  Individuellt skrivande
Eleverna skriver en egen text. De har modell-
texten, modellfraser, gra�ska stödstrukturer 
och checklistor till hjälp.

 1

 2

 3

4

Sammanhängande 
berättelse i 12 kapitel, åk 5.

Sammanhängande 
berättelse i 12 kapitel, åk 6.

Dialoger, tongue twisters, ramsor 
och idiomatiska uttryck.

Ord, grammatik och modellfraser.

Varje Unit innehåller tre kapitel samt ett Writing skills

28 29U N I T  2  t w e nty - n i n et w e nty - e i ght  U N I T  2

2
UN IT

SkillsSkillsSkills
x READ and LISTEN to 

descriptions about animals

x WRITE and SPEAK  
about animals
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Workbook 
Workbook innehåller varierade övningar av alla de slag. Här �nns 
t ex läsförståelsefrågor, re�ektionsfrågor, interaktionsövningar, skriv-
övningar, hörförståelseövningar och självutvärderingar.

I Writing skills-avsnitten arbetar eleverna enligt cirkelmodellen. 

Arbetet föregås av vägledande stöttning i form av modelltexter, 
modellfraser, gemensamt skrivande, gra�ska stödstrukturer och 
checklistor. Avsnittet innehåller även hörövningar samt uppgifter för 
elevernas muntliga presentationer av sina texter.

Extramaterial
Till Skills �nns en elevwebb med ljud�lerna till alla texter samt färdighetsträning av ord 
och grammatik. Eleverna får lyssna, läsa, skriva och öva uttal i en mängd olika övningar. 
Elevens svar sparas och du som lärare kan följa upp resultaten i lärarwebben. 

Här �nns även Skills ordlistor översatta till somaliska och arabiska.

För eleven

ENGELSKA  |  BASLÄROMEDEL

Ordlistorna till 
Skills �nns översatta 

till somaliska och 
arabiska!

Ur Skills 5

Textbook
Textbook driver lusten att lära sig engelska med hjälp av spännande 
och välskrivna texter. Boken har en tydlig struktur med en medveten 
arbetsgång.

I Textbook arbetar eleverna med skönlitterära berättelser – Tibbo’s 
story (åk 4), Vega’s adventure (åk 5) och Yoshi’s surprise (åk 6). Ord, 
fraser och grammatik som eleverna möter i berättelserna tas upp i 
samband med texten. 

Varje kapitel innehåller även dialoger för att träna på uttal och inter-
aktion. I alla kapitel �nns dessutom intresseväckande faktatexter. Varje 
Unit avslutas med ett Writing skills-avsnitt, här möter eleverna modell-
texter och modellfraser för att arbeta enligt cirkelmodellen.
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Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.

I Skills 4 Workbook  möter eleverna uppgifter som 
tränar läsförståelse av olika texttyper, hörförståelse, 
ordkunskap och grammatik. De får många tillfällen att 
träna på interaktion och tal.

I avsnitten som heter Writing Skills arbetar eleverna 
enligt cirkelmodellen. Eleverna stöttas att producera 
egna texter som de presenterar muntligt och skriftligt. 
Till sin hjälp har de exempeltexter, modellfraser, 
grafiska strukturer och vägledande checklistor. 

Till den här boken finns webbövningar. 
Logga in på nok.se.

Extramaterial 
på webben
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En underhållande och spännande 
följetong om Tibbo och hennes vänner.

Intresseväckande fakta.

Korta dialoger

Ord, fraser och grammatik.

Exempeltexter för att 
arbeta enligt cirkelmodellen.

Teacher’s Guide
(inklusive lärarwebb 
och ljudfiler)

Workbook
(inklusive 
webbövningar)

Textbook
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Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.
I Skills 4 Textbook möter eleverna:

27452213_Skills_Textbook_ak4_omslag.indd   Alla sidor 2018-08-24   09:47
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Egg setting
He looks at Vega with twinkling eyes. “When I was young, He looks at Vega with twinkling eyes. “When I was young, 
we had a tradition called egg setting. First, you fill up a glass we had a tradition called egg setting. First, you fill up a glass 
with water. Then you crack an egg into the water and leave with water. Then you crack an egg into the water and leave 
the glass next to a window. After that, you go to bed, but you the glass next to a window. After that, you go to bed, but you 
have to get up early the next morning.”have to get up early the next morning.”

“I know why you get up early! It’s because you want to see “I know why you get up early! It’s because you want to see 
the egg set,” Kat says excitedly.

“That’s right,” great-grandfather replies. “As the sun rises, “That’s right,” great-grandfather replies. “As the sun rises, 
the water in the glass gets warm and the egg sets. The shape the water in the glass gets warm and the egg sets. The shape the water in the glass gets warm and the egg sets. The shape the water in the glass gets warm and the egg sets. The shape 
of the egg tells you something about the future.”of the egg tells you something about the future.”

Does it work?
Vega is fascinated. “So, you tell the future with an egg? Vega is fascinated. “So, you tell the future with an egg? 
Does it work?”

The old man gets a far-away look in his eyes. “It works The old man gets a far-away look in his eyes. “It works 
all right! When I was a young man, I saw the face of my future all right! When I was a young man, I saw the face of my future 
wife. Everyone laughed at me and said the egg was just a blobwife. Everyone laughed at me and said the egg was just a blob
with some holes in it. But I saw a beautiful face in that egg.”with some holes in it. But I saw a beautiful face in that egg.”

“And then, a few months later, you met Grammie – “And then, a few months later, you met Grammie – 
and you got married!” Kat declares. and you got married!” Kat declares. 

“Cool story,” Vega says. “What a pity you don’t do that “Cool story,” Vega says. “What a pity you don’t do that 
anymore.”

The future
“Oh, but I do!” The old man smiles. “I set an egg a few days ago. “Oh, but I do!” The old man smiles. “I set an egg a few days ago. 
And when I got up at sunrise, I saw something marvellous. And when I got up at sunrise, I saw something marvellous. 
And it has something to do with the two of you.”And it has something to do with the two of you.”
He points to Kat and Vega. 

“Come closer and I’ll tell you what I saw …”“Come closer and I’ll tell you what I saw …”

Telling the future
It’s a warm evening and the stars are twinkling in a velvet sky. It’s a warm evening and the stars are twinkling in a velvet sky. 
The garden is crowded with people who have come to say The garden is crowded with people who have come to say 
good-bye to Vega and Leo, and Kat and her family. They’re good-bye to Vega and Leo, and Kat and her family. They’re 
leaving Jamaica in a few days’ time.

Great-grandfather
An elegant man with silver hair and a cane walks slowly An elegant man with silver hair and a cane walks slowly 
into the garden. Kat and Vega dash over to him. He’s Kat’s into the garden. Kat and Vega dash over to him. He’s Kat’s 
great-grandfather and he tells wonderful stories. “What did great-grandfather and he tells wonderful stories. “What did 
you do at Easter when you were young?” Vega wonders. you do at Easter when you were young?” Vega wonders. 
“Can you remember?” Kat adds.

The old man laughs. “My legs are slow, but my mind The old man laughs. “My legs are slow, but my mind 
is still fast!”

g@@@@@@@@@@@@@@@@hTo discuss:g@@@@@@@@@@@@@@@@hWhat do you think great-grandfather saw?g@@@@@@@@@@@@@@@@hg@@@@@@@@@@@@@@@@hWhat will Kat and Vega do in the future?g@@@@@@@@@@@@@@@@h
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Skills Teacher’s Guide
Arbetssättet i Skills bygger på ett gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. I 
Teacher’s Guide �nns instruktioner och förslag på aktiviteter för att skapa förförståelse, gemen-
samt bearbeta texterna samt utmana eleverna till eget arbete och produktion. Handledningen 
guidar läraren genom cirkelmodellens fyra steg. Teacher’s Guide innehåller även kopierings-
underlag, bildkort och spel. 

I Teachers’s Guide ingår ljud�lerna till hörövningarna samt en lärarwebb. 

Lärarwebb
På lärarwebben �nns alla ljud�ler till hörövningarna samt material för digital visning, till exempel 
kapitelbilder, samtalsbilder och gra�ska stödstrukturer. Här �nns även uppföljning och statistik av 
elevernas arbete med övningarna i extramaterialet.

Teacher’s Guide, Textbook och Student’s Key medföljer i digitalt format. På lärarwebben �nns 
även alla kopieringsunderlag som utskrivbara pdf:er. Lärarwebben nås via en kod som följer med 
Teacher´s Guide. Efter 12 månader kan du förnya ditt abonnemang och köpa webben separat.

För läraren

Ur Skills 4

Mer Skills

Tibbo från Skills 4.

30 U N I T  1  C H A PTE R 1

9C H A PTE R 1  n i n e

What’s that?
They hear a loud noise. A very loud noise.

CRASH! BANG!
“What’s that noise?” Kat says.
“Look! Over there! What is it?” says Yoshi. 
“Kat, you’re brave. You go and check it out!”

Hello!
“Hello? Hi there! Are you okay?” Kat asks. 

The kids hear a lot of strange noises. Then they hear a voice.
“Hello! How are you? Hola! Hej! Ciao! Bonjour! Guten tag! 

Ni hao! Hujambo! Merhaba! Shalom! Kalimera! As Salam Alaykom!”
“Er … do you speak English?” Kat asks.
They see two big eyes in the woods. They hear 

more strange noises. And then …

g@@@@@@@@@@hWhat do you think?
Who is in the woods?
And what happens next?

CRASH!
  BANG!

Hello! 
Hi there!

8

1
CHA PTER

ei g ht  C H A PTE R 1

On the way home
It is a hot afternoon in May. Four children 
walk home from school. They are tired.

“I’m hungry!” Leo says. “And my bag is so big!”
“Well, my bag is bigger,” says Vega.  

“I have a lot of homework.”

Ord och grammatik

Siffror

Årtal

Plural

Verbet be

Lärarwebb chapter 1

Tibbo’s story

Numbers and years

Bag – Bags

To be

On the way home
Skapa förförståelse
Be eleverna slå upp sidan 8 eller visa bilden via 
en projektor i klassrummet. Titta på och tala om 
bilden. Ställ frågor, till exempel:

• What do you see in the picture? Låt eleverna ge 
förslag på vad de ser, till exempel four children, bags, 
birds, trees, houses etc. Några elever vill kanske för-
klara mer, they have bags, they have the same clothes, 
they are tired/happy etc.

Gå vidare och låt eleverna kommentera barnens 
kläder.

Chapter 1

Sidorna 8 –9

Skills_LHL.indd   30 2018-10-12   13:15
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• Kat says hello to the strange thing in the woods. 
What does it say? It says hello in diff erent languages: 
Hola (Spanish), Ciao (Italian), Bonjour (French) 
Guten tag (German), Ni hao (Chinese), Hujambo 
(Swahili), Merhaba (Turkish), Shalom (Hebrew), 
Kalimera (Greek), As Salam Alaykom (Arabic). 

• What do the children see and hear in the woods? 
Big eyes, more noise.

I GRUPP/PAR

Avsluta med att låta eleverna fundera över frågorna 
under rubriken What do you think? Låt dem 
 diskutera i par eller mindre grupper.

• Who is in the woods?

• What happens next?

Sammanfatta klassens tankar på tavlan. Anteckna 
förslagen eller låt eleverna skriva dem i sina skriv-
böcker. Ta fram dem inför starten av nästa kapitel 
i Tibbo’s story. 

Läs texten högt
Låt eleverna läsa texten högt i helklass, i små 
 grupper eller i par.

WORKBOOK  
Låt eleverna göra uppgifterna till On the way 
home och Good afternoon!, på sidorna 8–10 
i Workbook.

1. Eleverna svarar på frågor om texten. 
Fråga 6 är en refl ektionsfråga. Låt dem 
gärna redovisa sina svar i små grupper eller 
i helklass.

2. Eleverna parar ihop hälsningsfraserna från 
texten med rätt fl agga.

3. Eleverna tränar på färgord genom att 
skriva fl aggornas färger.

4. Eleverna får en bild av den engelsktalande 
världen genom att färglägga några av de 
länder som har engelska som offi  ciellt språk. 

• The clothes look the same. Do you know why?
Berätta att barnen har skoluniform och att det är 
vanligt att elever har det i många engelsktalande 
länder. Intressant fakta är att skoluniformen har 
olika färg och utseende beroende på vilken skola 
den tillhör. 

Titta på sidan 9 och ställ frågor.

• What do the children see in the woods? Two eyes. 
Låt dem gissa vems ögon det är.

• Who do you think it is? Låt eleverna gissa fritt. 
An animal, a cat, a friend, an alien.

Peka och fråga om de kan gissa vad det är som 
ligger längst ner till höger i bilden. 

• What do you think this is? Eleverna drar kanske 
slutsatser från introduktionsbilden och gissar på 
spaceship.

Gå nu vidare och titta och peka på rubrikerna 
och fråga eleverna vad de tror att berättelsen handlar 
om. 

• Look at the headings. What do you think the text 
is about? 
Innan ni läser och lyssnar på texten är det bra att gå 
igenom ord och begrepp som är nya för eleverna. 
Exempel på sådana ord kan vara: homework, after-
noon, hungry, noise, brave, check it out, strange.

Arbeta med texten
TI LLSAMMANS

För många elever kan det vara första gången de 
möter en berättande text på engelska. Det är därför 
viktigt att guida dem genom texten stycke för 
stycke. Lyssna på första stycket på sidan 8. 
Gå igenom texten och ställ frågor om innehållet:

• What time of the year is it? May, spring. 

• What are the children doing? � ey are walking 
home from school.

• What do the children have in their bags? Homework
Gå vidare och lyssna på och läs nästa stycke What’s 
that? på sidan 9. Fråga eleverna: 

• What kind of noise do the children hear in the 
woods? Crash, bang, a very loud noise.
Läs och lyssna på det sista stycket, Hello! och fråga 
eleverna:

Skills_LHL.indd   31 2018-10-12   13:15
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TEACHER’S GUIDE
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Skills Read More!

nok.se/skills

Kostnadsfritt extramaterial
Skills Read More! fortsätter på nok.se 
Här �nns kostnadsfria läsförståelsefrågor.

Skills Read More! är en serie skönlitterära böcker på engelska för mellanstadiet. De är fulla av 
fantasi och humor och skapar läslust. Böckerna bygger vidare på berättelserna och karaktärerna 
som eleverna möter i läromedlet Skills men de kan läsas helt fristående.

Vega’s adventure in South 

Africa (åk 5)
Vega reser runt i Sydafrika till-
sammans med sin familj. Det är 
mycket som händer på resan 
bl a möter hon hungriga vilda 
djur och hon deltar i en Dance 
Challenge i Pretoria.

Vega’s adventure in India (åk 5)
Vega och hennes bror åker till 
Indien där deras pappa arbetar. 
De möter många personer och 
upplever spännande saker, bl a 
�rar de Holi och jagar en tjuv. 

Mr Stink (åk 6)
I David Walliams berättelse Mr 
Stink träffar 12-åriga Chloe hem-
löse Mr Stink och de blir vänner. 
Chloe låter Mr Stink bo i familjens 
trädgårsskjul i hemlighet. Boken 
väcker frågor om vårt samhälle 
och om hur vi uppför oss mot 
varandra, den berättas med 
humor och värme.

Tibbo in Space (åk 4)
Tibbo och K9 har landat på jorden 
för att hälsa på sina vänner. Vän-
nerna får sedan följa med Tibbo 
på ett rymdäventyr.

Tibbo Goes to Scotland (åk 4)
Tibbo blir av misstag instängd 
i en gammal dams shopping-
väska och hamnar på ett tåg 
på väg till Skottland. Det 
blir en oförglömlig vistelse 
i Skottland!

Tibbo and the Junk Mission 

(åk 4)
Tibbo och K9 tar med sig vän-
nerna Kat och Yoshi för att lösa 
ett uppdrag – de ska få bort all 
skrot och skräp som ligger i the 
Junk belt. 

Det �nns kostnads-
fria läsförståelsefrågor 

och facit till samtliga böcker 
i Skills Read More!-serien.

Författare: Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf

Illustratörer: Sonja Reuterskiöld och Li Rosén

Skills åk 4

Textbook 27-45221-3 120 s 145:-

Workbook inkl elevwebb 27-45222-0 120 s 111:-

Elevfacit (5-pack)  27-45223-7 18 s 99:-

Teacher’s Guide inkl ljudfiler 
och digitalt lärarstöd  27-45220-6 177 s 699:-

Lärarwebb 12 mån 27-45606-8   249:-

Skills åk 5 

Textbook 27-45491-0 120 s 145:-

Workbook inkl elevwebb 27-45489-7 120 s 111:-

Elevfacit (5-pack) 27-45492-7 18 s 95:-

Teacher’s Guide inkl ljudfiler 
och digitalt lärarstöd   27-45490-3 230 s 699:-

Lärarwebb 12 mån 27-45635-8 249:-

Skills åk 6

Textbook 27-45750-8  152 s 145:-

Workbook inkl elevwebb 27-45751-5   136 s 111:-

Elevfacit (5-pack) 27-45752-2  24 s 99:-

Teacher’s Guide inkl ljudfiler 
och digitalt lärarstöd   27-45749-2 200 s 699:-

Lärarwebb 12 mån 27-45784-3 99:-

Skills Read More!

Tibbo in Space  27-45886-4 48 s 39:-

Tibbo and the Junk Mission 27-45906-9 48 s 39:-

Tibbo goes to Scotland 27-45907-6 48 s 39:-

Vega’s adventure 
in South Africa 27-46004-1 64 s 39:-

Vega’s adventure in India 27-46005-8 64 s 39:-

Mr Stink 27-45900-7 272s 29.-

Fiona Miller

Read
More!

Tibbo Goes 
to Scotland

Fiona Miller

Vega’s Adventure 
in India

Read
More!

Read
More!

Fiona Miller

Tibbo and the 
Junk Mission

David Walliams
Illustrations by Quentin Blake

Read
More!

Fiona Miller

Read
More!

Tibbo in Space

http://nok.se/skills
http://nok.se
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Active English
70 övningar för muntlig och skriftlig kommunikation

Active English består av en mängd övningar för att träna muntlig och skriftlig 
kommunikation på engelska. Övningarna stimulerar till aktivitet och vilja att 
använda engelska. 

Boken är uppdelad i två huvudavsnitt – 
muntlig kommunikation och skriftlig kommu-
nikation. Det �nns även ett avsnitt om digi-
tala lärresurser som ger tips på nätbaserade 
program som passar att använda i under-
visningen. 

Övningarna i materialet är varierade och 
ofta lekbaserade. Till många av aktiviteterna 
�nns tillhörande kopieringsunderlag. 

Med Active English skapar du som lärare 
en engagerande engelskundervisning! 

Robert Mjelde Flatås arbetar som 
rektor i Stanghelle skola i Norge. 
Han har arbetat som grundskol-
lärare i många år och har en 
masterexamen i pedagogik. Han 
har även erfarenhet av att arbeta 
som högskolelektor i pedagogik 
vid NLA Høgskolen i Bergen.

English

Twinklers
Twinklers är en serie arbetsböcker i engelska på tre nivåer. 
Grön nivå och utgår från kortare texter och passar som 
repetition i årskurs 4.

Böckerna är strukturerade för att stötta eleverna att 
självständigt tillägna sig nya kunskaper i engelska.

Författare: Robert Mjelde Flatås 

Lärare Gör

Active English 27-45957-1 120 s 199:-

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

English Twinklers

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

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

MUNTLIG KOMMUNIKATION 3130 ACTIVE ENGLISH

The Question Game 
Den här övningen ger eleverna träning på att svara på frågor på engelska.

Tid: 20 minuter.

Materiel: Spelplan med frågor, tärningar och spelpjäser.

Kopieringsunderlag: 15

Gör så här: Dela in eleverna i grupper om fyra. Varje grupp får en spel-
plan. Eleverna ska i tur och ordning slå en tärning och �ytta sin spelpjäs 
e�er det antal prickar som tärningen visar. Eleven ska svara på engelska 
med hela meningar. Svarar eleven rätt blir hen stående på rutan tills nästa 
gång hen ska slå. Om eleverna svarar fel måste de gå tillbaka dit de kom 
ifrån och slå på nytt i nästa omgång när det blir deras tur igen. Nästa 
elev slår och proceduren upprepas. Den som kommer först i mål vinner 
spelet. Den som kommer på rutan ”MISS A TURN” får stå över ett kast. 
Kommer en elev på ”FREE QUESTION” ska hen välja en fråga till sig 
själv som hen svarar på. Frågorna kan ändras så de stämmer med elever-
nas ålder. Använd den tomma spelplanen på kopieringsunderlag 14b och 
skriv egna frågor eller låt eleverna göra egna spel. 

Find your Question
Övningen tränar eleverna i att ställa frågor och lyssna och hitta ett rätt 
passande svar samt att samtala fritt.

Tid: 10 minuter.

Materiel: Frågor och svar på pappersremsor.

Kopieringsunderlag: 14a, 14b

Gör så här: Dela ut en remsa med en fråga eller ett svar till varje elev. Elev-
erna ska gå runt i rummet och försöka att hitta en partner som passar till 
deras fråga eller svar. När de hittar sin match bygger det ut och fortsätter 
samtalet med sin partner. 

Creating a Friendly Monster
Sy�et med övningen är att få eleverna att lyssna, förstå och följa instruk-
tioner korrekt. 

Tid: 45 minuter.

Materiel: Stora ritpapper (A3), blyertspennor och färgpennor.

Gör så här: Beskriv usteendet på ett monster. Eleverna tecknar individ-
uellt enligt din beskrivning. Börja gärna med huvudet och ansiktet. 
Beskriv däre�er monstrets kropp. Beskrivningarna behöver kanske 
upprepas �era gånger. 

När övningen är klar kan eleverna färglägga sitt monster. Till slut kan 
monstren hängas upp i klassrummet och man kan prata om teckningarna 
i hela gruppen: ”Which is the scariest monster, the funniest looking mons-
ter” och så vidare.

Exempel på beskrivningar:

Why are you running?
I’m late!

I’m late!

This monster has:
a big head
five noses
very big ears
two small eyes
curly hair 

two teeth
three arms with big hands
a big belly
a short tail
small feet

etc.

START How old  
are you?

Do you like 
sushi?

What’s 
your phone 

number?

What do you 
think about 

holidays?

MISS A 
TURN

What’s your 
favourite 

vegetable?

How are you 
today?

MOVE 
FORWARD  
3 SPACES

What’s your 
favourite 
desert?

FREE 
QUESTION

What time 
is it?

MISS A 
TURN

Who’s your 
favourite 

artist?

What’s your 
favourite 
season?

Do you  
have pet?

What do 
you like  
to read?

What’s your 
favourite 

fruit?

What date is 
it today?

FREE 
QUESTION

What’s your 
favourite 
movie?

Who’s your 
idol?

Do you 
like to play 

basket?

GO BACK  
10 SPACES

What’s your 
favourite 
summer 
activity?

Do you like 
swimming?

MOVE 
FORWARD  
5 SPACES

When’s your 
birthday?

What’s your 
favourite 
month?

Do you like 
do play 
chess?

GO BACK  
6 SPACES

Do you 
have any 
brothers?

What’s your 
last name?

Where do 
you live? 

FREE 
QUESTION

Do you have 
any sister?

What’s your 
favourite 
subject?

What’s 
your lucky 
number?

START 
AGAIN

What’s your 
favourite 

fruit?

GO BACK  
20 SPACES FINISH

swimming?

What’s your 

QUESTION any sister?

10 SPACES

QUESTION

På nok.se/twinklers kan du läsa mer om de andra nivåerna.

http://nok.se/twinklers
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Digilär Engelska är ett heltäckande digitalt läromedel i engelska för mellanstadiet 
som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Skills. Materialet är roligt och 
motiverande och hjälper eleverna att utveckla sina förmågor, sina skills. Digilär 
Engelska uppdateras ständigt och överensstämmer med de reviderade kurspla-
nerna i Lgr 22.

Digilär Engelska är ett varierat läromedel med tydlig 
struktur där eleverna får möjlighet att på ett roligt och 
inspirerande sätt utveckla sin språkliga kompetens. All 
text är inläst av professionella engelskspråkiga röst-
skådespelare och funktioner som medföljning och ord-
förklaringar stöttar elevernas läsförståelse.

Omfattande lärarstöd
Lärarhandledningen till Digilär Engelska är mycket 
omfattande och �nns bara ett ”klick” bort. Förutom 
instruktioner ger den också förslag på hur du som lärare 
kan skapa förförståelse, arbeta gemensamt med texten 
och inspirera eleverna till vidare arbete. Lärarhandled-
ningen guidar dig också genom cirkelmodellens fyra 
steg, ger dig tillgång till hörövningsmanus samt extra-
material för utskrift och länkar till externa källor som du 
kan använda som ytterligare inspiration.

D
ig

ilä
r
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Arbeta heldigitalt i engelska 
med Digilär Engelska



41

Tydlig arbetsgång
Varje årskurs är uppdelad i fyra olika units. Varje unit inleds med en gemensam 
genomgång som skapar förförståelse och inspirerar till vidare arbete och de 
består av fyra arbetsområden som i sin tur är uppdelade i ett antal kategorier 
med en tydlig arbetsgång.

ENGELSKA  |  BASLÄROMEDEL ENGELSKA  |  BASLÄROMEDEL

Grym grammatik
I Goodie bag får eleverna möj-
lighet att träna på grammatiska 
företeelser. Även Goodie bag 
innehåller animerade �lmer som 
förtydligar grammatiska struktu-
rer och gör grammatikundervis-
ningen mer lustfylld!

1

Cirkel-
modellen

24

3

Writing skills
Varje unit avslutas med arbetsområdet Writing 
skills. Här får eleverna träna på att skriva olika 
typer av texter. Skrivarbetet är uppbyggt enligt 
cirkelmodellen med stöttning i form av modell-
texter och modellfraser, gra�ska strukturer och 
gemensamt skrivande. Eleverna får även träna 
på att presentera de olika texttyperna muntligt.

Lockande läsning
I första kapitlet i varje arbetsom-
råde får eleverna följa en spän-
nande skönlitterär berättelse om 
barnen Vega, Yoshi, Kat och Leo 
och deras äventyr i olika delar av 
världen.

Inspirerande interaktion
I Get talking! Inspireras eleverna 
till interaktion genom längre 
och kortare dialoger. Dialogerna 
�nns både som text och som 
korta, animerade �lmer.

Fantastiska fakta
Fabulous facts innehåller intres-
santa faktatexter om bland annat 
den engelskspråkiga världen, 
personer och platser.

I Get talking  finns korta, animerade filmer. 
Kika på en kort animerad film här (scrolla 
ned på sidan).

Författare: Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf

Digilär Engelska, åk 4-6, 12 mån 98-44246-5 99:-

nok.se/digilar
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WORKBOOK

Fiona Miller
Maria Olsson
Rebecka Ungh Wolf

ISBN 978-91-27-45222-0
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Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.

I Skills 4 Workbook  möter eleverna uppgifter som 
tränar läsförståelse av olika texttyper, hörförståelse, 
ordkunskap och grammatik. De får många tillfällen att 
träna på interaktion och tal.

I avsnitten som heter Writing Skills arbetar eleverna 
enligt cirkelmodellen. Eleverna stöttas att producera 
egna texter som de presenterar muntligt och skriftligt. 
Till sin hjälp har de exempeltexter, modellfraser, 
grafiska strukturer och vägledande checklistor. 

Till den här boken finns webbövningar. 
Logga in på nok.se.

Extramaterial 
på webben
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TEACHER’S GUIDE

Lärarhandledning inklusive 

lärarwebb och ljudfiler

Teacher’s Guide
(inklusive lärarwebb 
och ljudfiler)

Workbook
(inklusive 
webbövningar)

Textbook
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B
O

O
K

27452220_Skills_Workbook_ak4_omslag.indd   Alla sidor 2018-08-24   09:49

s d
TEXTBOOK

y

TEXTBOOKTEXTBOOK

4
4

TEXTB
O

O
K

Fiona Miller
Maria Olsson
Rebecka Ungh Wolf

š
2

r >
c

4

WORKBOOK

s y

WORKBOOK

Fiona Miller
Maria Olsson
Rebecka Ungh Wolf

4

W
O

R
K

B
O

O
K š

2

r >
c

4

WORKBOOK

s
y

WORKBOOK

Fiona MillerMaria OlssonRebecka Ungh Wolf

4

WORKBOOK

s dd

s dTEXTBOOK

y

TEXTBOOK
TEXTBOOK

4
4

TEXTBOOK

Fiona Miller

Maria Olsson

Rebecka Ungh Wolf

y4

Fiona Miller
Maria Olsson
Rebecka Ungh Wolf>

4

TEACHER’S GUIDE
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TEXTBOOK
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ISBN 978-91-27-45221-3
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4

TEXTB
O

O
K

y

En underhållande och spännande 
följetong om Tibbo och hennes vänner.

Intresseväckande fakta.

Korta dialoger

Ord, fraser och grammatik.

Exempeltexter för att 
arbeta enligt cirkelmodellen.

Teacher’s Guide
(inklusive lärarwebb 
och ljudfiler)

Workbook
(inklusive 
webbövningar)

Textbook

Fiona Miller
Maria Olsson
Rebecka Ungh Wolf

Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.
I Skills 4 Textbook möter eleverna:

27452213_Skills_Textbook_ak4_omslag.indd   Alla sidor 2018-08-24   09:47

Digilär engelska baseras på Skills.

typer av texter. Skrivarbetet är uppbyggt enligt 
-

och modellfraser, gra�ska strukturer och 

på att presentera de olika texttyperna muntligt.

http://nok.se/digilar
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Explore
English Around the World

Med Explore i klassrummet möter eleverna 
den engelskspråkiga världen och utvecklar 
sin förståelse av kulturella och sociala för-
hållanden i olika sammanhang och områden 
där engelska används.

Student’s book
I Explore möter eleverna nio fristående 
kapitel med relevanta ämnen. Kapitlen i 
boken följer samma upplägg och inleds med 
Exploration som är ett startuppslag där du 
tillsammans med andra i gruppen skapar 
förförståelse för det tema som kapitlets tex-
ter utgår ifrån. Texterna som följer i varje 
kapitel är indelade i fyra nivåer, från lättare 
till svårare.

Till varje text �nns tre olika uppgiftstyper 
att arbeta med:
• Did you get it? tränar läsförståelse
• Write tränar att uttrycka sig i skrift
• Explore tränar att söka vidare kunskap 

om ämnesområdet
Texterna och uppgifterna i boken är främst 
skrivna på amerikansk engelska. I det sista 

Kostnadsfritt extramaterial
Till Explore �nns ljud�ler till alla texter i 
Student’s Book samt samtalsbilder. Du når 
materialet genom att logga in på nok.se

I Spotlight möter eleverna barn från länder där 
engelska används. Innehållet ger möjlighet 
till jämförelse och re�ektion när det gäller 
livsvillkor och kulturella företeelser. 

Olika texttyper varvas och eleverna möter 
allt från dialoger, berättelser, faktatexter, dik-
ter, bildserier, till blogg och sms. I Workbook 
tränas eleven att utveckla en allsidig kommu-
nikativ förmåga. Det �nns många hör- och 
samtalsövningar och uppgifter som tränar 

läsförståelse och skriftliga färdigheter. 
Lärarhandledningarna ger dig konkreta 

tips, förslag till läxor och många kopierings-
underlag, bl a korsord och innehållsfrågor till 
samtliga texter.

Diagnostiska prov �nns att ladda ner och 
skriva ut. Logga in på nok.se för att ta del av 
materialet.

Ljud�ler till hörövningar och sånger �nns 
på Lärarens ljud�ler.

Spotlight

Just touch and go! – Med Spotlight kan du lägga din tid och kraft på att vara pedagog i klassrummet 
– vi har gjort allt förarbete åt dig.

Kostnadsfritt extramaterial
Spotlight fortsätter på webben! Här �nns 
webbövningar och ljud�ler till alla texter och 
uttalsövningar. Logga in på nok.se för att ta 
del av materialet.

kapitlet �nns en extra text om det engelska 
språket som även behandlar skillnader
mellan amerikansk och brittisk engelska. 

Sist i boken �nns en stöttande ordsamling 
med listor av utvalda ord från varje text.

Teacher’s guide
Explore Teacher’s guide innehåller ett ut-
vecklat lärarstöd med undervisningsupplägg, 
metodtips, förslag på övningar, arbetsblad, 
ordlistor och facit. Teacher’s Guide skapar 
förutsättningar att undervisa på ett inspire-
rande sätt i och om det engelska språket.

Författare: Birgitta Ecker Hoas, Jennifer Haythorpe, Fiona 
Miller, Jon Richards, Cecilia Söderlund, Eva Vahlstedt 

Spotlight 4–6

Åk 4

Textbook 4 27-40784-8 96 s 129:-

Workbook 4 27-40785-5 96 s 99:-

Lärarhandledning 4 27-40786-2 140 s 719:-

Facit 4 27-40787-9 32 s 69:-

Spotlight 4 
lärarens ljudfiler 12 mån 27-45249-7   99:-

Åk 5

Textbook 5 27-41645-1 108 s  129:-

Workbook 5 27-41646-8  116 s  99:-

Lärarhandledning 5 27-41649-9 152 s 719:-

Facit 5 27-41648-2 48 s  69:-

Spotlight 5 
lärarens ljudfiler 12 mån 27-45251-0     99:-

Åk 6

Textbook 6 27-41781-6 108 s 129:-

Workbook 6 27-41782-3 128 s 99:-

Lärarhandledning 6 27-41783-0 175 s 719:-

Facit 6 27-41785-4 48 s 69:-

Spotlight 6 
lärarens ljudfiler 12 mån 27-45253-4   99:-

Författare: Ann Harmon, Aaron Harmon

Explore Student´s book, 27-45298-5 120 s 145:-

Explore Teacher´s guide 27-45299-2 224 s 405:-

Just touch and go! – Med Spotlight kan du lägga din tid och kraft på att vara pedagog i klassrummet Med Spotlight kan du lägga din tid och kraft på att vara pedagog i klassrummet Med Spotlight kan du lägga din tid och kraft på att vara pedagog i klassrummet Med Spotlight kan du lägga din tid och kraft på att vara pedagog i klassrummet Med Spotlight kan du lägga din tid och kraft på att vara pedagog i klassrummet 

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

Interaktionskort
– Let’s get talking!
Interaktionskort i engelska är askar med samtalskort som utvecklar 
elevernas muntliga förmåga i engelska. Med samtalskortleken skapas 
en engagerande, omväxlande, utmanande undervisning!

Men hjälp av interaktionskorten får 
eleverna bland annat:
• träna på att ställa frågor och formulera 

egna svar
• träna in och automatisera många olika 

samtalsfraser

• träna på uttal
• träna på att lyssna och förstå
• träna på olika språkliga strategier
• utmanas att samtala på engelska
• träna på turtagning.

2

What do you like about 
your school?

Interaktionskort KORT_FRAMSIDA_Engelska 4-5.indd   57 2021-06-11   14:19

1

How would you describe 

Sweden to a foreigner?

Interaktionskort KORT_FRAMSIDA_Engelska 6.indd   1

2021-06-15   10:40

1

Do you play a musical instrument? 

Which one?

Interaktionskort KORT_FRAMSIDA_Engelska 4-5.indd   4

2021-06-11   14:08

2

It is better to read a book 
than watch movies.

Why?/Why not?

Interaktionskort KORT_FRAMSIDA_Engelska 6.indd   65 2021-06-15   10:41

Nivå 1 
Frågor och uppmaningar av enklare karaktär (åk 4).

Nivå 2
Frågor och uppmaningar av mer avancerad karaktär 
som uppmuntrar till mer utvecklade svar (åk 5).

Åk 4–5

Nivå 1
Frågor, uppmaningar och frågeställningar som uppmuntrar till 
diskussion på ett personligt plan.

Åk 6

Nivå 2
Frågor, uppmaningar och frågeställningar som ofta kräver 
ett ställningstagande och som uppmuntrar till argumentation.

Interaktions- 
korten är 

uppdelade  
i två nivåer

Författare: Bélen Ambrosio-Martin 

Interaktionskort

Engelska åk 4–5 27-46091-1 100  kort 129:-

Engelska åk 6 27-46092-8 100  kort 129:-
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Årskursböcker i SO och NO 
enligt Lgr22!
I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena respektive de tre NO-ämnena 
i en samlad bok, där fakta och förståelse är i fokus. Lärarhandledningen och lärar-
webben stöttar dig lektion för lektion, hela vägen fram till bedömning!

Innehållet i böckerna stämmer överens med de reviderade kursplanerna 
som börjar gälla 1 juli 2022.

Läs mer om PULS SO på s. 46.
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”Wow! Färdig 
årsplanering med 
tydliga lärmål för 

varje avsnitt!”
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Kvalitets-
granskat av 
fackkunniga

Progression 
i texterna

”Nu slipper 
jag slåss om 

böckerna med resten 
av mellanstadiet.”

”Det känns 
tryggt att veta att 

böckerna följer de nya 
kursplanerna!”

Läs mer om PULS NO på s. 58.

tryggt att veta att 
böckerna följer de nya 
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Årskursböcker i SO
I PULS årskursböcker är fakta och förståelse i fokus, och omfånget och 
komplexiteten ökar för varje årskurs.

I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-äm-
nena geogra�, historia, religionskunskap och sam-
hällskunskap i en samlad bok. Lärarhandledningen 
och lärarwebben stöttar läraren lektion för lektion, 
hela vägen fram till bedömning.

PULS årskursböcker bygger på tidigare utgåvor av 
PULS ämnesböcker, men har bearbetats och uppda-
terats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2022 års 
kursplaner och är kvalitetsgranskat av fackkunniga. 

PU
LS

46

Jag är SUPERNÖJD! 
Verkligen, verkligen jättebra! 
Precis lagom mycket. Äntligen 
känner jag att jag på riktigt 
hinner med allt som är viktigt.”

SOFIA HUSS, MONTESSORISKOLAN CENTRUM, 
GÖTEBORG
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Mer PULS

Geografi, historia, religionskunskap och 
samhällskunskap – alla ämnen samlade i en bok

Innehåll i PULS SO åk 4:

• Leva tillsammans (RE)
• Demokrati (SH)
• Förenta Nationerna, FN (SH)
• Kartor beskriver världen (GE)
• Vi bor i Sverige (GE)

• Sveriges naturresurser (GE) 
• Vikingatiden (HI)
• Vad är religion? (RE)
• Medeltiden (HI)

Innehåll i PULS SO åk 5:

• Grupper och roller (SH)
• Arbete och pengar (SH)
• Jordytan förändras (GE)
• Europa (GE)
• Judendom, kristendom 

och islam (RE)

• Nationella minoriteter (SH)
• Vasatiden (HI)
• Stormaktstiden (HI)

Innehåll i PULS SO åk 6:

• Lag och rätt (SH)
• Hur Sverige styrs (SH)
• Medier (SH)
• Klimat- och vegetationszoner (GE)
• Världsdelarna (GE)
• Hållbar utveckling (GE)

• Hinduism och buddhism (RE)
• Frihetstiden och gustavianska tiden (HI)
• 1800-talet (HI)
• Religionen i samhället (RE)
• Etik och livsfrågor (RE)
• Klimatkunskap (GE, HI, SH, RE)



98

Människor har i alla tider funderat över frågor om livet, 
naturen och varför vi människor finns till. Religionerna 
har varit människornas sätt att försöka besvara de här 
svåra frågorna. 

De allra första religionerna växte fram innan människor 
hade börjat bosätta sig. Naturen och djuren var viktiga och 
religionen blev ett sätt att förklara hur allt hänger ihop. Ett 
exempel på en sådan religion är samernas gamla religion. 

För människor som var bönder var marken och skörden 
viktig. Den fornnordiska religionen är ett exempel på en 
religion där man bad till gudarna om att skörden skulle 
bli stor.

Vad är religion?

98

RELIGIONSKUNSKAP

PULS SO_4_grundbok_korr.indd   98 2020-05-04   17:10
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I det här kapitlet får du läsa om
• vad religion och livsåskådning är

• varför vi behöver kunskap om religioner

• några tidiga religioner.

Tänk vad många stjärnor 
och planeter det finns. 
Undrar om det finns liv 
på fler platser än här.

Jag undrar varför 
vi människor finns 
just här på jorden.

Ja, och vad händer 
när man dör?

PULS SO_4_grundbok_korr.indd   99 2020-05-04   17:10
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42
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vad är religion?

Religion förklarar och ger regler  s. 100  – 101

1  Dra streck från begrepp till rätt förklaring.

  

ceremoni    •   • genomtänkt syn på livet

livsåskådning   •   • när det finns många olika religioner

religionsfrihet  •   • var och en har rätt att själv välja religion

religiös mångfald  •   • högtidlig handling som sker på ett visst sätt

2  Vad använder människan sitt språk till?

3  Vad gör du för att ditt liv ska bli roligare, vackrare, mer spännande, 
eller på annat sätt bättre?

 ser fi lm      spelar         

  läser bok            

  sjunger             

4  Förklara på vilket sätt människan kan lära sig av berättelser.

5  Varför har just kristendomen påverkat det svenska samhället så mycket?

Fundera över de helgdagar du � rar. Vilka av dem har religiös koppling? Vilken högtid 
tycker du bäst om? Varför? På vilket sätt � rar du den? Vilka � rar du den tillsammans med?

6
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43
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Ursprungsfolkens religioner  s. 102  – 103

1  Dra streck från begrepp till rätt förklaring.

  

ursprungsfolk •   • folk som flyttar från plats till plats

nomader  •   • ursprungsfolk i norra delarna av Norden

inuiter   •   • ursprungsfolk i det norra polarområdet, Arktis

samer    •   • folk som ”alltid” bott i ett visst område, ej inflyttat

2  a) Var � nns totempålar?

b) Vad skulle � gurerna på totempålarna föreställa?

3  Det � nns tusentals ursprungsfolk i världen och deras religioner liknar o� a varandra. 
Hur kommer det sig?

4 Hur kan man förklara ordet själ?

Ta  reda på fakta om någon annan naturreligion eller något annat ursprungsfolk 
än dem i boken. Skriv en text, eller gör en lista med fakta. 
Beskriv och förklara naturreligionen, eller hur detta ursprungsfolk lever. 
Försök även beskriva deras tankar om livet och människan. 

5
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Fundera över de helgdagar du � rar. Vilka av dem har religiös koppling? Vilken högtid 
tycker du bäst om? Varför? På vilket sätt � rar du den? Vilka � rar du den tillsammans med?

Beskriv och förklara naturreligionen, eller hur detta ursprungsfolk lever. 
Försök även beskriva deras tankar om livet och människan. 

48
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Arbetsbok med webbövningar 
Arbetsboken innehåller varierade uppgifter med tydlig 
progression. Eleven får träna ord och begrepp, befästa 
faktakunskaper och utmanas till vidare tänkande.

Till arbetsboken hör självrättande webbövningar där 
eleven befäster ord och begrepp. 

Grundbok
Varje kapitel i PULS Grundbok inleds med ett startuppslag som aktiverar för-
kunskaper och väcker elevernas intresse. Faktatexterna har tydliga rubriker 
och löpande förklaringar av begrepp, vilket underlättar läsförståelsen. Foton 
och illustrationer konkretiserar innehållet i texten. 

På fördjupande uppslag i slutet av kapitlet samlas t.ex. namngeogra�, 
reportage och information om historiska källor.

För eleven

Exempel på introduktionsuppslag till ett nytt kapitel.



SAMHÄLLSKUNSKAP

38    DEMOKRATI

Ta reda på elevernas förkunskaper
Innan ni påbörjar arbetet med kapitlet behöver du  
ta reda på elevernas förkunskaper, så att du kan 
anpassa din undervisning e�er deras behov. För att 
göra det kan du använda kopieringsunderlag K3 
(sidan 48). Frågorna är tänkta att ge dig en uppfatt-
ning om elevernas tidigare erfarenheter av att delta 
i demokratiska processer på skolan (klassråd och 
elevråd).

Syfte i ämnet samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskun-
skap ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla: 

• kunskaper om demokratiska värden och 
beslutsprocesser samt om mänskliga 
rättigheter 

• kunskaper om sociala, ekonomiska, poli-
tiska, rättsliga och mediala förhållanden 
och strukturer i samhället 

• förmåga att analysera samhällsfrågor ur 
olika perspektiv och kritiskt granska hur 
de framställs i olika källor.

Centralt innehåll, samhällskunskap

Beslutsfattande och politiska idéer

• Vad demokrati är och hur demokratiska 
beslut fattas. Hur individer och grupper 
kan påverka beslut, genom att rösta i 
allmänna val och till exempel genom 
elevråd i skolan eller genom att skapa 
opinion i sociala medier.

Lgr11

I det här kapitlet får ni läsa om 
• vad demokrati och diktatur är

• hur demokratiska beslut fattas

• hur klassråd och elevråd fungerar

• hur människor i världen har kämpat för 
demokrati.

För din undervisning behöver du
• Bilder från lärarwebben

• Kopieringsunderlag K3–K4

• Lappar, gärna i två olika färger

Demokratisk fostran är ett gemensamt ansvar inom samtliga ämnen i grundskolan,  
och �nns inskrivet i läroplanens första del. I skolan ska eleverna få praktiska erfarenheter 
av demokratiska arbetssätt. De ska också få kunskaper om värden och principer som 
utmärker ett demokratiskt samhälle samt få förståelse för vad det innebär att vara en
 aktiv och ansvarstagande medborgare.

I det här kapitlet får eleverna en grund i vad demokrati är och hur man kan fatta  
demokratiska beslut på olika sätt. De får även läsa om grupper av människor som har 
kämpat för demokrati på olika sätt.

Demokrati

L   ak 4 Lärar andledning_inlaga.indd   2020-0 -0    1 :4
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Min kompis säger att om en mus äter gräs och ett vildsvin äter musen kallas det för en näringskedja. Men när vildsvinet dör är det väl ingen näringskedja längre?

1716

Sverige är en demokrati. När ett land är demokratiskt 
betyder det att de allra flesta får vara med och bestämma 
hur landet ska styras. Även en arbetplats eller ett kompis-
gäng kan fungera på ett demokratiskt sätt, om alla 
bestämmer tillsammans.

I en demokrati ska alla människor få vara lika mycket värda 
och ha samma rättigheter. Alla ska få tänka och tycka vad 
de vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter. Det betyder 
inte att man alltid får som man vill, utan ibland måste man 
acceptera ett beslut som de flesta andra är överens om. 

16

I det här kapitlet får du läsa om 
• vad demokrati och diktatur är

• hur demokratiska beslut fattas

• hur klassråd och elevråd fungerar

• hur människor i världen har kämpat 
för demokrati.

Den måste 
ha humor!Rymd och 

action! Vampyrer eller 
magi, tycker jag!

Jag vill se en 
film med djur.

Demokrati

SAMHÄLLSKUNSKAP
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Så här kan du göra

• Visa fotot från sidan 16 i grundboken (� nns på 
lärarwebben). Låt eleverna analysera bilden par-
vis en kort stund utifrån frågorna nedan. Samla 
sedan tankar från hela klassen.
– Vad gör människorna på bilden? Vad vill de? 
Vem ska läsa vad som står på skyltarna? Vad 
hoppas de ska hända?

Uppmana eleverna att tolka det de ser på bilden, 
och även vad som är sy� et med att människorna 
i allmänhet demonstrerar.  

Människorna demonstrerar för klimatet. De vill 
skapa en förändring. De vill påverka politiker och 
andra så att de ska börja tänka på ett nytt sätt, för 
att rädda vår planet från att förstöras.

• Låt eleverna berätta om sina eventuella erfaren-
heter av demonstrationer, om de sett några eller 
deltagit själva. 
– Att demonstrera är ett sätt att uttrycka sin 
åsikt och få sin vilja igenom. Att ordna eller del-
ta i en demonstration är ett sätt att försöka få 
som du vill, men det fi nns självklart fl era sätt. 
Vilket som är bäst beror på sammanhanget.

Visa samtalsbilden från sidan 17 i grundboken 
(� nns på lärarwebben). 

– Här är en annan situation där personerna har 
olika åsikter. Hur kan kompisarna göra för att 
komma överens?

Låt eleverna gruppvis diskutera och gärna kom-
ma på � era förslag på hur kompisarna på bilden 
kan gå tillväga för att så många som möjligt 
ska bli nöjda. Exempel på förslag: 1. Låta ett av 
barnen bestämma den här gången – för att låta 
någon annan bestämma nästa gång. 2. Låta alla 
få lägga två röster var på � lmerna.

Knyt ihop diskussionen genom att sammanfatta:

– Är det någon som känner igen sig? Vilka dis-
kussioner kan du hamna i tillsammans med dina 
kompisar? Hur gör ni för att komma överens?

• Titta på och läs kapitlets första uppslag i grund-
boken tillsammans. Där presenteras vad det här 
kapitlet kommer att handla om. Samla också 
begrepp som kommer upp under läsningen.

Begrepp

demokrati diktatur rättighet 

åsikt acceptera överens

Introduktionsuppslag s. 16 –17

L   ak 4 Lärar andledning_inlaga.indd   2020-0 -0    1 :4
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nok.se/puls

Lärarhandledning med lärarwebb 
Undervisningen med PULS utgår från lärarhandledningen. Här �nns tydlig vägledning för hur 
du kan ta reda på elevernas förkunskaper, skapa intresse, aktivera elevernas tänkande, arbeta 
språk- och kunskapsutvecklande samt följa upp arbetet. 

På den tillhörande lärarwebben �nns material för digital visning, förslag på lärmål för varje 
avsnitt samt duggor och fördjupande uppgifter som stöd för bedömning av elevernas kunskaper.

Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan du 
förnya din licens och köpa lärarwebben separat. 

Kostnadsfritt extramaterial
PULS fortsätter på nok.se! Här �nns 
kostnadsfria webbövningar med fokus 
på ord och begrepp.

För läraren

Mer PULS

Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben.

Författare: Lotta Malm Nilsson, Anna-Lena Stålnacke, 
Ingrid Åsgård, Peter Kinlund, Maria Bergman, Marianne 
Abrahamsson, Göran Körner, Per Lindberg, Anna Götlind 

PULS SO åk 4 

Grundbok 27-45423-1 164 s 295:-

Grundbok Digital 12 mån 27-45929-8 79:-

Arbetsbok  
inkl webbövningar 27-45740-9 68 s 79:-

Lärarhandledning 
inkl lärarwebb 12 mån 27-45711-9 212 s 575:-

Lärarwebb 12 mån 27-45742-3 249:-

PULS SO åk 5

Grundbok 27-45748-5 176 s 295:-

Grundbok Digital 12 mån 27-45988-5 79:-

Arbetsbok  
inkl webbövningar 27-45987-8 72 s 79:-

Lärarhandledning 
inkl lärarwebb 12 mån 27-45985-4 220 s 575:-

Lärarwebb 12 mån 27-45986-1 249:-

PULS SO åk 6

Grundbok 27-45825-3 216 s. 295:-

Grundbok Digital 12 mån 27-46133-8 79:-

Arbetsbok inkl webbövn. 27-46134-5 80 s. 79:-

Lärarhandledning 
inkl lärarwebb 12 mån 27-46131-4 250 s. 575:-

Lärarwebb 12 mån 27-46132-1 249:-

http://nok.se/puls
http://nok.se
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PULS stadieböcker
KOMMANDE

Håll utkik efter de nya stadieböckerna 
som kommer med start under 2022!



Ordkollen
Öva ord i SO 4–6

import

befolkning

naturresurs

kontinent

profet

arkeolog

källa

samhälle

bön

demokrati

Marie Andersson

kontinent

samhälle

HISTORISKA
källor om barn

Anna Götlind

Barns gravgåvor – 
arkeologiska fynd
Från vikingatiden, och ännu längre tillbaka i historien, finns det inte 
så många spår av barn. Det finns inga texter som kan berätta om hur 
barn hade det och inte heller några bilder. Men arkeologer har grävt 
fram en del föremål som kan berätta.föremål som kan berätta.föremål

Från vikingatiden finns bevarade skelett av barn, men barnskelett 
är svåra att bestämma könet på. Därför vet vi inte alltid om det är 
en flicka eller pojke som ligger i graven. Före vikingatiden brändes 
ofta de döda och då finns bara askan kvar.

Under vikingatiden fick barnen med sig gåvor i graven och dessa 
kan ge ledtrådar till om det är en flick- eller pojkgrav. På Gotland 
fick flickor med sig smycken, bland annat glaspärlor. Pojkar brukade 
få med sig vapen, häst- och jaktredskap.

Leksaker och skridskor
Två viktiga platser under vikingatiden var Birka och Sigtuna, 
som är en stad också i dag. Här har arkeologerna hittat 
föremål som kan ha använts som leksaker av barn. 
Ett sådant är en liten anka av djurhorn.

I både Birka och Sigtuna har arkeologer också grävt fram isläggar, 
ett slags skridskor gjorda av djurben. Isläggarna bands fast på 
fötterna med hjälp av remmar. I Birka gjordes isläggarna oftast 
av ben från kor och i Sigtuna av ben från hästar.

Glaspärlor från en vikingatida grav på Gotland. 
Särskilt flickor mellan 5 och 15 år fick med sig många vackra 
pärlor i graven, ibland ända upp till 250 stycken. 

ett slags skridskor gjorda av djurben. Isläggarna bands fast på 
fötterna med hjälp av remmar. I Birka gjordes isläggarna oftast 
av ben från kor och i Sigtuna av ben från hästar.

Isläggar från Birka.
Isläggarna är små och arkeologer tror därför att de framförallt Isläggarna är små och arkeologer tror därför att de framförallt 
har använts av barn. Vikingatidens barn roade sig alltså med har använts av barn. Vikingatidens barn roade sig alltså med 
skridskoåkning. Ända fram till 1800-talet tycks djurben har 
använts som skridskor av både barn och vuxna.

Fundera vidare
1. På Birka har man hittat ett skelett av en flicka. Hon kallas Birkaflickan. 

Vilka källor finns till hennes liv? Sök på nätet!

2. Varför tror du att barnen fick med sig gåvor i graven?

Två viktiga platser under vikingatiden var Birka och Sigtuna, Två viktiga platser under vikingatiden var Birka och Sigtuna, 

8 9
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För att förstå faktatexter i SO behöver elev-
erna bygga upp ett förråd av nya ord och 
begrepp. I PULS Ordkollen �nns utvalda ord 
med ordförklaringar till de be�ntliga stadie-
böckerna i PULS 4–6. 

Materialet består av kopieringsunder-
lag indelade i de kapitelrubriker som �nns 
i grundböckerna. De innehåller ord sort-
erade i bokstavsordning, en enkel förklaring 
av ordet och utrymme för eleverna att skriva 
med egna ord eller på sitt modersmål.

Hur gör historiker när de forskar? Vad är en 
historisk källa och hur kan en historiker veta 
hur barn hade det förr i tiden? 

I Historiska källor om barn presenteras 
olika slags källor som forskare använder när 
de ska ta reda på hur barn har levt och tänkt 
under olika tider i Sverige. 

nok.se/puls

I boken visas exempel på källmaterial från olika tider: arkeologiska fynd, texter, kyrkoböcker, föremål 
och konst. De beskrivs i bild och text och ger hjälp till att tolka dem. 

Författaren Anna Götlind 
är professor på Historiska 
institutionen, Stockholms 
universitet. 

Historiska källor om barn PULS Ordkollen

PULS ämnesböcker finns tillgängliga för kompletteringsköp.

I boken �nns exempel på källor från 
vikingatid till 1800-tal. Här �nns bland annat 
leksaker, målningar, dagböcker, brev och 
reseberättelser.

Eleverna får hjälp att läsa och förstå 
källorna och tips på hur de kan leta vidare 
i olika arkiv.

erna bygga upp ett förråd av nya ord och 
begrepp. I PULS Ordkollen �nns utvalda ord 
med ordförklaringar till de be�ntliga stadie
böckerna i PULS 4–6. 

lag indelade i de kapitelrubriker som �nns 
i grundböckerna. De innehåller ord sort
er
av ordet och utrymme för eleverna att skriva 
med egna ord eller på sitt modersmål.

Författare: Marie Andersson

PULS Ordkollen SO 

Kopieringsunderlag 27-45225-1 96 s 345:-

nok.se/puls

Författare: Göran Körner, Per Lindberg

PULS Historia 4–6 

Tredje upplagan

Grundbok 27-42442-5 215 s 329:-

Grundbok Digital, 12 mån 27-43789-0   79:-

Lärarbok 27-42446-3 184 s 585:-

Arbetsbok 1 27-42443-2 32 s 59:-

Arbetsbok 2 27-42444-9 32 s 59:-

Arbetsbok 3 27-42445-6 32 s 59:-

Arbetsbok 4   27-43597-1  32 s   59:-

Författare: Marianne Abrahamsson, 
Annica Rodell, Maria Willebrand

PULS Religion 4–6 

Tredje upplagan

Grundbok 27-42199-8 176 s 309:-

Grundbok Digital, 12 mån 27-43790-6 79:-

Lärarbok 27-42228-5 186 s 585:-

Arbetsbok 27-42974-1 48 s 75:-

Författare: Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

PULS Geogra� 4-6 Sverige 

Tredje upplagan

Grundbok 27-42198-1 160 s 189:-

Grundbok Digital, 12 mån 27-43786-9 79:-

Lärarbok 27-42227-8 160 s 585:-

Arbetsbok 27-42974-1 48 s 75:-

PULS Geogra� 4–6 Norden

Tredje upplagan

Grundbok 27-42541-5 104 s 189:-

Grundbok Digital, 12 mån 27-43787-6 79:-

Lärarbok 27-42543-9 128 s 585:-

Arbetsbok 27-42542-2 48 s 75:-

PULS Geogra� 4–6 Europa

Tredje upplagan

Grundbok 27- 42544-6 104 s 189:-

Grundbok Digital, 12 mån 27-43788-3 79:-

Lärarbok 27- 42546-0 128 s 585:-

Arbetsbok 27- 42545-3 48 s 75:-

Författare: Anna Lena Stålnacke, 
Per Lindberg, Maria Willebrand

PULS Samhällskunskap 4–6

Tredje upplagan

Grundbok 27-42447-0 136 s 279:-

Grundbok Digital, 12 mån 27-43791-3 79:-

Lärarbok 27-42448-7 150 s 585:-

Arbetsbok 27-42975-8 48 s 75:-

Författare: Anna Götlind

PULS Historiska källor om barn

Elevbok 27-44553-6 48 s 165:-

http://nok.se/puls
http://nok.se/puls
http://nok.se/puls
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Arbeta heldigitalt med 
ständigt aktuell SO 
Digilärs fyra läromedel i SO-ämnena för mellanstadiet baseras på den upp-
skattade PULS-serien, men är bearbetade och kompletterade. Digilär SO täcker 
in läroplanens centrala innehåll, även efter revideringen av kursplanerna 2022. 
Övningar med direkt respons, intresseväckande �lmer och aktuella texter håller 
eleverna aktiva och engagerade.

I Digilär kan du enkelt styra vad eleverna ska arbeta 
med genom att dela ut texter, �lmer, bildspel och 
uppgifter, enligt din egen planering. Du kan när som 
helst kolla vad eleverna har gjort och hur det har gått 
för dem, samt återkoppla med meddelanden både 
på individ och gruppnivå.

Lärarhandledningar får du på köpet och de nås var 
du än be�nner dig i läromedlet. I lärarhandledning-
arna �nns förslag på planering, lektioner, länktips, 
bilder att visa på stor skärm, gruppuppgifter och 
utskrivbara prov med bedömningsstöd.

Digilär har många funktioner som kan stötta elever 
med större behov, som inlästa texter av inläsnings-
tjänst eller talsyntes, läslinjal, interaktiva ordför-
klaringar och begreppslistor.

Kapitlen är anpassade för att eleven ska kunna 
läsa dem på egen hand, samt bearbeta innehållet 
och begreppen i självrättande övningar. Det �nns 
även gott om skrivuppgifter som uppmuntrar till 
re�ektion.

Till varje SO-läromedel får du även ett bibliotek, 
med fördjupande material, som ger extra krydda 
och perspektiv.

Innehållet uppdateras kontinueligt för att vara 
aktuellt. 

Dessutom publiceras en stor revidering nu när 
Skolverkets ändrade kursplaner träder i kraft.

D
ig

ilä
r
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Manuel från Bolivia.

Väck intresse och fördjupa med film

Genom historien med kungen 
I Digilär Historia guidas du av vår egen historie-
kungen, spelad av Thomas Hedengran. Humor 
och fakta blandas i de 12 �lmerna där kungen 
möter en vetgirig elev.

Unga berättar om sin tro
14-åriga Jocelyn samtalar med troende 
unga i Digilär Religionskunskap. Filmerna 
tar upp individers personliga erfarenheter 
av kristendom, islam, hinduism, buddhism 
och judendom.

Digga och Lärs förklarar 
I Digilär Samhällskunskap undersöker karak-
tärerna Digga och Lärs samhället. De ställer 
frågor, re�ekterar och vänder och vrider på 
varandras argument.

Historia
• Intresseväckande arbets-

områden om historia fram till år 
1900. 

• 1800-talet har fått mer innehåll 
enligt kursplaneändringarna, 
med exempelvis mer om lev-
nadsvillkor och emigrationen.

• Historiska källor om barn med 
arbetsuppgifter, till varje histo-
risk epok.

• Varje arbetsområde samman-
fattas i ett repetitionskapitel.

• Biblioteket innehåller historiska 
kartor, tidslinjer, �lmer m.m.

Religionskunskap
• Välskrivna kapitel behandlar 

vad religioner och deras skrifter 
och berättelser betyder för 
samhället och i människors liv.

• Nyskrivet innehåll om Etik och 
Livsfrågor, kristendomens 
inverkan på svensk kultur, 
likheter och skillnader inom 
religioner samt hur religion 
skildras i media.

• Elevernas re�ekterande 
uppmuntras i bilder, �lmer, 
diskussionsfrågor och skriv-
uppgifter. 

Samhällskunskap
• Läromedlet täcker de 

ändrade kursplanerna med 
engagerande material om sam-
hällets funktioner, demokrati, 
politik, medier, ekonomi, barns 
villkor, mänskliga rättigheter 
och hållbar utveckling.

• Nyskrivet material om Sveriges 
nationella minoriteter, sociala 
medier, källkritik/källtillit m.m.

• Arbetsområdena inleds 
med en �lm som uppmuntrar 
till re�ektion och diskussioner 
i klassen.

Geogra�
• Ett helt nytt läromedel som 

täcker revideringengarna i 
läroplanen. Innehållet omfat-
tar natur- och kulturgeogra� i 
Sverige, Europa och världen, 
liksom endogena och exogena 
krafter, geogra�ska metoder, 
miljö- och hållbarhetsfrågor 
och klimatkunskap.

• Många �na bildspel.
• Ett bibliotek med många 

fördjupningstexter mm.
• Statistik och siffror uppdateras 

varje år.

Kort om varje SO-läromedel:

Bildberättelser kallar vi det innehåll där eleven kan lyssna på talad text samtidigt som 
fakta och exempel ur verkligheten gestaltas i välkomponerade fotogra�er och illustrationer. 
I Digilär Geogra� �nns ett extra stort antal bildberättelser.

Låt bilderna berätta

Genom historien med kungen Unga berättar om sin tro

SO  |  BASLÄROMEDELSO  |  BASLÄROMEDEL

Författare: Marianne Abrahamsson, David Thurfjell, 
Katarina Olsson, Ingrid Åsgård, Göran Körner, 
Per Lindberg, Anna Götlind, Anna-Lena Stålnacke, 
Karin Nygårds, Kajsa Bornedal. 

Digilär Geogra�, åk 4–6, 12 mån 98-31557-8 99:-

Digilär Historia, åk 4–6, 12 mån 98-44240-3 99:-

Digilär Religionskunskap, 
åk 4–6, 12 mån 98-31559-2 99:-

Digilär Samhällskunskap, 
åk 4–6, 12 mån 98-31558-5 99:-

nok.se/digilar

http://nok.se/digilar
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DEL  De stora sjöarna

Kopieringsunderlag © 2020  Andreas Gustafsson och Natur & Kultur Geografens testamente - Sverige, Lärarbok ISBN 978-91-27-458499

Namn:  

På raderna

a. Vid vilken sjö hittade Holger och Mortensen träkistan?  

b. Vad kallas den byggnad som blinkar över sjöns mörka vatten?

c. Vad stod det på den handskrivna lappen som var överst i skattkistan?

Mellan raderna

a. Fyrar är viktiga. På vilket sätt? Berätta.

b. Graafen surrade, blinkade och gjorde små ljud. Den började låta  
 mer och mer. Varför? 

c. När Holger och Mortensen hittar träkistan verkar Mortensen 
 besviken, tycker Holger. Varför blir han besviken, tror du? 

Bortom raderna

KAPITEL 7

a. Holger tycker att det är kusligt att leta efter träkistan. Han önskar 
 att han låg hemma i sin säng. Varför känner Holger att det är kusligt,  
 tror du?  

b. Har du någon gång upplevt något riktigt kusligt? Berätta var du var  
 och hur det kändes.

Geografens Testamente INLAGA.indd   18 2020-09-07   14:34
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DEL  De stora sjöarna

Kopieringsunderlag © 2020  Andreas Gustafsson och Natur & Kultur Geografens testamente - Sverige, Lärarbok ISBN 978-91-27-458499

Namn: 

KAPITEL 7

Lös rebusen
Holger och Mortensen har löst sin första gåta. 

Nu är det din tur att lösa en rebus för att ta dig vidare till nästa kapitel.
Lös rebusen. Vilket geografiskt ord får du då? 

a) Vad är det hemliga ordet?

b) Vad tror du att den används till?

c) Rita det hemliga ordet.

Geografens Testamente INLAGA.indd   19 2020-09-07   14:34

Andreas Gustafsson
Lärarhandledning

Spännande 
uppdrag

Kluriga uppgifter
Läsförståelse-

frågor

Geografens Testamente OMSLAG.indd   1 2020-09-07   14:33

Geografens  
testamente är en 

mycket uppskattad 
tv-serie på UR.

Geografens testamente

54

SO

Eleverna får följa med Holger Nilsson och ingenjören Mortensen på en resa genom 
Sverige. Holger har ärvt en märklig apparat, en Graaf. Med hjälp av denna ger sig 
Holger och Mortensen ut för att lösa gåtan med Geografens testamente. 

Genom att använda skönlitteratur på ett medvetet sätt i SO-undervisningen kan 
läsförmågan stärkas och skapa läsförståelse som utvecklar elevernas kunskaper 
inom de samhällsorienterade ämnena. 

Geografens testamente – Sverige är en läsebok som kan bidra 
till att väcka ny�kenhet, inspirera och fördjupa elevernas kun-
skaper inom geogra�ämnet. 

Till läseboken �nns en lärarhandledning med konkreta tips och råd om hur man kan arbeta 
med boken.

Henrik Ahnborg är regissör, för-
fattare och skådespelare. Förutom 
Geografens testamente har Henrik 
också skrivit och medverkat i TV- 
serien Arkeologens dotter på UR.

Författare Läsebok: Henrik Ahnborg 
Författare Lärarhandledning: Andreas Gustafsson

Geografens testamente – Sverige

Läsebok 27-45848-2  256 s. 99:-

Lärarhandledning 27-45849-9 72 s 205:-



Fältstudier i geografi
Konkreta övningar att utföra i närmiljön

FALTSTUDIER 
I GEOGRAFI
Anders Fridfeldt

Lärare gör

Konkreta övningar att utföra i närmiljön

Geografi åk 4–6

Lärare gör Lärare Gör-serien  
ger konkreta förslag på 

arbetssätt och aktiviteter 
som är väl beprövade och 

direkt kan användas 
i undervisningen.

55

SO

Geogra�ämnets kärna, att försöka förstå hur 
hela jordytan fysiskt och rumsligt är ordnad 
med grundfrågorna ”vad �nns var, och var-
för just där?”, förutsätter en kombination av 
ämnets teori och praktik. Att förstå sitt när-
område och jämföra det med andra platser 
ger i förlängningen förståelse för andra plat-
ser och olika levnadsvillkor på jorden. 

Boken ger stöd och förenklar för läraren 
att kombinera teori i klassrummet med fält-
studier utanför skolbyggnaden. Lärarna får 
konkreta tips, struktur på arbetssätt och för-
slag på fältstudier. Den klargör vad geogra� 
är och tar kort upp om geogra�ämnets olika 
delar. Delarna konkretiseras i de olika fält-
övningarna som �nns per årskurs. 

Anders Fridfeldt är 
universitetsadjunkt i 
naturgeogra�, lärarut-
bildare och ansvarig för 
geogra�programmet 
vid Stockholms universi-
tet samt kursutvecklare 
vid Skolverket.

”Varför ser det ut så här just på den här platsen?” Låt dina elever få 
svar på frågan med hjälp av fältstudier i geogra�. 

Författare: Anders Fridfeldt

Lärare Gör

 Fältstudier i geografi 27-45952-6 140 s 199:-



Bronsålder
ca 900 f Kr

Samtalsbilder från istid till framtid 
för ett utforskande arbetssätt

Mats Vänehem

HITTA 
HISTORIEN

En och samma plats 
från istid till framtid 

– följ med på en 
upptäcktsresa genom 

historien! 

56

SO/NO

Hitta 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 samtalsbild �nns fakta om tids-
perioden och om detaljer i bilden. 

Den avslutande bilden visar framtiden och 
är ännu inte färdigtecknad. Den �nns som 
kopieringsunderlag så att eleverna kan rita 
sin egen bild av framtiden.

Genom en kod i boken får du åtkomst 
till alla bilderna i digitalt format för visning i 
klassrummet. 

Samtalsbilder från istid till framtid 
för ett utforskande arbetssätt

Hur såg det ut på stenåldern och hur har platsen förändrats genom 
historien fram till nu? Utforska jordlagren och miljön och se vad som 
döljer sig där. Låt dina elever uppleva, upptäcka och bli ny�kna på 
historien!

Mats Vänehem är arkeolog och illustratör. 

Författare: Mats Vänehem

Hitta historien

Lärarhandledning inkl 
digital åtkomst till bilderna 27-45922-9 48 s 399:-



VIKINGATIDEN
Bönder och sjöfarare

Tomas Blom

I den här boken möter du människor som bodde i Norden 
på vikingatiden. Du får komma nära dessa vikingar, gå 
in i deras hus och smaka på deras mat, känna röken 
från elden, möta deras många gudar och försöka läsa 
deras runskrift. Du får också besöka staden Birka, där 
handelsmän från hela världen träffades. 

Du kan läsa mer om Sveriges historia i:
Medeltiden – Riddare, präster och städer
Vasatiden – Kung Gustavs land
Stormaktstiden – Sveriges rike växer

Frihetstiden – Gustav III

Kompass – visar vägen genom no och so!

KompAss   V
IK

IN
G

A
T

ID
E

N
VIKIN A I NVIKIN A I

Bönder och sjöfarare

KKOOMMPPAASSSS
NO

SO

I den här boken möter du människor som bodde i Norden 

KKOOMMPPAASSSS
NO

SO

Tomas Blom

Kompass_HI_Vikingatiden_omslag.i1   1 08-01-31   17.57.38
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SO/NO

Kompass är en serie böcker som väcker elevernas intresse för NO och SO. Böckerna innehåller 
den gemensamma grundkursen i respektive ämne och lämnar utrymme till fördjupningar och 
arbeten efter lärarens och elevens egna val.

kompass

Kompass Se �er titlar och 
beställningsnr på 
nok.se/kompass 

Läseböcker i historia
Böckerna Trollträlen, Fiskar�ickan, Dumdrängen, Stallpojken och 
Brevbäraren utspelar sig i fem olika epoker i Sveriges historia. 
Texten är lättläst och spännande och berättas ur ett barns per-
spektiv. Varje bok är en fristående berättelse och kan användas i 
både svensk- och historieundervisningen oavsett vilka läromedel 
du använder i övrigt. Sist i boken �nns frågor som tränar både 
läsförståelse och historiska fakta. 

Viktiga ord i no och so
Uppslagsboken Viktiga ord innehåller över 600 ord och begrepp 
som dina elever behöver kunna för att förstå viktiga sammanhang 
i de natur- och samhällsorienterande ämnena. Orden förklaras på 
ett enkelt språk, ofta förstärkta med bild och exempel.

Författare: Tomas Blom

Kompass Historia Läseböcker

Trollträlen (Vikingatiden) 27-41379-5 32 s 85:-

Fiskarflickan (Medeltiden) 27-41380-1 40 s 85:-

Dumdrängen (Vasatiden)  27-41381-8 40 s 85:-

Stallpojken (Stormaktstiden) 27-41382-5 32 s 85:-

Brevbäraren  
(Frihetstiden/ Gustav III:s tid) 27-41398-6 32 s 85:-

Författare: Gundel Wetter

Viktiga ord i NO och SO

Uppslagsbok 27-62270-8 160 s 335:-

http://nok.se/kompass


NOPULS

Janna Malmgren

NO
PULS

LÄRARHANDLEDNING

MED LÄRARWEBB

NO

NOPULS

BIOLOGI

FYSIK

KEMI

NO
ARBETSBOK
MED WEBBÖVNINGAR

NO
ARBETSBOKARBETSBOKARBETSBOKARBETSBOKARBETSBOKARBETSBOK
MED WEBBÖVNINGAR
MED WEBBÖVNINGAR
MED WEBBÖVNINGAR
MED WEBBÖVNINGARGRUNDBOK

BIOLOGI

FYSIK

KEMI

NOPULS

BIOLOGI

FYSIK

KEMI

Årskursböcker i NO
I PULS årskursböcker presenteras de tre NO-ämnena i en samlad bok. Texternas 
omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för 
steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats.

PULS årskursböcker hjälper eleven att se hur ämnena 
biologi, fysik och kemi hör ihop och samspelar. 
Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men 
har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet 
är uppdaterat utifrån 2022 års kursplaner och är 

kvalitetsgranskat av fackkunniga. Lärarhandled-
ningen med tillhörande laborerande undersökningar 
och lärarwebben stöttar läraren lektion för lektion – 
hela vägen fram till bedömning.

PU
LS

58
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Mer PULS

GRUNDBOK

BIOLOGI

FYSIK

KEMI

NOPULS

BIOLOGI

FYSIK

KEMI

GRUNDBOK

NOPULSPULSPULS

BIOLOGI

FYSIK

KEMI

GRUNDBOK

4NOPULSPULSPULS

BIOLOGI

FYSIK

KEMI
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Innehåll i PULS NO åk 4

• Kost och hälsa (BI)
• Den levande planeten (BI)
• Vatten och luft (KE)

• Värme (FY) 
• Dygn, årstider och år (FY)
• Ämnen och material (KE)

Innehåll i PULS NO åk 5

• Ekosystem (BI)
• Meteorologi (FY)
• Ljud och ljus (FY)
• Människokroppen (BI)

• Matens kemi (KE)
• Kemikalier och kemiska 

reaktioner (KE) 

Innehåll i PULS NO åk 6

• Livets utveckling (BI)
• Hälsa och ohälsa (BI)
• Kraft och rörelse (FY)
• Elektricitet (FY)
• Produktion av varor (KE)
• Fossila och förnybara 

bränslen (KE)
• Energi (FY)
• Klimatkunskap (BI, FY, KE)

Biologi, fysik och kemi 
– alla ämnen samlade i en bok

NO  |  BASLÄROMEDEL
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Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Biologi  DEL 1

Näringsrik kost  s. 8   –  9

1 Vad betyder begreppet? Välj bland förklaringarna och skriv rätt siffra på raden.

protein        

kolhydrat        

fett         

mineraler        

2 Dra streck till rätt näringsämne.

kolhydrater
  

protein
  

fett

3 Kalcium, järn och zink är tre mineraler som kroppen behöver. 
Ge exempel på vad de är bra för.

4 Vad kan du tänka på när det gäller mat och miljö? Ge minst två exempel.

5 Kom på en 3-rätters middag som innehåller väldigt få näringsämnen och som 
inte är speciellt miljövänlig. Ge sedan ett förslag på en 3-rätters middag 
som innehåller alla näringsämnen och som är mer miljövänlig.

1. fosfor och järn är exempel 

2. bygger upp muskler

3. ger energi och håller dig mätt

4. ger energi och skyddar ömtåliga organ

5

Kost och hälsa

PULS NO 4 AB_ando.indd   6 2020-08-24   11:21

7
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Rörelse och vila  s. 10    –  11

1  Dra streck från begrepp till rätt förklaring.

  

muskler     •   • person som arbetar för att elever ska må bra

träningsvärk    •   • kan komma när muskler fått jobba mycket

hjärna       •   • gör att kroppen kan röra sig

skolsköterska    •   • lagrar information och styr hela kroppen

2  Rätta till meningarna:

Att träna gör musklerna svagare.

Det är bra att röra sig sammanlagt 5 minuter per dag.

Du rör dig mer när du åker hiss än när du går i trapporna.

3  Vilka vuxna kan barn vända sig till om de känner sig oroliga? Ge exempel.

Sömn är viktigt. Ungefär hur många timmar sover du per natt?
Hur gör du för att sova gott? Ge exempel. 

4

PULS NO 4 AB_ando.indd   7 2020-08-24   11:21

Min kompis säger att om en mus äter gräs och ett vildsvin äter musen kallas det för en näringskedja. Men när vildsvinet dör är det väl ingen näringskedja längre?

6

Kost och hälsa

6

Tänk om du skulle få äta din favoriträtt varje dag, till frukost, 
lunch och middag. Och tänk om du hela dagarna kunde 
hålla på med det du tycker allra mest om att göra. Det skulle 
nog vara roligt, men snart skulle din kropp protestera på 
olika sätt.

För att vi människor ska må bra och ha en god hälsa behöver 
vi variera både vad vi äter och vad vi gör. Om vi äter lagom 
mycket av olika näringsämnen har vi en bra kost. För vår 
hälsa är det också viktigt att vi rör på oss, sover tillräckligt 
mycket och håller oss rena.

BIOLOGI

PULS NO 4_del 1.indd   6 2020-08-17   10:26

Min kompis säger att om en mus äter gräs och ett vildsvin äter musen kallas det för en näringskedja. Men när vildsvinet dör är det väl ingen näringskedja längre?

7

Jag vill få i mig alla 
näringsämnena före 
träningen. Därför äter jag 
alltid en hamburgermeny.

Snart börjar träningen. 
Jag laddar med naturgodis 
för a  få energi.

Jag äter hellre mellis 
e� er träningen.

I det här kapitlet får du läsa om 
• vad bra kost är

• varför det är viktigt för hälsan att äta, 
träna, sova och ha en god hygien.

PULS NO 4_del 1.indd   7 2020-08-17   10:26
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Janna Malmgren

BIOLOGI

FYSIK

KEMI

ARBETSBOK
MED WEBBÖVNINGAR

GRUNDBOK

BIOLOGI

FYSIK

KEMI

NOPULS

BIOLOGI

FYSIK

KEMI

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

Kom på en 3-rätters middag som innehåller väldigt få näringsämnen och som 
inte är speciellt miljövänlig. Ge sedan ett förslag på en 3-rätters middag 
som innehåller alla näringsämnen och som är mer miljövänlig.

7

Sömn är viktigt. Ungefär hur många timmar sover du per natt?4

60

Arbetsbok och webbövningar 
Arbetsboken innehåller uppgifter med stegrande progression. 
Eleven får med uppgifterna träna ord och begrepp, befästa 
faktakunskaper och utmanas till vidare tänkande.

Till arbetsboken �nns självrättande webbövningar där eleven 
befäster ord och begrepp. 

Grundbok
Varje kapitel i PULS Grundbok inleds med ett 
startuppslag som väcker elevernas intresse 
med hjälp av en diskussionsbild. Beskrivande 
rubriker och löpande förklaringar av ämnes-
speci�ka begrepp underlättar läsförståelsen. 
Bilder och illustrationer konkretiserar inne-
hållet i texten. 

I slutet av kapitlet �nns fördjupande 
texter, till exempel ett reportage om Christer 
Fuglesangs senaste forskningsprojekt eller 
hur växter kommunicerar. 

För eleven

Exempel på introduktionsuppslag till ett nytt kapitel.
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Kost och hälsa

BIOLOGI

Så här kan du göra

• 

• 
Ta reda på elevernas förkunskaper
Innan ni påbörjar arbetet med kapitlet Kost och häl-
sa tar du reda på elevernas förkunskaper, så att du 
kan anpassa din undervisning e�er elevernas behov. 
Ett förslag på uppgi�er för detta �nns på kopierings-
underlag K1, s. 30. Uppgi�erna testar dels kunskaper 
som eleverna förväntas ha tillägnat sig under lågsta-
diet, dels kunskaper som eleverna kan ha ska�at sig 
utanför skolan.

1. Eleverna visar vad de kan om kost och närings-
ämnen. 

2. Eleverna visar sina kunskaper vad det gäller  
hygien och smittspridning.

Inför detta arbetsområde är det viktigt att du tänker på att kost kan vara ett laddat ämne 
för många elever. Du bör undvika att värdera olika kroppstyper och att prata om tjock 
som något negativt. Att vara tjock är inte direkt likställt med hälsofara. Tänk på att det i 
din klass kommer sitta elever med övervikt/som är tjocka och du bör tidigt sätta tonen 
på diskussionen. Fokusera på vad som är nyttigt och näringsrikt, vad man bör äta istället 
för på vad som är onyttigt och hur man inte bör äta. Elever i denna ålder är också väldigt 
lättpåverkade så försök att nyansera debatten kring kost.

Syfte i ämnet biologi
• Utveckla kunskaper om biologins be-

grepp och förklaringsmodeller för att 
beskriva och förklara samband i naturen 
och människorkroppen

• Utveckla förmåga att använda biologi för 
att granska information, kommunicera 
och ta ställning i frågor som rör miljö 
och hälsa.

Centralt innehåll, biologi

Kropp och hälsa

• Några vanliga sjukdomar och hur de kan 
förebyggas och behandlas. Orientering 
om hur hälsan påverkas av levnads- 
förhållanden, kost, sömn, hygien, motion 
och beroendeframkallande medel.

Lgr11

I det här kapitlet får du läsa om 
• hur du kan äta en bra kost och få i dig  

viktiga näringsämnen,

• hur du kan ha en god hälsa genom träning, 
sömn och hygien,

• hur du kan ha friska tänder.

BIOLOGI • KOST OCH HÄLSA

I detta kapitel får du läsa om
• 

• 

• 

Kost och hälsa

BIOLOGI

• 

22     KOST OCH HÄLSA

För din undervisning behöver du:
• Kopieringsunderlag K1–K3

• Undersökning 1–2 med laborationsmateriel

LÄRARINSTRUKTION

x

UNDERSÖKNING 1  LÄRARINSTRUKTION

Växtlabyrinten (demonstration) 

UNDERSÖKNING 4  

Syfte
Eleverna ska få upptäcka hur viktigt solljus är för 
växter.

Gör så här

• Plantera 3–5 ärtor i en kruka och vattna.

• Ställ en skokartong på högkant och gör ett hål 
högst upp i mitten av kortsidan.

• Klipp ut en eller två rektanglar av kartong som 
passar inuti skokartongen och gör hål i dem på 
ena änden.

• Tejpa fast de två kartongbitarna i lådan så det 
bildas två nivåer inuti kartongen. Hålen ska vara 
på olika sidor (se bild).

• Placera krukan längst ner i lådan och stäng locket 
på lådan.

• Ställ lådan nära ett fönster.

• Vattna då och då.

• Låt eleverna rita och skriva om försöket, och 
obser vera vad som händer minst en gång i veckan, 
tills växten har rört sig upp genom hela labyrinten.

MATERIEL 

• 1 skokartong

• 2 kartongbitar 

• 1 liten kruka

• Jord

• Några ärtor

Resultat
Växten söker sig till platsen där det � nns mest ljus i 
kartongen, vilket är vid hålen, och går då i en labyrint. 

Slutsats
Försöket visar hur viktigt solljus är för växten. 
Växten behöver solenergin för fotosyntesen. 

142   BIOLOGI • DEN LEVANDE PLANETEN
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Lärarhandledning med lärarwebb 
Undervisningen med PULS utgår från lärarhandledningen. Här �nns tydlig vägledning för hur 
du kan ta reda på elevernas förkunskaper, skapa intresse, aktivera elevernas tänkande, arbeta 
språk- och kunskapsutvecklande samt följa upp arbetet. I slutet av handledningen �nns en rad 
naturvetenskapliga undersökningar med tydlig lärarinformation och kopieringsmaterial till 
eleverna.

På den tillhörande lärarwebben �nns material för digital visning, förslag på lärmål för varje 
avsnitt samt duggor och fördjupande uppgifter som stöd för bedömning av elevernas kunskaper. 
Här �nns också en mängd �lmer som förklarar viktiga ämnesbegrepp enkelt och pedagogiskt. Vid 
köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan du förnya 
din licens och köpa webben separat. 

Kostnadsfritt extramaterial
PULS fortsätter på nok.se! Här �nns 
kostnadsfria webbövningar med fokus 
på ord och begrepp.

För läraren

Mer PULS

Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben.

NO  |  BASLÄROMEDEL

Nu �nns det 
begrepps�lmer 
på lärarwebben!

Författare: Janna Malmgren, Staffan Sjöberg, 
Birgitta Öberg, Berth Belfrage, Roger Olsson, Gitten Skiöld, 
Kerstin Wallander, Lennart Enwall, Johan Skarp, Anders 
Thapper, Malin Bolin, Anna Froster.

PULS NO åk 4 

Grundbok 27-45422-4 100 s 235:-

Grundbok Digital 12 mån 27-45932-8   79:-

Arbetsbok  
inkl webbövningar 27-45826-0 40 s 75:-

Lärarhandledning 
inkl lärarwebb 12 mån 27-45712-6 177 s 575:-

Lärarwebb 12 mån 27-45828-4  249:-

PULS NO åk 5

Grundbok 27-45770-6 120 s 235:-

Grundbok Digital 12 mån 27-45992-2 79:-

Arbetsbok  
inkl webbövningar 27-45991-5 48 s 75:-

Lärarhandledning 
inkl lärarwebb 12 mån 27-45989-2 200 s 575:-

Lärarwebb 12 mån 27-45990-8  249:-

PULS NO åk 6

Grundbok 27-46069-0 120 s 235:-

Grundbok Digital 12 mån 27-46186-4 79:-

Arbetsbok  
inkl webbövningar 27-46146-8 50 s 75:-

Lärarhandledning 
inkl lärarwebb 12 mån 27-46147-5 200 s 575:-

Lärarwebb 12 mån 27-46148-2 249:-

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


åk 4–6

BiologiBiologiBiologiBiologiBiologi

åk 4–6

Kemi

åk 4–6

Fysik

åk 4–6

åk 4–6

åk 4–6

Teknik

PULS stadieböcker

Håll utkik efter de nya stadieböckerna 
som kommer med start under 2022!

KOMMANDE
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Ordkollen
Öva ord i NO och Teknik 4–6Öva ord i NO och Teknik 4–6

Marie Andersson

naturtyp

ekosystem

friktion

blandning

kemikalier

hypotes

modell

nervcell
ledning

blodomlopp

Öva ord i NO och Teknik 4–6Öva ord i NO och Teknik 4–6

blandning

hypotes

Miljöboken

Anna Froster

M
iljöboken

P
U
LS

6

När jorden blir varmare
Om du kunde åka bil rakt uppåt skulle du komma till rymden på 
en timme. Tio mil ovanför jordens yta tar luften slut och den iskalla 
världsrymden börjar. Som tur är har vi solen, och ett varmt täcke av 
något som kallas växthusgaser. Det här täcket släpper in solstrålarna 
och håller kvar värmen från dem. 

När en solstråle har varit nere på jorden och värmt din nästipp strålar 
värmen vidare från näsan ut åt alla håll. Om vi hade varit på månen, 
som inte har något skyddande täcke av växthusgaser, skulle värmen 
ha fortsatt direkt ut i rymden från näsan. Men på jorden har vi 
växthusgaser överallt omkring oss i luften och de fångar upp värmen.  
På så sätt stannar värmen kvar längre och jorden blir lagom varm.

Det är alltså en himla tur att vi har vårt täcke av växthusgaser. 
Värmen vi får av det kallas växthuseffekten. Den heter så eftersom den 
fungerar som ett växthus där solvärmen som kommer in inte släpps ut 
direkt.

Utan den naturliga 
växthuse� ekten 
skulle jorden ha varit 
35 grader kallare. Hur 
många grader är det 
utanför ditt fönster 
idag? Hur många 
grader skulle det ha 
varit om du drog bort 
35 grader?

PULS_Miljoboken.indd   6 2017-06-19   18:03
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För att förstå faktatexter i NO och teknik 
behöver eleverna bygga upp ett förråd av 
nya ord och begrepp. I PULS Ordkollen 
�nns utvalda ord med ordförklaringar till de 
be�ntliga stadieböckerna PULS 4–6. 

Materialet består av kopieringsunder-
lag indelade i de kapitelrubriker som �nns 
i grundböckerna. De innehåller ord sorte-
rade i bokstavsordning, en enkel förklaring 
av ordet och utrymme för eleverna att skriva 
med egna ord eller på sitt modersmål.

I PULS Miljöboken förklarar författaren Anna 
Froster de klimat- och miljöutmaningar vi står 
inför på ett enkelt sätt. Här �nns bland annat 
texter om bra och dålig växthuseffekt, hjäl-
tar och klimatskurkar på våra tallrikar, farliga 
badankor, varför orangutanger ska räddas, 

PULS Miljöboken PULS Ordkollen

PULS ämnesböcker finns tillgängliga för kompletteringsköp.

hur bin hjälper oss människor och vad som 
händer när algerna i Östersjön festar. 

I boken �nns också en ordlista och förslag 
på aktiviteter som du och dina elever kan 
arbeta vidare med.

Författare: Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

PULS Fysik och kemi 4–6

Tredje upplagan

Grundbok 27-42125-7 144 s 219:-

Grundbok Digital, 12 mån 27-43785-2 79:- 

Lärarbok 27-42127-1 192 s 585:-

Arbetsbok 1 27-42126-4 32 s 59:-

Arbetsbok 2 27-42222-3 32 s 59:-

Arbetsbok 3 27-42223-0 32 s 59:-

Författare: Berth Belfrage, Roger Olsson

PULS Biologi 4–6 Naturen 

Tredje upplagan

Grundbok 27-42131-8 160 s 305:-

Grundbok Digital, 12 mån 27-43783-8 79:-

Lärarbok 27-42133-2 160 s 585:-

Arbetsbok 27-42132-5 48 s 75:-

Författare: Gitten Skiöld, Berth Belfrage
Kerstin Wallander, Lennart Enwall

PULS Biologi 4–6 Människan 

Tredje upplagan

Grundbok 27-42128-8 80 s 179:-

Grundbok Digital, 12 mån 27-43784-5 79:-

Lärarbok 27-42130-1 96 s 585:-

Arbetsbok 27-42129-5 48 s 75:-
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NO

För att förstå faktatexter i NO och teknik 
behöver eleverna bygga upp ett förråd av 
nya ord och begrepp. I PULS Ord
�nns utvalda ord med ordförklaringar till de 
be�ntliga stadieböckerna PULS 4–6. 

lag indelade i de kapitelrubriker som �nns 
i grundböckerna. De innehåller ord sorte
rade i bokstavsordning, en enkel förklaring 
av ordet och utrymme för eleverna att skriva 
med egna ord eller på sitt modersmål.

PULS Ordkollen

Författare: Anna Froster

PULS Miljöboken

Faktabok 27-45031-8 64 s 185:-

nok.se/puls

Författare: Marie Andersson

PULS Ordkollen NO och Teknik

Kopieringsunderlag 27-44987-9 72 s 345:-

nok.se/puls

http://nok.se/puls
http://nok.se/puls
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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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Djur i världen
Hur tränar svalornas ungar sina vingar och vil-
ket kattdjur är störst? PULS Djur i världen ger 
svar på alla slags frågor om djur och berättar 
om många �er kända och okända djur i Sve-
rige och andra delar av världen.

Bokens hundra djur är indelade efter 
naturtyperna där de lever. Även närbesläk-
tade arter från andra delar av världen �nns 
med. 

I slutet av boken �nns ett register där elev-
erna lätt hittar sitt favoritdjur. Använd boken 
för att lära mer om djuren, och för att öva läs-
förståelse av faktatexter. 

Växter i världen
Visste du att ris tillhör familjen gräs? Vad är 
egentligen skillnaden på ett bär och en frukt? 
I PULS Växter i världen �nns spännande fakta 
om 75 olika växter i världen. En del av väx-
terna känner du säkert igen som brännässla 
och vitsippa men här �nns också märkliga 
växter som rullande buskar, femtusenåriga 
träd och trollkarlsrötter.

Boken är indelad i åtta naturtyper: Staden, 
Öppna marker, Skogen, Sjöar och Hav, Berg, 
Polarområden och Öken. 

Flora för grundskolan
Flora för grundskolan innehåller 250 växter, 
träd och buskar sorterade efter färg. 

Författarna har strävat efter att skriva så 
att barn förstår, utan att texten blir tunn och 
korthuggen. För de �esta växter �nns kartor 
som visar utbredning, huvudsakliga växt-
ställen samt blomningstid. Illustrationerna, i 
akvarellteknik, är vackra och tydliga.

PULS Biologi faktaböcker

TEKNIK  |  BASLÄROMEDEL 

Författare: Anna Froster

PULS Biologi 4–6 Växter i världen

Faktabok 27-43671-8 160s 305:-

nok.se/puls

Författare: Jan Pedersen

PULS Biologi 4–6 Djur i världen 

Faktabok 27-42999-4 240 s 305:-

nok.se/puls

Författare: Yngve Eliasson, Margareta Eliasson, Kristina 
Dahlström, Lena Haedde, Monica Johansson

Flora för grundskolan

Flora 27-40179-2 120 s 245:-
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ISBN 978-91-27-42974-1

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

I arbetsboken till PULS Religion finns roliga och omväxlande uppgifter 

som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är direkt 

kopplade till grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna 

de förmågor som finns beskrivna i kursplanen.  

Arbetsboken PULS Religion 4–6 innehåller:

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Staff an Sjöberg

ARBE TSBOK

Teknik
GRUNDBOK

Staff an SjöbergStaff an Sjöberg

Vad är religion? 
Religionerna växer fram 
Gamla testamentet 
Judendomen 
Nya testamentet 
Kristendomen 
Koranen 
Islam 
Hinduismen 
Buddhismen 
Leva tillsammans

ISBN 978-91-27-42974-1

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

I arbetsboken till PULS Religion finns roliga och omväxlande uppgifter 

som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är direkt 

kopplade till grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna 

de förmågor som finns beskrivna i kursplanen.  

Arbetsboken PULS Religion 4–6 innehåller:

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Maria Willebrand

ARBE TSBOK

Religion
GRUNDBOK

Marianne Abrahamsson

Vad är religion? 
Religionerna växer fram 
Gamla testamentet 
Judendomen 
Nya testamentet 
Kristendomen 
Koranen 
Islam 
Hinduismen 
Buddhismen 
Leva tillsammans

ISBN 978-91-27-42132-5

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

I arbetsboken till PULS Biologi Naturen finns roliga och omväxlande 

uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är 

direkt kopplade till grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna 

att träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen. 

Arbetsboken PULS Biologi 4–6 Naturen innehåller:

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Marianne Abrahamsson

ARBE TSBOK

ReligionGRUNDBOK

Marianne Abrahamsson

Vad är biologi?Den levande planetenStadenÖppna markerSkogenSötvatten Havet BergsområdenPolarområdenÖken Allting börjar med solen

ISBN 978-91-27-42132-59 7 8 9 1 2 7 4 2 1 3 2 5

I arbetsboken till PULS Biologi Naturen finns roliga och omväxlande uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är direkt kopplade till grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen. Arbetsboken PULS Biologi 4–6 Naturen innehåller:

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Berth Belfrage • Roger Olsson

ARBE TSBOK

BiologiNATURENNATURENNATUREN

I serien PULS Biologi 4–6 ingår även boken: PULS Biologi Människan

Vad är biologi?Den levande planetenStadenÖppna markerSkogenSötvatten Havet BergsområdenPolarområdenÖken Allting börjar med solen

BiologiNATURENI arbetsboken till PULS Biologi Naturen finns roliga och omväxlande 

Lgr 11

I arbetsboken till PULS Biologi Naturen finns roliga och omväxlande 

Lgr 11

Religion

I arbetsboken till PULS Religion finns roliga och omväxlande uppgifter 

Lgr 11

Religion

I arbetsboken till PULS Religion finns roliga och omväxlande uppgifter 

Lgr 11

Teknik
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PULS Teknik
I grundboken PULS Teknik 4–6 får eleverna 
bland annat läsa om konstruktioner av hus 
och broar, hur komponenter samverkar i �ck-
lampor och vindsnurror, enkel ellära och hur 
olika material kan användas på bästa sätt.

Till varje arbetsområde i grundboken �nns 
praktiska uppgifter som hjälper eleverna att 
utveckla sitt tänkande och bli förtrogna med 
grundläggande teknik. 

Till grundboken �nns en arbetsbok och 

en lärarbok. I lärarboken �nns bland annat 
lektionsförslag, prov- och bedömningsstöd 
samt kopieringsunderlag. 

PULS Teknik har utökats med ett nyskrivet 
avsnitt om digital teknik och programmering. 
Grundbokens kompletterande fyra sidor 
�nns att ladda ned och skriva ut kostnadsfritt 
från nok.se. Arbetsbokens sidor som hör till 
detta avsnitt �nns i den tryckta boken.

Arbetsbok 
• Vad är teknik?
• Förvara och bevara
• Bygga och bo
• Energi i vatten och vind
• Teknik med papper och penna
• Teknik med elektricitet
• Resor och transporter
• Teknik i framtiden
• Datorn och datorns språk 

Kostnadsfritt extramaterial
PULS Teknik fortsätter på webben! Här �nns 
extramaterial med elevövningar och facit.

Digitalbok
PULS Teknik digitalbok innehåller inläst text. 
Till digitalboken �nns också �lmer med för-
fattaren som visar och förklarar teknik i var-
dagen och bildspel som fördjupar kunskap. 
Interaktiva övningar fördjupar förståelsen av 
tekniska system. Kunskapskoll med frågor 
efter varje avsnitt.

nok.se/puls

Extramaterialets �lmer med författaren 
Staffan Sjöberg inspirerar till spännande 
samtal om teknik.

Författare: Staffan Sjöberg

PULS Teknik 4–6 

Tredje upplagan

Grundbok 27-42547-7 76 s 179:-

Grundbok Digital, 12 mån 27-43792-0 79:-

Lärarbok 27-42549-1 160 s 585:-

Arbetsbok 27-42548-4 48 s 75:-

http://nok.se
http://nok.se/puls
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Digilär NO och teknik för mellanstadiet är heldigitala läromedel för elever och 
lärare. Med hjälp av kursverktyget och uppdrag kan du som lärare planera 
och förbereda din undervisning genom att välja ut arbetsområden och kapitel 
och skapa en helt egen planering direkt i läromedlet. Alla läromedel är baserade 
på den uppskattade PULS-serien från Natur & Kultur.

Tydlig struktur
Varje ämne är uppdelat i arbetsområden. I varje 
arbetsområde �nns ett antal kapitel, repetitions-
möjligheter och ofta någon form av fördjupning. 

Varje kapitel innehåller texter att läsa, diskussions-
punkter samt självrättande övningar och inlämnings-
uppgifter. 

Stöd för undervisning
Handledningen är ett arbetsredskap för dig som 
lärare och �nns på varje nivå genom hela läromedlet. 
Här �nns bland annat prov för utskrift, SVA-begrepp, 
förslag på hur lektioner kan genomföras, frågor att 
diskutera, mer fakta att berätta för eleverna samt 
lärarledda uppgifter. 

Du kan på ett enkelt sätt granska och kommentera 
genomförda elevuppgifter.

Motiverande för eleven
Texterna är skrivna på ett elevnära språk och de 
samspelar med beskrivande och förklarande bilder. 
Alla läromedel har begreppsförklaringar direkt i 
texterna. Om man är osäker på vad ett markerat ord 
betyder kan man klicka upp en förklaring. Det �nns 
också �lmer som ger eleven förståelse för för ämnes-
aktuella begrepp. 

Varje kapitel har självrättande där eleven får öva 
och repetera faktakunskaper och begreppsförståelse. 
I öppna frågor, som kräver re�ektion kring innehållet, 
får eleven utveckla sin förståelse för det aktuella ämnet. 
Svaren kan eleven skriva direkt i läromedlet eller välja 
att bifoga som en �l. Till �era av arbetsområdena 
�nns fördjupningstexter skrivna i artikelform.

NO OCH TEKNIK  |  BASLÄROMEDEL

Arbeta heldigitalt 
med NO och teknik
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I fysiken tar vi reda på och 
förklarar olika fenomen runt 
omkring oss, till exempel hur 
saker kan falla, hur ljud sprider 
sig eller hur elektricitet bildas. 
Genom att göra undersökningar 
och läsa om vad andra har upp-
täckt får vi hjälp att förstå olika 
fenomen.

I kemin undersöker vi hur olika 
ämnen byggs upp, hur nya 
ämnen kan bildas och hur ämnen 
kan separeras från varandra. 
Det kan till exempel vara vad luft 
består av och varför salt löser sig 
i vatten. Kemi handlar också om 
att ämnen består av atomer och 
molekyler och vilka egenskaper 
olika material har.

I biologin får vi lära oss om livet 
på jorden – om växter, djur och 
insekter i olika naturtyper och hur 
allt samspelar med varandra.

Biologi handlar också hur de olika 
organsystemen i kroppen sam-
verkar, hur barn blir till, puberte-
ten, samtycke och vad vi kan göra 
för att må bra.

I tekniken undersöker vi hur 
komponenter i en konstruktion 
samverkar och vilka naturlagar 
som ligger bakom. Genom att 
utforska bekanta föremål får vi 
förståelse för vilken påverkan 
och betydelse tekniken har för 
oss i dagens samhälle, till exem-
pel med hållfasta och stabila 
konstruktioner.

NO OCH TEKNIK  |  BASLÄROMEDEL

Undersökande arbetssätt
Fysik och Kemi utgår från ett undersökande arbetssätt där eleverna 
uppmuntras att vara detektiver som ställer frågor, iakttar och drar 
slutsatser i sina undersökningar. Undersökningarna som �nns i varje 
arbetsområde är alltid lärarledda och har en handledning med 
information till dig som lärare. Där får du veta vad undersökningen 
kräver för förberedelse och förväntas få för resultat.

Teknik har också uppgifter till varje arbetsområde där eleverna får 
arbeta praktiskt med att tillverka något eller undersöka föremål som 
�nns i deras vardag – till exempel ett plåster eller en cykel.

Väck intresse och 
fördjupa kunskaper
I biblioteken �nns innehåll som kan användas för att 
väcka ny�kenhet eller för att fördjupa kunskaper om ett 
ämnesområde. Det �nns artiklar att använda för läsning 
av olika texttyper, bildberättelser, undersökningar och 
begrepps�lmer. 

Kort om ämnesinnehållet:

Du öppnar handledningen 
genom att klicka på glödlampan!

Begreppsfilmer
Nya begrepps�lmer! Nu har vi fyllt på Digilär 
Kemi, Fysik och Biologi med en mängd peda-
gogiska �lmer som förklarar viktiga ämnes-
aktuella begrepp på ett enkelt sätt.

Författare: Gitten Skiöld, Kerstin Wallander, Berth Belfrage, 
Lennart Enwall, Roger Olsson

Digilär Biologi, åk 4–6, 12 mån 98-44241-0 99:-

Författare: Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

Digilär Fysik, åk 4–6, 12 mån 98-44243-4 99:-

Författare: Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

Digilär Kemi, åk 4–6, 12 mån 98-44242-7 99:-

Författare: Staffan Sjöberg

Digilär Teknik, åk 4–6, 12 mån 98-44244-1 99:-

nok.se/digilar

http://nok.se/digilar
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Singma – matematik 
i världsklass
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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 designas, vad som 
är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utma-
nar 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 lektion 
för att skapa en rutin och igenkänning för eleverna. I 
de olika momenten får eleverna möjlighet att under 
en och samma lektion utveckla kunskaper i matema-
tik. Uppgifterna är omsorgsfullt utvalda för att upp-
muntra till samtal och reflektion om olika strategier, 
och för att ge variation och progression.

Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet 
och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste 
uppgifter. Med Singma matematik för mellanstadiet blir det enkelt!

Läroboken gör att vi pratar 
mycket matematik!

Singma matematik utgår från Singapore-
modellen och är bearbetad för svensk 

kursplan i samarbete med Dr Yeap Ban Har 
och är kvalitetsgranskad i Singapore.

Vill du veta mer om Singma 
- kika på en presentation här!



62 ADDITION OCH  SUB TRAKTION KAPITEL 2

  VI LÄR

LEKTION

8  Problemlösning

Från början hade Julia 2 450 kr och Alex 2 019 kr.

Sedan gav Julia 320 kr till Alex.

Vem har mest pengar nu? 

Hur mycket mer?

  VI UTFORSKAR

1 Förstå problemet.

2 Gör en plan.

320 kr

2 450 kr

320 kr

2 019 kr

Julia

Alex

3 Genomför planen.

2 450 – 320 = 2 130   Julia har 2 130 kr.

2 019 + 320 = 2 339   Alex har 2 339 kr

2 339 – 2 130 = 209

Alex har mest. Han har 209 kr mer än Julia.

Vem?

Vad? 320 kr

Jag börjar med att läsa texten 
för att förstå problemet.

Jag visar med 
blockmodellen.

Vad handlar 
uppgiften om och hur 

kan vi lösa den?

Jag visar hur jag räknar ut 
och löser problemet.

Singma LB 4A.indb   62 2019-06-28   17:38

LEKTION 8 ADDITION OCH  SUB TRAKTION 63

1 Tom har 300 kr mer än Anna. Anna ger 200 kr till Tom.

 Hur mycket mer pengar än Anna har Tom nu?

Tom har    kr mer än Anna.

2  Gustavs pappa samlar på mynt. 

 Det finns 1 520 fler mynt i den stora burken än i den lilla. 

 Han flyttar över 1 000 mynt från den stora burken till den lilla. 

 I vilken burk är det nu flest mynt? Hur många fler?

1 520

Det är flest mynt i   . Det är    fler.

  VI ÖVAR

200

300

Tom

Anna

4 Kontrollera svaret.

        Alex har 2 339 kr nu.

        

          Alex hade från början 2 019 kr.

2 1 3 0

+ 2 0 9

2 3 3 9

2 3 3 9

– 3 2 0

2 0 1 9

ÖVNINGSBOKEN s. 61–64

Jag kontrollerar om 
svaret är rimligt.

Singma LB 4A.indb   63 2019-06-28   17:38

Gemensam träning och 
aktivitet, 15–20 min

Egen träning, 15–20 min

Gemensamt utforskande 
och lärande, 15–20 min➊

➋
➌

Vi utforskar

Vi lär
Jag övar

Vi övar
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➊ Vi utforskar
Varje lektion inleds med en startuppgift 
där eleverna har boken stängd. Du som 
lärare har en coachande roll, och ställer 
frågor för att utveckla elevernas tänk-
ande och få dem att reflektera. 

Vi lär
Efter startuppgiften öppnar eleverna 
läroboken och tittar tillsammans på 
den eller de lösningar som presenteras. 
Gjorde ni likadant eller på ett annat sätt?

➋ Vi övar
I nästa moment får eleverna pröva att 
lösa fler uppgifter på ett liknande sätt. 
De fortsätter att arbeta i par eller grupp 
för att kunna samtala och resonera kring 
uppgifterna.

➌ Jag övar
I den sista delen av lektionen får elev-
erna arbeta på egen hand med att 
befästa sina kunskaper i övningsboken. 
Sist i varje lektionsavsnitt finns extra 
uppgifter i övningsboken för de elever 
som behöver utmaning.
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Singma för eleven
Singma matematik har en lärobok och en övningsbok per termin. Läroboken används 
för gemensamma genomgångar och samtal i klassen. I övningsboken får eleven träna själv-
ständigt och befästa sina kunskaper.

Övningsboken
Uppgifterna i övningsboken är direkt kopplade till 
varje lektion. Eleven tränar självständigt och befäs-
ter sina kunskaper. 

Läroboken
Används för gemensamma genomgångar och 
samtal i klassen, samt till övningar och aktiviteter 
som eleverna gör i par eller i grupp.

Mer Singma

Till de flesta lektioner 
finns fler uppgifter som 

digitala övningar på 
nok.se/extramaterial

Ur lärobok 4A.

Singma har en tydlig lektionsstruktur 
där två tredjedelar av lektionen 
ägnas åt gemensamt lärande.

http://nok.se/extramaterial


0 kg

1 kg

2 kg

3 kg

Scanna QR-koden 
med din smartphone 
och häng med på en 
lektion med Singma!

70

MATEMATIK  |  BASLÄROMEDEL

Hur kan vi ta 
reda på det?

Kan du för-
klara varför?

Stämmer det?
Finns det 
flera sätt?

Kan ni före- 
ställa er?Utvecklande 

frågor genomsyrar
undervisningen

Undervisa med Singma
I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att under-
visningen 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 finna fler strate-
gier och metoder för att lösa problem. Lära-
ren återberättar och speglar det som elev-
erna säger, men ger som regel inte svaren 
utan de kommer från eleverna själva.

Allt stöd du behöver finns 
i lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns en lektionsguide med konkreta råd och tips på hur 
du lägger upp undervisningen i varje moment. Guiden visar hur du som lärare 
kan arbeta med varje lektion och hur du stödjer och utmanar eleverna utifrån 
deras behov. 

I handledningen finns till varje lektion:
• Begrepp som eleverna möter. 
• Förslag på förväntade svar och 

metoder. 
• Stöd för att komma vidare från det kon-

kreta till det abstrakta i startuppgiften.
• Stöd för bedömning.

• Vanliga missuppfattningar och 
svårigheter.

• Praktiska tips inför lektionen.
• Förslag på vad eleverna kan skriva om i sin 

mattelogg samt exempel på hur det skulle 
kunna se ut.
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Lärarwebb
Via inloggningsuppgifter i lärarhandled-
ningenkommer du åt kopieringsunderlag,
bedömningsstöd och bildmaterial som
finns på lärarwebben. Lärarhandledningen 
medföljer i digitalt format.

Om författarna
Pia Agardh och Josefine Rejler har tillsammans 
introducerat Singaporemodellen i Sverige och 
arbetar sedan 2014 med att föreläsa, fortbilda 
lärare och utveckla läromedlet Singma matematik. 
De har gått flera internationella utbildningar i 
Singaporemodellen och samarbetar med 
Dr Yeap Ban Har. 

Läs mer på singaporematte.se.

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

Lärarwebb
Lärarwebben är en förlängning av handledningen. Där finns kopieringsunderlag, 
prov, bedömningsstöd och matriser för dokumentation så att du enkelt kan hämta 
och välja ut det material som ni behöver till en lektion. Nu finns också lärarhand-
ledningen i digitalt format på webben!

Bilder från böcker
Alla startuppgifter till Vi utforskar finns som 
bilder att visa på storskärm. Den ena bilden 
täcker hela tavlan och den mindre har plats 
runt omkring för att man ska kunna skriva 
och rita de lösningsförslag som eleverna 
kommer på. 

Dokumentationsrutan till varje lektion i 
handledningen finns också att visa på stor-
skärm. Tanken är att du som lärare ska kunna 
välja om du vill visa bilden från boken eller 

bygga upp en liknade bild på egen hand 
och utifrån den samtala med eleverna om 
lektionens innehåll.

Digitalt undervisningsstöd
På lärarwebben finns också ett digitalt 
undervisningsstöd till varje lektion. Där 
har vi samlat digitala verktyg som kan 
vara användbara när du och eleverna till-
sammans ska laborera fram olika lösnings-
förslag.

På lärarwebben finns digitalt  undervisningsstöd 
till varje lektion.

Författare: Dr Yeap Ban Har, Pia Agardh, Josefine Rejler 

Singma matematik åk 4

Lärobok 4A 27-45550-4 152 s 105:-

Övningsbok 4A 27-45549-8 160 s 95:-

Lärarhandledning 4A
med lärarwebb 12 mån 27-45551-1 260 s 409:-

Lärarwebb 4A 12 mån 27-45592-4  99:-

Lärobok 4B 27-45547-4 152 s 105:-

Övningsbok 4B 27-45546-7 152 s 95:-

Lärarhandledning 4B
med lärarwebb 12 mån 27-45548-1 260 s 409:-

Lärarwebb 4B 12 mån 27-45594-8   99:-

Singma matematik åk 5

Lärobok 5A 27-45790-4 176 s 105:-

Övningsbok 5A 27-45791-1 168 s 95:-

Lärarhandledning 5A
med lärarwebb 12 mån 27-45792-8 260 s 409:-

Lärarwebb 5A 12 mån 27-45794-2  99:-

Lärobok 5B 27-45795-9 176 s 105:-

Övningsbok 5B 27-45796-6 168 s 95:-

Lärarhandledning 5B
med lärarwebb 12 mån 27-45797-3 260 s 409:-

Lärarwebb 5B 12 mån 27-45799-7   99:-

Singma matmatik åk 6

Lärobok 6A 27- 45975-5 192 s 105:-

Övningsbok 6A 27-45976-2 192 s 95:-

Lärarhandledning 6A
med lärarwebb 12 mån 27-45973-1 280 s 409:-

Lärarwebb 6A 12 mån 27-45974-8  99:-

Lärobok 6B 27-45979-3 192 s 105:-

Övningsbok 6B 27-45980-9 192 s 95:-

Lärarhandledning 6B
med lärarwebb 12 mån 27-45977-9 280 s 409:-

Lärarwebb 6B 12 mån 27-45978-6  99:-

nok.se/singma

http://singaporematte.se
http://nok.se/singma
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o Eldorado – ett riktigt 
mattelyft

Med Eldorado får eleverna prata matematik, tänka logiskt och kreativt samt 
dra slutsatser. De får upptäcka matematiken genom en undervisning som 
grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som gör matematiken 
rolig och spännande.

Varje kapitel bygger på matematiska områden som 
inleds med gemensamt utforskande arbete, där 
eleverna arbetar konkret och pratar matematik. 
Detta följs upp av en grundkurs där eleverna på 
egen hand får möjlighet att befästa sina kunskaper. 

Varje kapitel avslutas med utvärdering, fördiagnos 
och repetition för att hålla kunskapen vid liv. På så 
sätt står lärandet i centrum under alla matematik-
lektionerna.
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  Vi har arbetat många år inom hela 
grundskolan både som klasslärare 
och speciallärare, och sedan med 
matematikdidaktik i lärarutbildning 
och fortbildning. Vi vet hur viktigt 
det är att eleverna får en bra grund 
i matematik för att lyckas högre 
upp. Därför har vi skrivit Eldorado.

 INGRID OLSSON OCH MARGARETA FORSBÄCK
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Mer Eldorado

Undervisa i matematik
I inledningen av lärarböckerna finns ett fortbildande avsnitt som handlar
 om att skapa förutsättningar för elevers lärande.

I lärarboken finns 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 inleds med en beskrivning av 
lärandemålen samt en översikt av innehållet. 
Sedan följer förslag till arbetet kring elev-
sidorna för att lyfta fram den matematik 
eleverna ska lära sig. 

I lärarboken finns:
• koppling till Lgr 11
• beskrivning av matematiken i Eldorado
• förslag på tidsplan för varje kapitel
• handledning till varje sida i elevboken
• hjälp med bedömning
• diagnoser.

Pedagogisk handledning
Till varje sida i grundboken finns en hand-
ledningstext med tydliga lärandemål. Du får 
förslag på hur matematiken kan introduceras, 
hur du kan förenkla och utmana för dem som 
behöver och tips på vad du bör observera 
hos eleverna när de jobbar på egen hand. 

Fortbildande inledning
I varje lärarbok finns en matig inledning där 
du kan läsa om författarnas tankar kring 
undervisning och lärande. I inledningen pre-
senteras också matematiken i varje bok med 
hjälp av exempel på olika innehåll och hur 
det knyter an till tidigare kunskaper samt vad 
det ska leda till.

Kopieringsunderlag
I lärarböckerna finns en mängd kopierings-
underlag som kompletterar innehållet 
i grundböckerna.

 Exempel på olika typer av kopierings-
underlag:
• repetition
• fördiagnoser
• utvärderingar
• spel
• färdighetsträning.

Undervisa med Eldorado
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88 KAPITEL 3 � Tvådimensionella figurer

B Turas om att beskriva en av 
figurerna och att visa vilken 
det är.

C Turas om att bygga en figur 
av flera bitar och att beskriva 
den för kamraten. Kamraten 
ska bygga likadant genom 
att bara lyssna på 
beskrivningen.

Tvådimensionella figurer

Utforska

A Vilken av figurerna är det?

a) Det är en fyrhörning. Ingen vinkel är rät. Bara två sidor är parallella.

b) Det är en fyrhörning. Alla vinklar är räta. Alla sidor är lika långa.

1 32 4

75 6

 Turas om att beskriva en av 
figurerna och att visa vilken 

 Turas om att bygga en figur 
av flera bitar och att beskriva 
den för kamraten. Kamraten 
ska bygga likadant genom 
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KAPITEL 3 � Tvådimensionella figurer 89

3 Vilken bokstav står bara i

a) rektangeln? b) triangeln?

c) kvadraten?

4 Vilken bokstav står i

a) både kvadraten och triangeln? b) både triangeln och rektangeln?

c) både kvadraten och rektangeln? d) alla tre formerna?

1 Vilken bokstav står bara i

a) parallellogrammen? b) kvadraten?

c) rektangeln?

2 Vilken bokstav står i

a) alla tre formerna? b) både rektangeln och kvadraten?

c) både parallellogrammen och rektangeln?

A

G

B C

D

E

F

AB

C

D E

F

G

5 Den här stora kvadraten består av fyra små kvadrater.

a) Ta bort 2 stickor så att du får 3 små kvadrater. Rita.

b)  Ta bort 2 andra stickor så att du får en stor och en 
liten kvadrat. Rita.

6 Den här parallelltrapetsen är gjord av fem stickor.

a)  Lägg till 2 stickor så att det blir en stor och liten 
triangel. Rita.

b) Lägg till 2 stickor så att det blir 3 små trianglar. Rita.

Eldorado4A.indb   89 2011-04-20   18.49
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Eldorado för eleven
Med Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får utforska tillsammans 
och lära av varandra innan det är dags för egen färdighetsträning i grundboken.

Grundböckerna har fyra kapitel och varje 
kapitel innehåller 2–4 matematiska områ-
den, där eleverna får utforska ett lärandemål 
i taget. Alla kapitel har samma tydliga upp-
lägg. Varje kapitel inleds med ett uppslag, 
som ska fånga elevernas intresse med hjälp 
av bilder, uppgifter och frågor.

Utforska
Varje område startar med sidan Utforska, 
som är konkret och laborativ för att skapa 
förförståelse. Eleverna arbetar i par eller små 
grupper med aktiviteter och frågeställningar 
kring det nya området, kopplat till tidigare 
kunskaper och erfarenheter.

Grundkurs 
Efter sidan Utforska arbetar alla eleverna 
med grundkursen. Inforutorna i grundkur-
sen är både en signal för att det kan vara bra 
med en gemensam genomgång och även 
ett stöd för elevens arbete med uppgifterna 
som följer. 

Avsnitten Blå och Röd
Efter grundkursen finns uppgifter på två svå-
righetsnivåer; blå sidor med uppgifter på 
samma nivå som grundkursen och röda sidor 
för elever som behöver extra utmaningar.

Utvärdering och uppföljning
Kapitlet avslutats med utvärdering, för-
diagnos inför nästa kapitel, repetition samt 
ett uppslag med klurig problemlösning.

Grundbok 6B
Grundbok 6B skiljer sig lite från övriga grundböcker. Efter bokens två första kapitel 
finns en repetitionsdel, med uppgifter som är strukturerade efter kursplanens områden. 
Uppgifterna behöver inte göras i någon speciell ordning, du bestämmer vilka områden dina 
elever behöver arbeta med, som förberedelse inför nationella prov eller som uppföljning.

Varje område är indelat i delområden som börjar med en utforskarsida och sedan följer 
uppgifter att arbeta med på egen hand. Till varje delområde finns en diagnos.

Facit 
Till grundboken finns ett separat facit att 
köpa i 5-pack. 
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Skrivaboken följer grundbokens sidnumre-
ring, men behöver av utrymmesskäl ibland 
fler sidor med samma sidnummer, vilket 
markeras med en bokstav, t.ex. blir sidan 27 
i Grundbok 5A sidan 27 och 27b i Grundbok 
Skriva 5A. På så sätt blir det enkelt att jobba 
gemensamt i klassen.

Grundbok 5A

Grundbok Skriva
I Grundbok Skriva skriver eleverna direkt i 
boken, och boken innehåller grundkursen 
som de behöver för att nå målen i matematik 
åk 6. Eldorado Skriva är så lik grundboken 
som möjligt och har samma upplägg och 
innehåll, men saknar uppgifter på röd nivå. 

Grundkurs och blå sidor är förenklade på 
olika sätt:
• konkretiseringar för att underlätta 

förståelse
• förtydligad struktur
• mer av samma uppgiftstyp i stället för 

variation
• enklare talområde.

Extramaterial
Lärarinfo till Eldorado Skriva och facit finns 
på Eldorados extramaterialsidor. 

nok.se/eldorado

Grundbok Skriva 5A

Kostnadsfritt extramaterial
På nok.se finns digitala elevövningar, 
bedömningsstöd, uppdateringar samt 
material till Skrivaboken.

Digitalbok
I de digitala grundböckerna kan eleverna  
lyssna på texten, lägga till bokmärken, söka 
efter innehåll och zooma.

Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck

Eldorado Åk 4–6

4A Grundbok 27-42020-5 160 s 129:-

4A Grundbok Skriva 27-42854-6 160 s 129:-

4A Grundbok Digital 12 mån 27-43774-6  79:-

4A Lärarbok 27-42021-2 224 s 405:-

4A Facit (5-pack) 27-42224-7 24 s 115:-

4B Grundbok 27-42022-9 160 s 129:-

4B Grundbok Skriva 27-42855-3 168 s 129:-

4B Grundbok Digital 12 mån 27-43775-3  79:-

4B Lärarbok 27-42023-6 160 s  405:-

4B Facit (5-pack) 27-42225-4 32 s  115:-

5A Grundbok 27-42321-3 160 s 129:-

5A Grundbok Skriva 27-42856-0 168 s 129:-

5A Grundbok Digital 12 mån 27-43776-0  79:-

5A Lärarbok 27-42323-7 238 s 405:-

5A Facit (5-pack) 27-42325-1 32 s 115:-

5B Grundbok 27-42322-0 160 s 129:-

5B Grundbok Skriva 27-42857-7 164 s 129:-

5B Grundbok Digital 12 mån 27-43777-7  79:-

5B Lärarbok 27-42324-4 213 s 405:-

5B Facit (5-pack) 27-42326-8 32 s 115:-

6A Grundbok 27-42555-2 160 s 129:-

6A Grundbok Skriva 27-42938-3 168 s 129:-

6A Grundbok Digital 12 mån 27-43778-4  79:-

6A Lärarbok 27-42557-6 248 s 405:-

6A Facit (5-pack) 27-42559-0 32 s 115:-

6B Grundbok 27-42556-9 168 s 129:-

6B Grundbok Skriva 27-42939-0 176 s 129:-

6B Grundbok Digital 12 mån 27-43779-1  79:-

6B Lärarbok 27-42558-3 205 s 405:-

6B Facit (5-pack) 27-42560-6 32 s 115:-

http://nok.se/eldorado
http://nok.se
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l Pixel löser problemen 

Undervisa med Pixel
Med Pixel blir du en aktiv, undervisande lärare. 
Läromedlet hjälper dig att utmana dina elever, sam-
tidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt 
tänkande. Med Pixel för årskurs 4–6 får eleverna en 
trygg fortsättning i matematik. 

Handledning för varje lektion 
Här finns allt som behövs för den dagliga planeringen och genom-
förandet av lektionerna. Det matematiska innehållet för varje lektion 
presenteras tillsammans med en förklaring till var och en av upp-
gifterna i grundboken. 

Matematiska samtal 
I handledningen finns exempel på frågor att ställa till eleverna för 
att stimulera matematiska resonemang och tankegångar. Frågorna 
är tydligt markerade och syftet med dem är att illustrera olika fråge-
typer och ge idéer till liknade frågor.

Förenkla, utmana och fler aktiviteter
Till varje uppslag i grundboken finns förslag på hur man med små 
knep kan göra innehållet enklare eller anpassa för elever som be-
höver större utmaningar. 

Det finns även förslag på aktiviteter som kan användas för att 
variera undervisningen. 

Bedömning
I slutet av varje kapitel finns uppslaget Kan du detta?. Till varje upp-
gift finns en beskrivning av vilka kunskaper eleverna har möjlighet att 
visa. Som hjälp i den formativa bedömningen finns förslag på sidor ur 
böckerna där ett innehåll kan repeteras.

Kopieringsunderlag 
Längst bak i lärarboken finns kopieringsunderlag med begrepps-
listor och prov.
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Kostnadsfritt extramaterial
På nok.se finns digitala elevövningar, 
bedömningsstöd, uppdateringar och ett 
kombinerat facit för grundbok, parallellbok 
och övningsbok till varje terminspaket. 

Digitalbok
De tryckta grundböckerna för åk 4–6 finns 
även som digitalböcker.
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Pixel för eleven
Med Pixel får eleverna lära sig att tänka strategiskt, utforska, 
se mönster, resonera, argumentera och inte minst att tänka logiskt.

Grundbok
Alla kapitel inleds med en samtalsbild base-
rad på en vardaglig situation för att introduk-
tionen ska kunna utgå från ett samtal. 

Förutom uppgifter finns på varje uppslag  
tydliga rutor för exempel, fakta och spel.  
Det finns också dialogrutor där eleverna ska 
diskutera påståenden och frågeställningar 
samt träna sig på att argumentera. 

Sist i varje kapitel finns fyra återkommande 
uppslag: 
• Kan du detta? är en utvärdering av inne-

hållet i kapitlet.
• Träna mer erbjuder fler uppgifter för att 

befästa innehållet i kapitlet.
• Träna tanken erbjuder uppgifter av 

problemlösande karaktär.
• Lite av varje är repetition av tidigare stoff.

Parallellbok
Parallellboken är en bok som eleverna 
skriver i. Den följer grundboken uppslag 
för uppslag och är tänkt för elever som har 
svårigheter att hantera ett separat skriv-
häfte, som behöver färre uppgifter eller 
större läsbarhet. Du som lärare får möjlighet 
att anpassa undervisningen och eleverna 
kan lära av varandra, trots att de arbetar med 
olika böcker.

Övningsbok
Övningsboken har samma kapitel som 
grundboken. Uppgifterna till varje område 
finns på tre nivåer som är färgmarkerade för 
att det ska vara enkelt för eleverna att välja 
nivå. Sist i varje kapitel finns uppgifter av 
problemkaraktär.

Kopieringsunderlag 4–6
Kopieringspärmen innehåller färdighets-
träning, spel, aktiviteter, problemlösning 
och andra typer av arbetsblad.

Problemlösning 4–6
Problemlösning är ett kopieringsunderlag 
som stimulerar och utvecklar alla delar av 
de matematiska kompetenserna. Till varje 
elevproblem finns en lärarsida med under-
visningsstöd.

Mer Pixel

Förnya din under-
visning med Pixel och 

lyft matematiken!

Författare: Bjørnar Alseth, Mona Røsseland, Gunnar 
Nordberg 

Pixel åk 4, andra upplagan

4A Grundbok 27-44516-1 144 s 115:-

4A Parallellbok 27-44523-9 144 s 115:-

4A Övningsbok 27-44571-0 80 s 89:-

4A Lärarbok 27-44529-1 180 s 375:-

4A Grundbok Digital 12 mån 27-44806-3  79:-

4B Grundbok 27-44517-8 144 s 115:-

4B Parallellbok 27-44524-6 144 s 115:-

4B Övningsbok 27-44572-7 80 s 89:-

4B Lärarbok 27-44530-7 184 s 375:-

4B Grundbok Digital 12 mån 27-44986-2  79:-

Pixel åk 5, andra upplagan 

5A Grundbok 27-44518-5 144 s 115:-

5A Parallellbok 27-44525-3 144 s 115:-

5A Övningsbok 27-44573-4 80 s 89:-

5A Lärarbok 27-44531-4 180 s 375:-

5A Grundbok Digital 12 mån 27-44966-4  79:-

5B Grundbok 27-44519-2 144 s 115:-

5B Parallellbok 27-44526-0 144 s 115:-

5B Övningsbok 27-44574-1 80 s 89:-

5B Lärarbok 27-44532-1 180 s 375:-

5B Grundbok Digital 12 mån 27-44967-1  79:-

Pixel åk 6, andra upplagan 

6A Grundbok 27-44520-8 144 s 115:-

6A Parallellbok 27-44527-7 144 s 115:-

6A Övningsbok 27-44575-8 80 s 89:-

6A Lärarbok 27-44533-8 180 s 375:-

6A Grundbok Digital 12 mån 27-44516-0 79:-

6B Grundbok 27-44521-5 144 s 115:-

6B Parallellbok 27-44528-4 144 s 115:-

6B Övningsbok 27-44576-5 80 s 89:-

6B Lärarbok 27-44534-5 180 s 375:-

6B Grundbok Digital 12 mån 27-44517-7 79:-

Pixel åk 4–6, andra upplagan

Kopieringsunderlag 4–6 27-44522-2 520 s 575:-

Kopieringsunderlag 4–6, facit 27-44953-4 64 s 105:-

Problemlösning 4–6 27-44833-9 128 s 435:-

nok.se/pixel

http://nok.se
http://nok.se/pixel
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Heldigital matematik 
med Digilär
Digilär Matematik för mellanstadiet är ett heldigitalt läromedel som grundlägger 
matematisk förståelse och uppmuntrar till samtal och reflektion. För eleverna finns 
självrättande övningar på tre nivåer, unika filmer som beskriver och förklarar nytt 
innehåll samt exempeluppgifter som stöd. Digilär Matematik för mellanstadiet är 
baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Pixel.

Genomtänkt metodik
I Digilär Matematik finns en genomtänkt metodik – 
från konkret till abstrakt. Det innebär att eleverna på 
olika sätt får möjlighet att bygga upp förståelse med 
hjälp av bildstöd och matematiskt språk. 

Stöd för undervisning
Till varje del av innehållet finns en lärarhandledning 
med instruktioner för gemensamma genomgångar 
och exempel på anpassningar och praktiska aktiviteter. 

Det digitala läromedlet adderar funktioner som 
stöttar inlärningen. Som lärare kan du snabbt granska 
och kommentera de övningar och uppgifter eleverna 
gör och den självrättande funktionaliteten i övning-
arna ger dig data och statistik om varje elevs utveck-
ling, utan att din rättningshög växer.

Motiverande för eleven
Till varje arbetsflöde finns en introduktionsfilm som 
presenterar innehållet och stöttar inlärningen. Varje 
arbetsflöde har gott om självrättande övningar på 
tre nivåer där eleven får direkt feedback vilket ger 
ökad motivation.

Fem höjdpunkter i Digilär Matematik:
• Tydlig struktur.
• Introduktionsfilmer till varje arbetsflöde.
• Ett stort antal självrättande övningar i tre nivåer 

till varje arbetsflöde.
• Lärarhandledning till varje del av innehållet.
• Digitala diagnoser för enkel uppföljning.
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Jobba så här med Digilär Matematik
Innehållet i Digilär matematik är uppdelat i arbetsområden. Varje arbetsområde består av ett antal 
arbetsflöden. Till alla arbetsområden och arbetsflöden finns lärarhandledningar med undervisnings-
stöd i form av genomgångar, förslag på anpassningar, förslag på extra aktiviteter, stöd för bedömning 
samt konkreta tips ända ner på uppgiftsnivå. 

            Håll utkik efter glödlampan!
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Digilär matematik åk 4 innehåller:
Heltal, Statistik, Decimaltal, Geometri, Omkrets, area och skala, Bråk, 
Multiplikation och division, Mönster

Digilär matematik åk 5 innehåller:
Tal och räkning, Sannolikhet, Decimaltal, Geometri, Vikt och tid, Bråk, 
Multiplikation och division, Samband och förändring, Programmering

Digilär matematik åk 6 innehåller:
Tal, Statistik, Multiplikation och division, Geometri, Programmering, Mätning, 
Bråk och procent, Algebra och mönster

Arbetsområde
När man öppnar ett arbetsområde finns alltid tre huvudrubriker:
• Innehåll – här finns de arbetsflöden som eleverna ska arbeta sig igenom. Tanken är att 

man jobbar med arbetsflödena i den ordning de ligger. Läs mer om vad ett arbetsflöde 
innehåller längre ner på sidan.

• Diagnos – efter avslutad grundkurs är det dags att pröva sina kunskaper. Diagnosen 
innehåller självrättande övningar som genomförs på tid. Eleven får respons på hur det 
gick samtidigt som diagnosen avslutas och lämnas in till dig som lärare.

• Mer om – här finns en aktuell begreppslista, uppgifter för dem som behöver träna mer 
på något område samt en samling med problemlösningsuppgifter. 

Arbetsflöde
Ett arbetsflöde innehåller oftast tre delar:
• Introduktion – startar alltid med en film som presenterar innehållet på ett tydligt och 

konkret sätt. Här finns också förklarande text och exempeluppgifter som undervisningen 
tar sin utgångspunkt i. Om eleverna behöver repetera något under det enskilda arbetet 
med övningarna kan de återvända hit till exempeluppgifterna. 

• Övningar – för elevens enskilda arbete. Övningarna är självrättande och grupperade i 
olika nivåer för att det ska vara enkelt att individanpassa arbetet. 

• Kreativa uppgifter – en blandning av spel, öppna uppgifter och uppgifter av 
problemkaraktär.

MATEMATIK  |  BASLÄROMEDELMATEMATIK  |  BASLÄROMEDEL

Startsida
På startsidan till varje årskurs finns alla arbetsområden presenterade. Överst på sidan 
finns en introduktion där läromedelet presenteras med två kapitel – Innehåll och struktur 
samt Funktioner och hjälpmedel.

Tydlig struktur!

Digilär matematik bygger på Pixel.

Författare: Gunnar Nordberg, Mona Røsseland, 
Bjørnar Alseth

Digilär matematik, åk 4–6, 12 mån 98-44247-2 99:-

nok.se/digilar

http://nok.se/digilar
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MatteUtmaning
MatteUtmaning ger elever möjlighet att lära sig mer matematik, men framför allt öka deras intresse 
och ge dem upplevelsen av att matematik är spännande och roligt! 

MatteUtmaning är en bok för alla elever som 
behöver nya utmaningar i matematik, i stäl-
let för att räkna fler uppgifter av samma sort. 
Här finns varierande uppgifter med pro-
blemlösning, logiskt tänkande och talupp-

fattning men även historik kring hur man räk-
nade förr, aktiviteter med undersökningar 
samt smart huvudräkning.

Eleverna kan arbeta självständigt med 
hjälp av ledtrådar och facit med förklaringar 

som finns längst bak i boken. Boken kan även 
användas i helklass eller i grupper om du 
som lärare väljer ut någon speciell uppgift 
eller sida att arbeta gemensamt kring.

MatteUtmaning 4–6 är en fristående del i serien 
Eldorado och fungerar för alla, oavsett vilket övrigt 
material som används i klassrummet.

Ledtrådar
Till många uppgifter finns det ledtrådar. Om 
symbolen  L står framför uppgiften så finns 
det i slutet av boken hjälp med hur man kan 
komma igång.

Tänk smart
Tänk smart-sidan ger 
eleverna tips på användbara 
strategier för att lösa upp-
gifter med huvudräkning.

Undersök
Genom att göra och pröva får eleverna upp-
täcka t ex samband och mönster och utifrån 
det dra slutsatser.

Författare: Ingrid Olsson, Cecilia Johansson

MatteUtmaning

MatteUtmaning 4 27-43387-8 96 s 145:-

MatteUtmaning 5 27-43388-5 96 s 145:-

MatteUtmaning 6 27-43389-2 96 s 145:-
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MATEMATIKMATEMATIK 

Intensivträning i matematik innebär att en 
elev får kompletterande undervisning under 
en begränsad tid, utöver undervisningen 
i klassen. Arbetsgången ger eleven möj-
lighet att använda språket, generalisera 
och utveckla inre bilder som stöd för det 
abstrakta tänkandet.

Till varje elevhäfte finns en handledning 
med tydlig arbetsgång där man steg för steg 
genom undervisning hjälper eleven framåt 
vid varje träningstillfälle. 

Med hjälp av Intensivträning i matematik 
får eleven på ett strukturerat sätt röra sig 
från en konkret till en alltmer abstrakt nivå 
för att vidareutveckla förståelse för tal och 
räkneoperationer. Avsikten är att eleven 
ska utveckla effektiva och utvecklingsbara 
tankeformer, och inre föreställningar som 
stöd för sitt tänkande.

Till varje elevhäfte finns en handledning med tydlig 
arbetsgång för varje träningstillfälle.

Jag har gjort och sagt precis som det står i 
handledningen och använt mig av frågorna. 
Det fungerar fantastiskt bra! 

SPECIALLÄRARE PÅ MELLANSTADIET OM TAL I BRÅKFORM.

Intensivträning i matematik
Har du elever i åk 4–6 som har missat grundläggande matematiska begrepp? 
Med intensivundervisning kan du ge dem en chans att vara med på banan igen!

Författare: Ingrid Olsson, Görel Sterner

Intensivträning i matematik

Algebra, elevhäfte 27-45321-0 40 s 75:-

Algebra, lärarhandledning 27-45322-7 48 s 189:-

Räknemetoder, elevhäfte 27-45323-4 40 s 75:-

Räknemetoder, 
lärarhandledning 27-45324-1 48 s 189:-

Tabellkunskaper addition 
och subtraktion, elevhäfte 27-45325-8 40 s 75:-

Tabellkunskaper addition 
och subtraktion, 
lärarhandledning 27-45326-5 56 s 189:-

Tal i decimalform, elevhäfte 27-45327-2 48 s 75:-

Tal i decimalform, 
lärarhandledning 27-45328-9 48 s 189:-

Textuppgifter, elevhäfte 27-45329-6 40 s 75:-           

Textuppgifter, 
lärarhandledning 27-45330-2 48 s 189:-

Tal i procentform, elevhäfte 27-43831-6 40 s 75:-

Tal i procentform, 
lärarhandledning 27-43835-4 48 s 189:-

Tal i bråkform, elevhäfte 27-43833-0 40 s 75:-

Tal i bråkform, 
lärarhandledning 27-43837-8 40 s 189:-

Tabellkunskaper multiplikation 
och division, elevhäfte 27-45949-6 40 s 75:-

Tabellkunskaper multiplikation och division, 
lärarhandledning 27-45950-2 48 s 189:-
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MATEMATIK/PROGRAMMERINGMATEMATIK 

Viktiga ord 
i matematik

Se även 
Viktiga ord 

i svenska s. 33 
och Viktiga ord 

i NO och SO 
s. 57.

Häften med genomtänkt innehåll och 
varierade uppgifter som får eleverna att 
längta efter träning i matematik!

Träna på matte är en serie fristående häften med 
färdighetsträning av baskunskaper i matematik. 
Häftena kan användas dels när en elev behö-
ver nöta något matematiskt område, dels som 
meningsfulla extrauppgifter till elever som blir 
snabbt klara.

Du hittar fler 
häften på 

 nok.se/tranapamatte

Problemlösning 
Pixel problemlösning är ett kopieringsunderlag med upp-
gifter som stimulerar och utvecklar elevernas matematiska 
kompetens.

För att lösa uppgifterna får eleverna fundera, utforska, 
generalisera, använda räknestrategier och uttrycka sig 
matematiskt på olika sätt. Till varje problemuppgift finns 
en lärarsida med handledning, koppling till det centrala 
innehållet samt lösningsförslag.

Träna på matte

Viktiga ord i matematik innehåller ord som eleverna be-
höver vara förtrogna med för att bygga upp matematisk 
förståelse. I början av boken finns en ordlista med alla 
uppslagsord.

Det finns fyra arbetshäften där eleverna får öva, befästa 
och fördjupa sin förståelse för de matematiska begreppen.

Författare: Eva Marand

Viktiga ord i matematik

Viktiga ord i matematik 27-60558-9 80 s 235:-

Öva Viktiga ord i matematik

Siffror tal och räkning 27-41166-1  32 s 55:-

Mått och mätning  27-41167-8  32 s 55:-

Geometri  27-41168-5  32 s 55:-

Statistik, sannolikhet 
och algebra  27-41169-2  24 s 55:-

Författare: Maria Danielsson, Ida Rudin

Träna på matte

Algoritmer 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:- 

Algoritmer multiplikation, 
5-pack 27-44548-2 16 s 125:-

Textuppgifter 
de fyra räknesätten, 5-pack 27-44550-5 16 s 125:-

Författare: Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg 

Pixel åk 4–6, andra upplagan

Problemlösning 4–6 27-44833-9 128 s 435:-

http://nok.se/tranapamatte
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MATEMATIK/PROGRAMMERINGMATEMATIK 

Digitala matteverktyg 
fungerar på alla typer av 

plattformar.

Digitala matteverktyg
Digitala matteverktyg är en interaktiv verktygslåda för undervisning i grundläggande matematik.  
Använd verktygen via en smartboard eller projektor i klassrummet.

De Digitala matteverktygen används för att 
visualisera nya begrepp och göra matemati-
ken levande för eleverna. 

På ett enkelt sätt har ni tillgång till objekt 
som geometriska figurer, 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 tavla om fler vill visa hur de tänker. 
Med de Digitala matteverktygen är det 
enkelt att uppmuntra diskussioner i klassen.

Till varje verktyg finns en kort beskrivning 
av det matematiska innehållet och en förkla-
ring till hur verktyget kan användas.

De Digitala matteverktygen fungerar från 
alla typer av plattformar.
 Materialet är indelat i sex olika områden: 
• taluppfattning
• de fyra räknesätten
• mätning
• statistik
• geometri 
• bakgrunder. 

PROGRAMMERING

Programmering med CodeMonkey
Med CodeMonkey lär sig eleverna de viktigaste grunderna i programmering. 
Samtidigt utvecklas kunskaper i problemlösning och matematiskt tänkande.

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 ut- 
veckla appar och webbsidor.

nok.se/codemonkey

Alla kan lära ut 
programmering 

med 
CodeMonkey!

Passar åk 3–9

Lektionsupplägg och en gedigen lärar-
handledning ingår
Som lärare behöver du inga förkunskaper 
i programmering. Med CodeMonkey får 
du en lärarhandledning till varje lektion i 
Coding Adventure 1–3. Förutom detalje-
rade instruktioner till varje steg i lektionen 
finns tips på praktiska övningar att göra i 
klassrummet. Elevöversikten visar elevernas 
resultat och progression.

Prova gratis på nok.se/codemonkey

Hela kursen, bara att köra
Med CodeMonkey lärar-
handledning kan alla lära ut 
grunderna i programmering 
– helt utan förkunskaper.

Riktigt programmeringsspråk
Eleverna lär sig CoffeeScript 
och grundläggande principer 
för programmering.

Utveckla egna spel
Eleverna kan applicera sina 
kunskaper och utveckla 
egna spel.

Digitala matteverktyg, 12 mån 27-43934-4 205:-

Författare: CodeMonkey studios och Natur & Kultur
CodeMonkey

CodeMonkey licens, 12 mån  27-44729-5 125:-

http://nok.se/codemonkey
http://nok.se/codemonkey
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PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

Lärarens guide till Musik

Lärarens guide till Bild

Lärarens guide till Musik tar upp musikäm
nets praktiska och teoretiska moment kopp
lade till det centrala innehållet för musik 
åk 4–6. I boken får du som lärare exempel på 
hur du kan:
• Planera lektionerna så att alla elever är 

 delaktiga efter sin förmåga.
• Skapa projekt där eleverna utvecklas inom 

flera områden och förmågor samtidigt.
• Samspela med eleverna och låta dem vara 

delaktiga i planeringen.

Boken innehåller även sex separata musik
projekt där eleverna bland annat får träna 
på melodispel, improvisation, ackordspel, 
musikgenrer, sång, dans och digitalt 
 skapande.

Du når alla bokens kopieringsunderlag i 
 digital version via en inloggning till en lärar
webb. Lärarwebben gäller i 12 månader så 
du har gott om tid att spara ner innehållet på  
din dator.

Lärarens guide till Bild innehåller ett antal 
modellektioner som utgår från ämnets kun
skapskrav. Eleven får träna på att utveckla sin 
förmåga att:
• Ge omdömen
• Presentera
• Resonera
• Formulera handlingsalternativ

Därefter följer ett antal arbetsområden i 
ämnet som är tematiska och ämnesöver
gripande. 

Inom varje område kombineras syfte, kun
skapskrav och centralt innehåll för åk 4–6 på 
ett sätt som gör att eleven får goda möjlig
heter att 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 så 
du har gott om tid att spara ner innehållet på 
din dator.

Handledningar i de  
praktisk-estetiska ämnena

PRESTserien är en serie med handledningar där du som är lärare i något av  
de praktisk estetiska ämnena får en omfattande genomgång av de teoretiska  
momenten i  undervisningen.

Handledningarna är nu även reviderade enligt Lgr 22.

Kostnadsfritt extramaterial
Lärarens guide till Musik fort sätter på nok.se! 
Här finns kostnadsfritt extramaterial med 
 elevövningar. 

Kostnadsfritt extramaterial
Lärarens guide till Bild fort sätter på nok.se! 
Här finns kostnadsfritt extramaterial med 
 elevövningar. 

Författare: Ann-Sofie Levén

Lärarens guide till Musik 27-45162-9   100 s 475:-

Författare: Matilda Åhall

Lärarens guide till Bild 27-46155-0   160 s 475:-

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


ÅK 4–6

maria hagblad

HEM  
OCH KONSUMENT-

 KUNSKAP
teori · praktik · bedömning

LÄRARENS GUIDE TILL

linda persson · åsa rindstål

ÅK 4–6
LÄRARENS GUIDE TILL

OCH HÄLSA
IDROTT 

teori · praktik · bedömning

elin holm · ludvig widén

ÅK 4–6
LÄRARENS GUIDE TILL
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PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

Lärarens guide till Idrott och hälsa

Lärarens guide till Slöjd

Lärarens guide till Hem- och konsumentkunskap

Lärarens guide till Idrott och hälsa innehåller 
ett antal lektionsupplägg med fokus på de 
teoretiska momenten som ingår i centrala 
innehållet för åk 4–6:
• Rörelse
• Friluftsliv och utevistelse
• Hälsa och levnadsvanor

Det teoretiska innehållet förstärks med hjälp 
av praktiska övningar under lektionerna och  
eleven får goda möjligheter att utveckla sina 
förmågor i ämnet och att 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 så 
du har gott om tid att spara ner innehållet på  
din dator.

Lärarens guide till Slöjd innehåller ett rikligt 
bedömningsstöd med tydliga exempel och 
konkretiserade kunskapskrav. Boken tar även 
upp hur man kan arbeta formativt i undervis
ningen och hur man kan flippa sin slöjdun
dervisning. 

Därefter följer förslag till tre längre slöjd
projekt där man kan arbeta material och 
teknikövergripande i både textilslöjd och 
träslöjd. Projekten går även att rikta in mot 
enbart textil eller träslöjd om man så vill. 

Varje projekt innehåller 10 lektioner som är 
80 minuter långa.
Du når alla bokens kopieringsunderlag i 
digital version via en inloggning till en lärar
webb. Lärarwebben gäller i 12 månader så 

du har gott om tid att spara ner innehållet på 
din dator.

Handledningarna är nu även reviderade 
enligt Lgr 22.

Lärarens guide till Hem och konsument
kunskap innehåller 16 lektioner som utgår 
från det centrala innehållet för åk 4–6:
• Mat och matlagning
• Privatekonomi och konsumtion
• Levnadsvanor

Det teoretiska innehållet förstärks med 
hjälp av praktiska övningar  vilket leder till 
att eleven får goda möjligheter att utveckla 
sina för mågor i ämnet. Allt för att 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 så  
du har gott om tid att spara ner innehållet  
på din dator.

Kostnadsfritt extramaterial
Lärarens guide till Idrott och hälsa fort sätter 
på nok.se! Här finns kostnadsfritt extra material 
med elevövningar. 

Kostnadsfritt extramaterial
Lärarens guide till Slöjd fortsätter på nok.se!  
Här finns kostnadsfritt extramaterial med 
 elevövningar. 

Kostnadsfritt extramaterial
Lärarens guide till Hem och konsument
kunskap fortsätter på nok.se! Här finns 
 kostnadsfritt extramaterial med elevövningar. 

Författare: Linda Persson, Åsa Rindstål

Lärarens guide till  
Idrott och hälsa 27-46156-7 152 s 475:

Författare: Författare Elin Holm, Ludvig Widén

Lärarens guide till Slöjd 27-46157-4  132 s 469:-

Författare: Maria Hagblad

Lärarens guide till Hem-  
och konsumentkunskap 27461581 228 s 475:

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

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: 120 

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
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BYGGA 
SVENSKA
STÖD FÖR GENOMFÖRANDE 
OCH BEDÖMNING 
Emma Brusewitz · Erica Eklöf · Amanda Kipriyanova
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KOMPETENSUTVECKLINGKOMPETENSUTVECKLING KOMPETENSUTVECKLING

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

89

KOMPETENSUTVECKLING

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 80 s 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 struk-
tur som praktiseras inom TCRWP med exempel från sin egen under-
visning 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
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

Input

Läs- och skrivinlärning 27-46070-6 168 s 269:-

Författare: Emma Widegren

Input

Rum för aktivt lärande 27-45944-1 120 s 269:-



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 online-

kurs

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: 27-46066-6

Sid: 190

Pris: 215:-

Författare: Maria Ekblom, Örjan Ekblom, 
Gisela Nyberg, Eva Norén Selnius

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:-
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Aktiv läskraft 
Att undervisa i lässtrategier 
för förståelse

I boken förklaras begreppet aktiv läs-
kraft, ALK. Teori varvas med praktiska 
undervisningsmodeller som lärare kan 
utforska tillsammans i arbetslaget och 

använda med eleverna. Boken inne-
håller forskningsbaserade modeller 
utvalda för att passa elever i årskurs 4-6.

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.

Barbro Westlund är lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling 
vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) vid Stockholms universitet och 
har arbetat som klasslärare i svensk skola i 25 år. Hon har tidigare skri-
vit Att undervisa i läsförståelse och disputerade på avhandlingen Att 
bedöma elevers läsförståelse i dec 2013. Barbro Westlund har varit 
engagerad som expert i regeringens projekt Läslyftet och är en myck-
et uppskattad föreläsare. Det �nns �era framstående forskare inom läs 
och skriv, Barbro Westlund är en av de som nått ut på bred front bland 
lärare med sitt budskap om hur viktig undervisning i läsförståelse är.

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: 27-13600-7 200 s 279:-
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Inkluderande matematikundervisning
Tidiga insatser i fk–6

Alla elever har rätt att inkluderas och stimu-
leras 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 orsaks-
förklaringar 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 inne-
håll, planering och utvärdering av undervis-
ningen och frågor som:
• Hur kan gruppindelningar användas på ett 

inkluderande vis?
• Hur stimuleras elevernas meningsfulla 

deltagande?
• Hur kan man anpassa undervisnings-

innehållet?
Boken vänder sig till dig som är blivande eller 
verksam lärare i fk–6, speciallärare, specialpe-
dagog 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 s

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: 27-82800-1 112 s 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. 

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: Martin Renton

Utmanande frågeställningar 

Best nr:  27-81780-7 264 s  265:-

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. 

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:-

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-
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utstråla att ord är intressanta och menings-
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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

Här har vi samlat kompetensutveckling 
och inspiration för dig som arbetar i 
pedagogisk verksamhet. Utifrån olika 
teman under året hittar du aktuella 
böcker och onlinekurser, förmånliga 
erbjudanden, läs- och lyssningstips, 
intervjuer och kontaktuppgifter till 
våra föreläsande författare

nok.se/pedagogikwebben

Välkommen till 
Pedagogikwebben! 

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 & grundskolans 
tidiga år

Best nr:  27-46179-6 180 s  200:-

http://nok.se/pedagogikwebben
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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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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 
priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.
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