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2023Läromedelskatalogen
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.



Natur & Kultur är inte som andra bokförlag. Vi är 
en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i 
samhället. Förutom att inspirera till läsande och 
lärande använder vi vårt överskott till att stärka 
röster i det demokratiska samtalet. 
   
Läs mer om hur vi ger ordet till fler tillsammans 
med Svenska Pen, Expo, Höj Rösten Politiker-
skola och många andra på nok.se

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

Pontus Kipowski
Kundansvarig Högskola/
Universitet och företag
073-675 54 74
pontus.kipowski@nok.se

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

Christoffer Ahl
Kundansvarig Läromedel: 
norra Stockholm samt Uppsala
076-546 86 71
christoffer.ahl@nok.se

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

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

Beställ!
Beställ och/eller få fördjupad 
produktinformation på nok.se
Avtalskund: Har din skola/kommun 
återförsäljaravtal? Beställ direkt 
via er läromedelsdistributör för att 
erhålla upphandlad avtalsrabatt.
Privatkund: Beställ på nok.se

Priser
Priserna gäller till och med 
31/12 2023 och är förlags-
nettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för 
eventuella justeringar. Fullstän-
diga försäljningsvillkor fi nns 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: 08-453 87 00
Supportguider och hjälp:
support.nok.se

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



Vi är ett klimat-
neutralt förlag 
Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt 
förlag, något vi tänker förbli kommande år. Vi fortsät-
ter 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
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Innehåll

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 2023 
och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. 
Fullständiga försäljningsvillkor fi nns på nok.se/
villkor.

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

Bildning, utbildning och inspiration
Under ett och samma tak erbjuder vi allt från 
barn- och ungdomslitteratur till sakprosa, 
skön litteratur och illustrerade faktaböcker som 
t ex kok böcker. 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!
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Natur & Kultur ger inte bara ut böcker. 
Vi fi nns till för att fl er ska kunna engagera 
sig i samhället. 

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som 
ska göra skillnad i samhället. Förutom att 
inspirera till läsande och lärande använder vi 
vårt överskott till att stärka röster i det demo-
kratiska samtalet. Så när du väljer Natur & 
Kultur är du del av något större. 

Läs mer på nok.se

@naturochkultur_skola/nokskolanok.se/nyhetsbrev

Lärarkvällar, 
lektionstips och 
nyheter
Prenumerera på våra nyhetsbrev och följ oss på 
Facebook och Instagram för att få inbjudningar, 
lektionstips och den senaste informationen om 
vår utgivning.

Röster för demo kratiskt 
deltagande
Natur & Kultur stödjer Förenade För orter, en kultur- 
och gräsrotsrörelse som arbetar med kultur och 
folkbildning med målet att stärka unga och unga 
vuxnas engagemang. Ett viktigt fönster för verk-
samheten är den uppmärksammade poesitävlingen 
Ortens Bästa Poet, som bidrar till att fl er röster hörs. 
Tillsammans ger vi ordet till fl er.

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

Maria Olsson

SO-boken
LÄRARHANDLEDNING

MED LÄRARWEBB

SO-bokenSO-boken

Provläs och 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!

Möt vårt forskarråd

För att följa den bästa forskningen och stärka 
den vetenskapliga förankringen i vår utveckling 
av digitala läromedel har vi satt samman ett 
 konsultativt forskarråd, som består av Sveriges 
ledande forskare inom utbildning och digitalise-
ringen. På nok.se kan du läsa mer om dem.

Foto: M
arit Solb

lad

Foto: Jesper Klemedsson Sotomayor

Du missar väl inte våra 
 lärarhandledningar?
Här fi nns stöd för din undervisning som exempelvis lektions förslag, 
didaktiska tips, extramaterial, provuppgifter och bedömnings stöd.

Läs mer på nok.se.

SARA RÅDLING

PÄR SAHLIN
ÅK 2

Tala 
Läsa 
Skriva

SARA RÅDLING

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

ÅK 2

Skriva

Vi hjälper 
dig!
Ta hjälp av oss kund-
ansvariga för att hitta den 
bästa lösningen för din skola 
eller kommun.

Du hittar alla kontakt-
uppgifter på sista sidan.

Foto: M
arit Solb

lad

SingmaSingma
matematikmatematik 

Lärarhandledning

1A

Med lärarwebb!

Singma_LH_1A_Omslag_feb_2019.indd   1
Singma_LH_1A_Omslag_feb_2019.indd   1

2022-02-15   18:372022-02-15   18:37

Älska lärar-handledningar!
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Fortbildning och inspiration 
Natur & Kultur erbjuder mängder av fortbildning. Både kostnadsfria 
event och betalutbildningar. Vi har även fl era populära podcasts. På 
nok.se ser du vad som är på gång. Vi ses och hörs!

Cajsa Jahn
Samtalsmetoder 

i skolan

David Edfelt
Specialpedagogik

Malin Gren Landell 
Närvaro i skolan

ABC-klubbens magasin

I avsnitt nr 30 av podcasten Akademiska 
kvarten berättar sexualupplysaren och för-
fattaren Inti Chavez Perez vad ändringen i 
läroplanen kring sexualitet, samtycke och 
relationer innebär för dig som är lärare. 
Lyssna på nok.se/poddar eller i valfri 
podcastapp.

Inti Chavez Perez om 
sexualitet, samtycke 
och relationer

Att motverka rasism
Få kunskaper och perspektiv som hjälper dig 
att motverka rasism i skolan. Lär dig om:

• Förskolans och skolans uppdrag
• Att förstå och analysera rasism
• Olika arbetssätt för att motverka rasism
• Metoder och kartläggningsstrategier

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

Kostnadsfri
onlinekurs

Lärarens guider
Vi har mängder med kostnadsfria material som du kan 
använda i din undervisning, de här tre lärarguiderna är 
några exempel. Läs mer och beställ på nok.se!

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

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

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

läsinlärning, få inspiration, tips och stöd 

1 — ABC-klubbens magasin 

Avsnitt

#5 2022

om ABC-klubben

ABCklubbensmagasin

Molly & 
Ludvig Kopieringsunderlag till terminsstarten

Molly & Molly & 

Man kan stretcha språket i många 
situationer

Viktigt att jobba med beståndsdelarna i berättande text

Molly & Molly & 

Årets vinnare iberättartävlingen!

Malin Fransson om gemensam läsning

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

för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 

↓
Skriv upp dig för en kostnadsfri 

för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 
för en kostnadsfri 

Skriv upp dig för en kostnadsfri 
Skriv upp dig för en kostnadsfri 
Skriv upp dig för en kostnadsfri 

↓
Skriv upp dig 

#5 2022

ABCABC
magasinmagasinmagasin#5 2022

magasin#5 2022#5 2022

magasin#5 2022

Årets vinnare iberättartävlingen

Malin Fransson om 
läsning
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Lärarens guide till intensivundervisning i matematik

GÖREL STERNER 
INGRID OLSSON
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Nyheter!

Nytt i Lgr22: Sexualitet, samtycke och relationer
Här får du kunskap om begreppet barns sexualitet, 
hur du kan skydda den och samtidigt ge den 
utrymme att utvecklas. Läs mer på s 86.

På nästa 
sida börjar
katalogenPULS Teknik

Häng med Anna och David på teknikspaning! 
PULS Teknik är nu uppdaterad enligt Lgr 22. 
Läs mer på s 58.

Utveckla språklig förmåga i förskoleklass
Den här boken ger dig en mängd övningar 
att arbeta vidare med när du och eleverna har 
genomfört Skolverkets kartläggning Hitta språket. 
Läs mer på s 7.

Nu blir det cirkus i skolan! 
Boken innehåller massor av roliga och utvecklande 
cirkuspedagogiska övningar som stärker samarbetet 
i gruppen och inspirerar till kreativitet och lek. 
Läs mer på s 77.

47

ÖVNING C   Lyssna på en vardagsnära berättelse   
 – affären och skolgården
I den här övningen förutspår eleverna vad en vardagsnära berättelse kommer 
att handla om, innan du läser berättelsen. Före och efter läsningen arbetar ni 
tillsammans med att reda ut oklarheter, ord och uttryck. Övningen kan genom-
föras inom två elevnära ämnesområden – affären och skolgården. Berättelserna 
följer inte på varandra utan högläsningen kan genomföras i valfri ordning, vid 
olika tillfällen. Övningens syfte och förmågan som eleverna tränar på är samma
i båda ämnesområdena.

Eleven visar förmågan att
lyssna aktivt och intresserat på en vardagsnära berättelse.

Material:
K24 (bilder på karaktärer), föremål som kan representera lässtrategierna
(se förslag till höger) samt K25 (sekvensbilder – affären) och K26
(sekvensbilder – skolgården).
SVA: K3 (bildkort – affären) och/eller K4 (bildkort – skolgården).

Förberedelser:
Läs berättelserna (sidorna 59–61) och plocka ut ord och uttryck som kan
tänkas vara obekanta eller svåra att förstå (se förslag på nästa sida).

GÖR SÅ HÄR

1. Introducera huvudkaraktärerna Myra, Lo och Björn med hjälp av bilderna från  
 K33 och introduktionen nedan. De tre karaktärerna finns med i båda berättelserna.

INTRODUKTION

Myra: Det här är Myra. Hon är 6 år och går i förskoleklass.

Lo: Det här är Lo. Han är 6 år och går i förskoleklass. 

Björn: Det här är Björn. Han fyller snart 6 år och går i förskoleklass. 

Myra, Lo och Björn är klasskompisar och lärde känna varandra när de gick på
förskolan. De bor på samma gata. Myra, Lo och Björn leker ofta tillsammans, 
både hemma och i skolan. Nu ska du få höra en berättelse om en händelse i 
deras liv.

2. Presentera lässtrategin ”förutspå”. För att tydliggöra strategin kan du exempel-
 vis visa en stor kula eller en bild på en spågumma. Berätta att ni ska förutspå  
 vad en berättelse handlar om. Skriv sedan berättelsens titel på tavlan och visa  
 en lämplig sekvensbild. För arbetsområdet affären kan du visa Myra i affären  
 med kundkorg och inköpslista. För arbetsområdet skolgården kan du visa  
 Myra, Lo och Björn som springer över skolgården. Ställ frågor om berättelsens  
 titel och om sekvensbilden.

– Vad betyder orden i titeln?
– Vad tror du att titeln betyder?
– Vad föreställer bilden?
– Vad tror du att de gör på bilden?

3. Förutspå tillsammans vad berättelsen kommer att handla om utifrån titeln
 och bilden.

– Vad tror du att berättelsen kommer att handla om?
– Varför tror du det?
– Vad kan du få reda på genom att läsa titeln och titta på bilden?

AKTIVITET 2 – OBSERVATIONSPUNKT: VISA INTRESSE FÖR HÖGLÄSNING

146 Kopieringsunderlag © 2022 Karin Martinussen, Anna Quist och Natur & Kultur
Utveckla språklig förmåga i förskoleklass, ISBN 978-91-2746140-6 

K24 BILDER PÅ KARAKTÄRER ARBETSMATERIAL

M
Y
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Ö
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Förslag på föremål som 
representerar strategierna:

• en stor kula eller en bild  
 på en spågumma

• ett förstoringsglas eller  
 en bild på en detektiv
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44 BAKGRUND

Sista ljudet i ord 

Bilder till det här momentet hittar du i kopieringsunderlaget på sidan 

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

slutljud i ord. 

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

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

nos  öga  vas

sol  val  måne 

räv  hare  korv

åra  båt  häst

tupp  visp  skål 

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

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

övningen om den är för svår. 

Ljudanalys 

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

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

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

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

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

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

samtidigt som jag lägger ut en markör. 

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

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

val 

mus 

leka 

polis 

larv 

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

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

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

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

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

kan det här avbryter du och går vidare till nästa moment. 
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samtidigt som jag lägger ut en markör. 

Säg första ordet, 

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

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

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

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

16 BAKGRUND
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Bornholmsmodellen
Språklekar i förskoleklass

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

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

Utöver Ingvar Lundbergs språklekar 
innehåller boken även metodiska tips, kon-
kreta exempel och kopieringsunderlag – allt 
för att underlätta lärarens praktiska arbete. 

Här fi nns repetitionslekar för de elever 
som behöver träna mer och arbetsblad och 
svårare övningar för de elever som behöver 
ytterligare utmaningar. 

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

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

Bildbanken med 300 bilder i färg fi nns att 
hämta för nedladdning på nok.se. Inlogg-
ningsuppgifter får du i boken. 

Tre böcker har blivit en!

Passar för: Förskoleklass

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

Asken med bildkort 
innehåller alla de 300 bildkort 
du behöver till språklekarna.

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

Bildkort till Bornholmsmodellen Omfattande forskning visar 
att systematiska språklekar 
underlättar läsinlärningen 
och  förebygger lässvårig-
heter redan i förskoleklass.

INGVAR LUNDBERG 

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

Bornholmsmodellen – Språklekar i förskoleklass

Lärarhandledning  27-45267-1 235 s 569:-

Ask med bildkort 27-45268-8  300 kort 365:-
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ÖVNING C   Lyssna på en vardagsnära berättelse   
 – affären och skolgården
I den här övningen förutspår eleverna vad en vardagsnära berättelse kommer 
att handla om, innan du läser berättelsen. Före och efter läsningen arbetar ni 
tillsammans med att reda ut oklarheter, ord och uttryck. Övningen kan genom-
föras inom två elevnära ämnesområden – affären och skolgården. Berättelserna 
följer inte på varandra utan högläsningen kan genomföras i valfri ordning, vid 
olika tillfällen. Övningens syfte och förmågan som eleverna tränar på är samma
i båda ämnesområdena.

Eleven visar förmågan att
lyssna aktivt och intresserat på en vardagsnära berättelse.

Material:
K24 (bilder på karaktärer), föremål som kan representera lässtrategierna
(se förslag till höger) samt K25 (sekvensbilder – affären) och K26
(sekvensbilder – skolgården).
SVA: K3 (bildkort – affären) och/eller K4 (bildkort – skolgården).

Förberedelser:
Läs berättelserna (sidorna 59–61) och plocka ut ord och uttryck som kan
tänkas vara obekanta eller svåra att förstå (se förslag på nästa sida).

GÖR SÅ HÄR

1. Introducera huvudkaraktärerna Myra, Lo och Björn med hjälp av bilderna från  
 K33 och introduktionen nedan. De tre karaktärerna finns med i båda berättelserna.

INTRODUKTION

Myra: Det här är Myra. Hon är 6 år och går i förskoleklass.

Lo: Det här är Lo. Han är 6 år och går i förskoleklass. 

Björn: Det här är Björn. Han fyller snart 6 år och går i förskoleklass. 

Myra, Lo och Björn är klasskompisar och lärde känna varandra när de gick på
förskolan. De bor på samma gata. Myra, Lo och Björn leker ofta tillsammans, 
både hemma och i skolan. Nu ska du få höra en berättelse om en händelse i 
deras liv.

2. Presentera lässtrategin ”förutspå”. För att tydliggöra strategin kan du exempel-
 vis visa en stor kula eller en bild på en spågumma. Berätta att ni ska förutspå  
 vad en berättelse handlar om. Skriv sedan berättelsens titel på tavlan och visa  
 en lämplig sekvensbild. För arbetsområdet affären kan du visa Myra i affären  
 med kundkorg och inköpslista. För arbetsområdet skolgården kan du visa  
 Myra, Lo och Björn som springer över skolgården. Ställ frågor om berättelsens  
 titel och om sekvensbilden.

– Vad betyder orden i titeln?
– Vad tror du att titeln betyder?
– Vad föreställer bilden?
– Vad tror du att de gör på bilden?

3. Förutspå tillsammans vad berättelsen kommer att handla om utifrån titeln
 och bilden.

– Vad tror du att berättelsen kommer att handla om?
– Varför tror du det?
– Vad kan du få reda på genom att läsa titeln och titta på bilden?

AKTIVITET 2 – OBSERVATIONSPUNKT: VISA INTRESSE FÖR HÖGLÄSNING
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K24 BILDER PÅ KARAKTÄRER ARBETSMATERIAL
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Förslag på föremål som 
representerar strategierna:

• en stor kula eller en bild  
 på en spågumma

• ett förstoringsglas eller  
 en bild på en detektiv

USF_INLAGA_NoK.indd   47USF_INLAGA_NoK.indd   47 2022-09-28   09:382022-09-28   09:38

Visa intresse för 
högläsning

Eleven visar intresse 
för högläsning om 
hen får hjälp av
en vuxen att upp-
märksamma vad
som berättas.

Eleven visar intresse 
för högläsning om 
berättelsen handlar
om något som
intresserar hen.

Eleven visar intresse 
för högläsning.

Eleven visar intresse 
för högläsning och 
ställer frågor om 
innehållet.

Delta i samtal om 
text och bild

Eleven kan delta i 
samtal om det som 
finns direkt uttryckt
i texten eller syns
på bilden, då hen
får stödfrågor. 

Eleven kan delta i 
samtal om det som 
finns direkt uttryckt
i texten eller syns
på bilden. 

Eleven kan delta
i samtal och göra 
kopplingar mellan 
texter/bilder och 
egna erfarenheter.

Eleven kan delta i 
samtal, göra kopp-
lingar mellan texter/
bilder och egna
erfarenheter samt 
göra enkla inferenser.

Återge ett
händelseförlopp

Eleven kan till viss del 
återge ett händelse-
förlopp med vad som
hände först, sedan 
och sist, med hjälp
av sekvensbilder
och flera stödfrågor 
från en vuxen.

Eleven kan återge
ett händelseförlopp 
med vad som hände 
först, sedan och
sist, med hjälp av 
sekvensbilder och 
några stödfrågor
från en vuxen.

Eleven kan, med
hjälp av sekvens-
bilder, återge ett 
händelseförlopp
med vad som hände 
först, sedan och sist.

Eleven kan själv-
ständigt återge ett 
händelseförlopp
med vad som hände 
först, sedan och sist.

BEDÖMNING I AKTIVITET 2
Detta är en stödmall för att dokumentera elevernas utveckling av språklig förmåga.
Du kan läsa mer om matrisens syfte och användning på sidan 12.

PROGRESSION
VI LYSSNAR
OCH SAMTALAR

62 AKTIVITET 2 – BEDÖMNING
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Utveckla språklig förmåga är baserad 
på aktuell forskning om utvecklingen 
av språklig förmåga i tidiga år samt hur 
den hänger ihop med den fortsatta 
kunskapsutvecklingen genom skol-
åren. Boken utgår från kursplanens 
centrala innehåll och är skriven för för-
skoleklass, men är även en god hjälp 
för elever för elever som bedöms vara i 
behov av stöd under de första skolåren.

Utveckla 
språklig förmåga 
i förskoleklass
Extra anpassningar, särskilt stöd och utmaningar
Den här boken ger dig som arbetar i förskoleklass en mängd övningar 
att arbeta vidare med när du och eleverna har genomfört aktiviteterna 
i Skolverkets kartläggning Hitta språket.

Utveckla språklig förmåga innehåller 
övningar på både grupp- och individnivå.

Övningarna är utformade som extra 
anpassningar, men kan även utvecklas för att 
ge elever särskilt stöd eller utmaningar. Syf-
tet med boken är att ge dig som pedagog 
i förskoleklass ett material att arbeta vidare 
med efter att kartläggningen Hitta språket
har genomförts, så att dina elever ska få möj-
lighet att träna på och utveckla sina språkliga 
förmågor.

Övningarna i boken utgår från elevernas 
behov i svenska och svenska som andraspråk 
och är tänkta att genomföras inom ramen för 
den ordinarie undervisningen.

De är indelade efter de fyra aktiviteter och 
tillhörande observationspunkter som fi nns i 
kartläggningen: Vi berättar och beskriver, Vi 
lyssnar och samtalar, Vi kommunicerar med 
symboler och bokstäver samt Vi urskiljer ord 
och språkljud.

I boken fi nns en mängd kopieringsunder-
lag i form av bildkort och arbetsblad, bedöm-
ningsmatriser för de olika aktiviteterna samt 
en bildbank.

Efter 
kartläggningen

Hitta språket

Karin Martinussen och Anna Quist är båda lärare 
och har lång erfarenhet av att arbeta med elever på 
lågstadiet. I deras roller som förstelärare i svenska 
har de fokuserat på att arbeta språk- och kunskaps-
utvecklande i klassrummet. Karin är speciallärare 
med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling och 
Anna är specialpedagog.

Passar för: Förskoleklass

Författare: Karin Martinussen, Anna Quist 

Utveckla språklig förmåga
i förskoleklass  27-46140-6 206 s 539:-
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en ABC-klubben

En magisk läsupplevelse i fk–åk 3

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

ABC-klubben i förskoleklass 
– upptäck  läsningen 

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

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

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

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

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

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

Passar för: Förskoleklass–åk 3

SVENSKA | BASLÄROMEDEL

8

ABC-klubben och Lgr22
Du kan känna dig trygg med att ABC-klubben 
stämmer överens med Lgr22! 

I lärarhandledningarna fi nns översikter där inne-
hållet kopplas till de olika punkterna i det centrala 
innehållet i svenska. Du kan även hämta en över-
sikt för åk 1-3 på ABC-klubbens materialbank. 
nok.se/abc-klubben/materialbank
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Inled med att samtala om Sigges dröm i berättelsen. Barnen tränar 
på att göra kopplingar mellan det de hört och sina egna erfarenheter.

Drömmar
Rita och berätta om något du drömt.

Kommentar: _____________ ______________________________ __________________ __________________ _______________________ _______________________

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

25
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K A P I T E L  6   s .  3 4 – 4 0

Vad gör Asta?
Skriv.

ILLUSTRATION: Asta sover

leker

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

13

ILLUSTRATION: Asta sover

Beskriv någon i din familj.

ILLUSTRATION: Asta sover

ILLUSTRATION: Asta sover

ILLUSTRATION: Asta sover

ILLUSTRATION: Asta sover
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Mer ABC-klubben

Lyckostjärnan
För förskoleklass

nok.se/abc-klubben

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

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

Digitalt extramaterial ingår
Välkommen till ABC-klubbens materialbank! 
Här fi nns bl a diplom, läsbingon och informa-
tion  om läs- och skriv inlärning för föräldrar.

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

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

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

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

Lärarwebb
I lärarwebben fi nns material för dig som lärare 
att använda vid genomgångar i klassrummet. 
Övningar från lärarhandledningen har gjorts 
 interaktiva, så att ni kan laborera och låta alla 
elever vara delaktiga. Samtalsbilder samt bild-
spel till berättelserna, digital version av arbets-
bok och lärarhandledning samt kopieringsunder-
lar ingår.

För dig som lärare

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

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

ABC-klubben Fk, Lyckostjärnan

Högläsningsbok 27-42206-3 80 s 229:-

Arbetsbok 27-42207-0 64 s 99:-

Bonusbok, 5 ex  27-45842-0  32 s  205:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-42208-7 90 s  445:-

Samtalsbilder, A3-format 27-42209-4 12 st 249:-

Lärarwebb, 12 mån. 27-45830-7  259:-

Kompletterande lärarhand-
ledning för språkstödjande 
undervisning, åk Fk 27-45981-6 72 s 369:-
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42

Hitta vägen till skatten. Gå där du hör Tt.

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

Skriv orden.

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

Börja här
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42

Hitta vägen till skatten. Gå där du hör Tt.

Skriv orden.

Skriv två t-ord från kartan.

TOMAT

STAV

MOROT 

MONSTER

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

Börja här
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Den magiska kulan – Arbetsbok innehåller 
varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. 
Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, 
skriva bokstavsformerna, hitta ordbilder och läsa 
ord och meningar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SVENSKA | BASLÄROMEDEL

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

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

Läseboken fi nns även på arabiska, 
kurdiska och somaliska. 
Läs mer på nok.se
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Den magiska kulan
Läggspel och kopieringsunderlag

för kodknäckarfasen
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Mer ABC-klubben

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

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

Läxbok
Läxboken gör det lätt för föräldrarna att 
hjälpa till med läs träningen. Här fi nns 
skriv uppgifter om innehållet i texten att 
besvara hemma.

nok.se/abc-klubben

För dig som lärare

Lärarwebb
På lärarwebben fi nns bilder och interaktiva 
övningar för dig som lärare att användaa vid 
genomgångar. Här fi nns också bildspel och 
läsförståelsefrågor till läseboken, digital 
 version av arbetsböckerna, lärarhandledning 
samt utskrivbara kopieringsunderlag. 

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

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

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

Läggspel och kopierings underlag 
för  kodknäckarfasen
Läs mer på s. 17.

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

Appar

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

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

ABC-klubben åk 1, Den magiska kulan

Läsebok A  27-41983-4  112 s  145:-

Läsebok A Digital, 12 mån.  27-43767-8   75:-

Läsebok B  27-41984-1  112 s  145:-

Läsebok B Digital, 12 mån.  27-43768-5   75:-

Läsebok C  27-41985-8  112 s  145:-

Läsebok C Digital,12 mån. 27-43769-2   75:-

Arbetsbok  27-41986-5  112 s  129:-

Arbetsbok Fokus 27-45962-5 112 s 129:-

Läxbok 5 ex  27-41987-2  32 s  189:-

Bonusbok 5 ex  27-42338-1  32 s  205:-

Lärarwebb, 12 mån.  27-45832-1   259:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-41988-9  192 s  445:-

Kompletterande lärarhand-
ledning för språkstödjande 
undervisning, åk 1 27-45714-0  230 s 379:-
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MATS WÄNBLADMATS WÄNBLADMATS WÄNBLADMATS WÄNBLADMATS WÄNBLAD   D
iamantjakten

 PÅ
  VÄG

18 19

En överraskning väntade i klassrummet.

– Maja! skrek Asta.

Hon sprang fram och kramade Maja.

Maja hade varit deras lärare i ettan.

K A P I T E L  3

Ett överraskande 
besök

Nästa dag skulle Bea ta nallen och gå till 

skolan.

Hon brydde sig inte om nynallen.  

Den luktade fel och var alldeles för hård. 

Inte alls som Hickeman. Men ändå …

Nynallen var ju en present från pappa. 

Kunde hon verkligen ge bort den?

Men hon hade ju lovat.

Bea la ner nynallen 

i väskan.

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

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

4 Lös ordflätan. Välj bland orden på förra sidan.
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Diamantjakten_Arbetsbok.indd   29 2012-03-13   14.41

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

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

4 Lös ordflätan. Välj bland orden i rutan.
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DENNA TILL VÅREN Diamantjakten_Arbetsbok.indd   29DENNA TILL VÅREN Diamantjakten_Arbetsbok.indd   29 2020-03-17   19:562020-03-17   19:56

2A

MATS WÄNBLAD

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

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

Och med Maj-Björn mormors diamantring.

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

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

MATS WÄNBLADMATS WÄNBLADMATS WÄNBLADMATS WÄNBLAD   D
iamantjakten

ISBN 978-91-27-42437-1

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

D
iam

antjakten
 A

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

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben.
2

alla_Diamantjakten_omslag_flexiband.indd   4,6 2017-02-03   13:36

18

K a p i t e l  3

Ett överraskande  
besök

Det började som en vanlig dag för Bea. Men 

sedan skulle hon ta nallen och gå till skolan.

Det var sant att hon inte brydde sig om 

nynallen. Den luktade fel och var alldeles för 

hård. Inte alls som Hickeman. Men ändå …

Nynallen var ju en present från pappa. 

Kunde hon verkligen ge bort den?

Men hon hade ju lovat. 

Bea la ner nynallen  

i skolväskan.

 Diamantjakten_A.indd   18 2011-11-11   11.05

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

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

SVENSKA | BASLÄROMEDEL SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Läsebok A Läsebok B På väg

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

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

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

s06-43_Fk-3_SVE_2023_tryck.indd   12s06-43_Fk-3_SVE_2023_tryck.indd   12 2022-12-13   17:462022-12-13   17:46
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Mer ABC-klubben

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

nok.se/abc-klubben

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

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

För dig som lärare

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

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

SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Lärarwebb
På lärarwebben fi nns material för dig som 
lärare att använda vid genomgångar i klass-
rummet. Bilder och övningar från lärarhand-
ledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan 
laborera och låta alla elever vara delaktiga. 
I lärarwebben ingår också bildspel till läse-
boken, digital version av arbetsbok, arbets-
bok fokus, lärarhandledning samt kopierings-
underlag. 

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

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

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

ABC-klubben åk 2, Diamantjakten

Läsebok A  27-42437-1  144 s  175:-

Läsebok A Digital, 12 mån.  27-43770-8   75:-

Läsebok B  27-42438-8  144 s  175:-

Läsebok B Digital, 12 mån.  27-43771-5   75:-

Läsebok På väg 27-44903-9 144 s 175:-

Läsebok På väg Digital, 
12 mån.  27-44106-3   75:-

Arbetsbok  27-42439-5  112 s  129:-

Arbetsbok Fokus  27- 45838-3  112 s  129:-

Läxbok, 5 ex  27-42440-1  32 s  189:-

Bonusbok, 5 ex  27-45837-6  32 s  205:-

Lärarwebb, 12 mån.  27-45834-5   259:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb  27-42441-8  148 s  445:-

Kompletterande lärarhand-
ledning för språkstödjande 
undervisning, åk 2  27-45245-9  190 s   379:-
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 PÅ
  VÄG

A1 B C

2

3

Fk

123

Ka p i t e l  18

Övernattning

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

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

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

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

Hon vände ansiktet mot Bea.

Skatten_A.indd   123 2013-01-05   16.59

123

Ka p i t e l  18

Övernattning

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

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

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

Skatten_B.indd   123 2013-01-05   17.16

123

Ka p i t e l  18

Övernattning

Månen lyste in genom Beas fönster. Den var stor 

och klar.

Det fick Asta att känna sig liten där hon låg 

på en madrass nedanför Beas säng. Liten och 

pluttig.

Hon vände ansiktet mot Bea.

– Tror du att det finns liv på några andra 

planeter?

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

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

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

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

Varför fick hon det, tror du?

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

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

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

Skatten_Arbetsbok_del1.indd   28 2013-04-10   18.21

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

28

K A P I T E L  1 2

Här är exempel på ”under ytan-frågor”.Asta tjuvlyssnar   s. 82–87.

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

Varför fick hon det, tror du?

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

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

MATS WÄNBLAD

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

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

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

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

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

ISBN 978-91-27-44905-3

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

PÅ
  VÄG

N
yckeln till skatten PÅ

 VÄG

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

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben.
3

MATS WÄNBLADMATS WÄNBLADMATS WÄNBLADMATS WÄNBLADNyckeln till skatten

s. 82

MATS WÄNBLAD

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

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

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

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

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

ISBN 978-91-27-44905-3

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

PÅ
  VÄG

N
yckeln till skatten PÅ

 VÄG

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

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben.
3

MATS WÄNBLADMATS WÄNBLADMATS WÄNBLADMATS WÄNBLADNyckeln till skatten

s. 84

s. 82

MATS WÄNBLAD

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

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

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

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

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

ISBN 978-91-27-44905-3
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Nyckeln till skatten 
För årskurs 3

I ABC-klubben för åk 3 fi nns det tre läseböcker – Nyckeln till skatten A, B och På väg. De innehåller samma 
berättelse, men A-boken har inte lika mycket text som B-boken. Läseboken På väg har minst textmängd 
och ökat bildstöd. Alla kapitel börjar och slutar på samma sidor i de olika versionerna. Utöver den skön-
litterära texten får eleverna även möta andra typer av texter som faktatext och instruerande text.

Läsebok A

SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Läsebok B På väg

Arbetsbok
I arbetsboken utvecklar barnen sin läsning 
och skrivning. Arbetet utgår från texten i läse-
böcker na. Den gemensamma läsupp levelsen 
lockar till diskussioner och där efter arbetar 
 eleverna både enskilt och i grupp med läsför-
ståelse- och skrivupp gifter där de bl a tränar 
olika läsförståelse strategier.

Arbetsboken är vändbar med två  framsidor. 
Bakifrån arbetar eleverna på djupet med läs-
förståelse strategier, text typer och språklära. 

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

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

Den här läxboken är kopplad till läseboken Nyckeln till skatten

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

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

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

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

därefter sin läsning. 

En viktig förutsättning för att kunna förstå vad man läser är  

att man läser med flyt. Den som läser med flyt behöver inte 

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

rikta sin uppmärksamhet på innehållet i texten.

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

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

Det är därför viktigt att läsa texten flera gånger samt att fortsätta 

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

bit i sin läsutveckling. 

På sidan i läxboken följer uppgifter att lösa med koppling till 

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

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

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

läsare kan till exempel sammanfatta det lästa och fundera på vad 

som ska hända härnäst.

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

med kortare stunder flera gånger under veckan än en enda lång 

stund. 

Lycka till!

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

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

Vad handlade kapitlet om? Sammanfatta. 

Skriv två ord som var krångliga att läsa i texten.

 

Varför drämmer Sigge igen dörren när han går?

Titta bland dina kläder.  

Vilket är ditt favoritplagg?  

Rita och skriv.

Jag har läst sidorna 8 –13 för 

Jag har läst texten  gånger. 

Hur gick det att läsa?   Jag har fått flyt. 

   Jag fastnar på ord ibland.

   Jag behöver träna mer för att få flyt.

Det blir ingen ny cykel 

Skatten_Laxbok.indd   3 2013-02-01   12.56
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Lärarhandledning
Lärarhandledningen inleds med en artikel om 
bedömning skriven av Barbro Westlund. Där-
efter följer en lättanvänd handledning med 
metodiska tips till kapitlen i läse böckerna och 
arbetsboken. Lärarhandledningen avslutas 
med kopieringsunderlag som bl a innehåller 
arbetsblad som för enklar individualiseringen i 
klassrummet. 

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

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

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

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

För dig som lärare

Lärarwebb
På lärarwebben fi nns material för dig som 
lärare att använda vid genomgångar i klass-
rummet. Bilder och övningar från lärarhand-
ledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan 
laborera och låta alla elever vara delaktiga.

I lärarwebben ingår också bildspel till läse-
boken, digital version av arbetsbok, arbets-
bok fokus, lärarhandledning samt kopierings-
underlag. 

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

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

nok.se/abc-klubben

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

ABC-klubben åk 3, Nyckeln till skatten

Läsebok A 27-42868-3 176 s 195:-

Läsebok A Digital, 12 mån.  27-43772-2  75:-

Läsebok B 27-42869-0 176 s 195:-

Läsebok B Digital, 12 mån.  27-43773-9  75:-

Läsebok På väg 27-44905-3 176 s 195:-

Läsebok På väg Digital, 
12 mån.  27-45107-0   75:-

Arbetsbok 27-42870-6 112 s 129:-

Arbetsbok Fokus  27-45840-6  112 s  129:-

Läxbok, 5-pack 27-42871-3 32 s 189:-

Bonusbok, 5 ex  27-45839-0  32 s  205:-

Lärarwebb, 12 mån 27-45836-9   259:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-42872-0 150 s 445:-

Kompletterande lärarhand -
ledning för språkstödjande 
undervisning  27-45157-5  160 s  379:-
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Cirklar

Följ mönstret.

Motsols

Följ mönstret.

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

Skriva bokstäver inlaga.indd   4Skriva bokstäver inlaga.indd   4 2021-08-09   12:56
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Följ mönstret.

Skriv c.

Spåra c.

c      c      c      c      c      c      c      c      c

C    C    C    C    C    C    C    C    C
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citronfjäril

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

Skriva bokstäverSkriva bokstäver

Den magiska kulan
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Mer ABC-klubben

Skriva bokstäver är en arbetsbok där  eleverna 
tränar fi nmotorik och skrivande av alfabetets 
bokstäver. Upplägget  i boken är efter bokstä-
vernas form och eleverna tränar på att skriva 
både gemener och versaler. 

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

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

Skriva bokstäver
Eleverna 

skriver gemener, 
versaler 

och siffror

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

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

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

Författare: Mats Wänblad

ABC-klubben

Julbok, 24 dagar till jul  27-45410-1 104 s 159:-

Julkalender 27-45409-5   40:-

En riktigt härlig 
kapitelbok att läsa 

inför julen!

Författare: Mats Wänblad

ABC-klubben

Julbok, Fyra veckor till jul 27-46261-8 80 s 159:-

Fyra veckor till jul
Högläsningsboken Fyra veckor till jul består 
av 12 kapitel att läsa inför julen, 3 varje vecka 
månaden inför jul. Till boken ingår bilder att 
visa på storskärm.

Fyra veckor till jul är tänkt att läsas i för-
skoleklass och årskurs ett men passar även 
bra för de äldre eleverna på lågstadiet. 
Berättelsen utspelar sig i samma värld som 
ABC-klubbens läseböcker men kan också 
läsas fristående Till varje kapitel fi nns läsför-
ståelsefrågor och ord och uttryck att samtala 
om. De fi na och detaljrika bilderna i boken 
fi nns även att ladda ner på materialbanken 
och visa på storskärm under läsningen.

”Det här är en mycket speciell bok. För 
att den handlar om julen, kanske ni tänker? 
Men, nej, det gäller mer hur boken fungerar. 
Vi kommer att få träffa Asta, Bea och Cesar 
i fyra olika historier, en för varje vecka fram 
till jul. Varje historia berättas tre gånger, en 
gång med Asta, en gång med Bea och en 
gång med Cesar som huvudperson. Och det 
är först när man har läst alla tre versionerna 
som man riktigt förstår vad som egentligen 
hände.”

Till boken fi nns en 
julkalender med 
24 luckor. Bakom 
luckorna fi nns 
 bilder som hör
till de lästa 
 kapitlen.

Kapitelbilderna fi nns 
digitalt att visa på storskärm

Författare: Maria Rydkvist

ABC-klubben 

Skriva bokstäver 27-45841-3  32 s   75:-
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Den magiska kulan
Läggspel och kopieringsunderlag

för kodknäckarfasen

1
Ingela Felth Sjölund
Pia Hed Andersson
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Läs mer-böcker

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

Läggspel och kopierings underlag 
för  kodknäckarfasen

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

träning behöver tydlig avgränsad undervis-
ning i små steg. 

Materialet, som består av 20 lässpel i 
askar och ett häfte med 50 arbetsblad för 
kopiering, följer inlärningsgången i de första 
åtta kapitlen i Den magiska kulan och fung-
erar som förstärkning och extra träning till 
läsövningarna i arbetsboken.

Väggalfabet

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

Alfabetslinjal

Hängen

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

Hängena är 0,5–1,0 cm.

Läsdagbok

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

Välkommen till ABC-klubbens material-
bank – här har vi samlat kostnadsfritt 
material som du kan använda i din 
undervisning med ABC-klubben. Här 
fi nns t ex diplom, läsbingon, färg-
läggnings bilder och läsförståelseblad. 

ABC-klubbens materialbank
– kostnadsfria material till din undervisning!

nok.se/
abc-klubbben/
materialbank

Författare: Mats Wänblad

ABC-klubben Läs mer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Författare: Ingela Felth Sjölund, Pia Hed Andersson

ABC-klubben

Läggspel och kopieringsunderlag 
för kodknäckarfasen 27-44294-8  1039:-

Väggalfabet 27-44901-5  385:-

Alfabetslinjal  27-44973-2   10:-

Hängen Fk Stjärnor, 30 st  27-45271-8   49:-

Hängen åk 1 Kulor, 30 st  27-45272-5   49:-

Hängen åk 2 
Diamanter, 30 st 27-45273-2   49:-

Hängen åk 3 Nycklar, 30 st  27-45274-9   49:-

Läsdagbok 27-44064-7 64 s 15:-

s06-43_Fk-3_SVE_2023_tryck.indd   17s06-43_Fk-3_SVE_2023_tryck.indd   17 2022-12-13   17:472022-12-13   17:47



SARA RÅDLING

PÄR SAHLIN
ÅK 2

Tala 
Läsa 

Skriva

Tala Tala 
Språklära
Språklära

ÅK 2
SARA RÅDLING

PÄR SAHLIN

SARA RÅDLING

PÄR SAHLIN
ÅK 2

Tala 
Läsa 
Skriva

Tala Tala 

SARA RÅDLING

PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 2

Lärarhandledning

Lärarhandledning

ÅK 2

Språklära

Språklära

ÅK 2

SARA RÅDLING
PÄR SAHLIN

SVENSKA SVENSKA | BASLÄROMEDELSVENSKA | BASLÄROMEDEL

K
la

ra
 s

ve
ns

ka
n

1

Cirkel- 
modellen 24

3

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

Arbeta utifrån cirkelmodellen
Arbetet i Klara svenskan utgår från cirkel modellens 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 språk utveckling.

18

Passar för: Åk 2–3

Pär Sahlin är lärare och barn- och 
ungdoms boksförfattare. Han har 
skrivit fl era läro medel i svenska och 
har fått läromedelsförfattarnas pris 
Lärkan.

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

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

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

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

Sara Rådling är grundskollärare och 
förstelärare. Hon undervisar på låg-
stadiet på en skola i Ekerö kommun.
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52    BERÄTTANDE TEXT BERÄTTANDE TEXT    53

• Berätta för eleverna att ni nu ska skriva en berättelse tillsammans i hela 
gruppen. Visa Planeringsmallen som finns på kopieringsunderlag B12 – 
Planeringsmallen, s. xx för eleverna. 

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

Rubrik Cleo och enhörningen

Inledning I Cleos klass gillar alla att 
hoppa käpphäst.

Problem Enhörningen Elektra har fastnat 
i Stora träsket.

Lösning Cleo hjälper Elektra upp ur 
träsket.

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

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

Rubrik Minna och rymdvarelsen

Inledning Minna kan inte somna.

Problem Rymdvarelsen Trox har åkt vilse.

Lösning Minna hjälper Trox att hitta till 
rätt planet.

Avslutning Minna får med sig Trox 
stjärnkikare.

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

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

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

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

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

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

ken. 

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

Planeringsmallen

Inledning Problem

Lösning Avslutning

Titel: 

Personer: 

Miljö: 

Problem

Planeringsmallen
Planeringsmallen
Planeringsmallen

B12

BERÄTTANDE TEXT    1918    BERÄTTANDE TEXT

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

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

 Fyll i Planeringsmallen med stödord på nästa sida.

 Vad ska er berättelse heta? 
Skriv här:

 Visa er planering för er lärare.

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

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

 Läs upp er berättelse för ett annat par. 

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

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

Hur lyssnar jag 
aktivt?

Checklista 
för berättelse
Vi har:

    alla delar i 
berättelsen.

    stor bokstav 
i början av 
meningar.

   . ? ! i slutet 
av meningar.

    mellanrum 
mellan orden.

Inledning Problem

Lösning Avslutning

Problem

Planeringsmallen
Planeringsmallen
Planeringsmallen

Titel: 

Personer: 

Miljö: 

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

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

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

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

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

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

Berättelsens 
olika delar

Rubrik

Inledning

Problem

Lösning

Avslutning

Cirkelmodellens Fas 3.

1

4 2

3
SARA RÅDLING

PÄR SAHLIN
ÅK 2

Tala 
Läsa 
Skriva

Tala Tala 

SARA RÅDLING

PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 2

Lärarhandledning

Lärarhandledning

ÅK 2

Språklära

Språklära

ÅK 2

SARA RÅDLING
PÄR SAHLIN

Mer Klara svenskan

SVENSKA SVENSKA | BASLÄROMEDELSVENSKA | BASLÄROMEDEL

Det här är Klara svenskan
Klara svenskan på lågstadiet fi nns både för 
årskurs 2 och 3. Läromedlet innehåller tre 
huvudkomponenter per årskurs: de två elev-
böckerna Tala, Läsa, Skriva och Språkläran, 
samt en lärarhandledning med tillhörande 

lärarwebb. Till Språkläran fi nns det även ett 
separat kopieringsunderlag. Det fi nns också 
digitala elevövningar som ligger gratis under 
extramaterial på nok.se.

Lärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskan

19

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

Lärarhandledning och elevböckerna 
Tala, Läsa, Skriva och Språklära.

Lärarhandledning och elevböckerna 
Tala, Läsa, Skriva och Språklära.

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

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

ringar inför varje uppslag i elevböckerna
•  kopieringsunderlag som tillhör genom-

gångarna
•  stödstrukturer för varje texttyp
• modelltexter inom varje texttyp
•  en bank med ytterligare texter inom varje 

texttyp samt läsförståelse uppgifter till 
dessa texter

•  uppstart och kartläggningsuppgifter inför 
varje område i elevböckerna 

• facit till de båda elevböckerna.

ÅK 2

ÅK 2

ÅK 3

ÅK 3
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ÅK 2

Tala 
Läsa 

Skriva

Tala Tala 

BERÄTTANDE TEXT    54  

Mål

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

Berättande
text

Särskilt om de 
innehåller e�  problem 

som får en lösning 
i slutet.

Berä� elser är 
det bästa vi vet!

Klara,

färdiga, gå!

Läsa

Skriva

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

Jag kan 
y skriva meningar med punkt 

och stor bokstav,
y skriva en berättelse med början, 

problem, lösning och slut,
y använda beskrivande ord.

Jag kan
y berätta vad som händer

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

Tala och lyssna

BERÄTTANDE TEXT    1918    BERÄTTANDE TEXT

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

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

 Vad ska er berättelse heta?

 Fyll i planeringsmallen med stödord.

 Visa er planering för er lärare.

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

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

 Läs upp er berättelse för ett annat par. 

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

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

Hur lyssnar jag 
aktivt?

Checklista
Jag har:

    alla delar i 
berättelsen.

    stor bokstav 
i början av 
meningar.

      punkt i slutet 
av meningar.

    mellanrum 
mellan orden.

Inledning

Personer: 

Miljö: 

Problem

Lösning Avslutning

Problem

Planeringsmallen
Planeringsmallen
Planeringsmallen

en vätte som går vilse
en förtrollad räv
en ensam enhörning
ett ledset troll
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Elevbok – Tala, Läsa, Skriva
Elevboken Tala, Läsa, Skriva innehåller fyra olika texttyper per årskurs 

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

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

Passar för: Åk 2–3

Med Klara svenskan 
blir eleverna kreativa 

och självständiga 
textskapare.

20

SVENSKA | BASLÄROMEDELSVENSKA | BASLÄROMEDEL

ÅK 2 ÅK 3

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

Inom varje texttyp får eleverna träna på att tala, läsa och skriva. Till varje texttyp fi nns tydliga 
exempeltexter, grafi ska stödstrukturer och vägledande checklistor. Allt för att underlätta att 
eleverna blir kreativa och självständiga textskapare.
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Språklära
Språklära

ÅK 2
SARA RÅDLING

PÄR SAHLIN

ALFABETET    98    ALFABETET

 Vilka vokaler saknas? Fyll i.

 bl ckf sk      sk ldp dd

 sj h st  sp ckh gg r 

ä

Vokaler

 Fyll i bokstäverna som fattas.

 Vad kallas bokstäverna som du fyllde i? 
Ringa in.

vokaler     konsonanter

 Vad kallas bokstäverna som redan stod där? 
Ringa in.

vokaler     konsonanter

 Färglägg alla vokaler. 

HAJ   BLÅVAL   DELFIN

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

m s   

sv n   

i   

BCD F H J K L

M N
PQ R S T VW

X
Z
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Elevbok – Språklära
Elevboken Språklära ger eleverna kunskap om språkliga strukturer och normer

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

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

Passar för: Åk 2–3

Till Språkläran 
fi nns det kostnadsfritt 
extramaterial i form av 

elevövningar 
på nok.se.
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ÅK 2 ÅK 3

I elevboken Språklära fi nns det  textexempel 
och övningar inom områdena: alfabetet, 
meningsbyggnad, stavning, ordkunskap och 
språkbruk. Målet med arbetet i elev boken 
Språklära är att ge eleverna kunskaper om 

språkliga strukturer och normer som de har 
nytta av när de talar, läser och skriver. I Språk-
läran får eleverna även träna handstil. Till 
Språkläran fi nns det kostnadsfritt extramaterial 
i form av elevövningar på nok.se.

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

Till Språkläran fi nns det även kopierings-
underlag för ytterligare träning på de olika 
momenten i varje årskurs. 

nok.se/klarasvenskan

Författare: Pär Sahlin och Sara Rådling

Klara svenskan åk 2

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-45891-8  200 s 539:-

Lärarwebb, 12 mån 27-45998-4  259:-

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

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

Kopieringsunderlag 
Språklära Färdighetsträning 27-46369-1 52 s 329:-

Klara svenskan åk 3

Lärarhandledning med 
lärarwebb 27-45767-6 200 s 539:-

Lärarwebb, 12 mån 27-46149-9   259:-

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

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

Kopieringsunderlag 
Språklära Färdighetsträning 27-46370-7 52 s 329:-
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Glad svenska 
En gedigen bas för undervisningen i svenska

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

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

Årskurs 1
Glad svenska 1 är en allt-
i-ett bok. Den kan använ-
das på vår terminen i års-
kurs 1 eller när den första 
 läsinlärningen är avklarad.

Med läseboken Pojken och Tigern färdas barnen genom Sverige 
– och får på köpet förförståelse inför under visningen i  geografi .

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

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

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

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

Passar för: Åk 1–3

Pojken och Tigern
Passar för: Åk 3–4

Alternativ 
 arbetsbok 
Pojken och Tigern 
Läsförståelse.

Författare: Rolf och Lilian Falkenland

Glad svenska

Glad svenska 1 

Språklära med övningar  27-42100-4 64 s 115:- 

Facit  27-42105-9 16 s  49:- 

Glad svenska 2    

Språklära  27-42101-1  136 s 185:- 

Övningsbok  27-42103-5  88 s 105:- 

Facit  27-42106-6  32 s 69:- 

Glad svenska 3

Språklära  27-42102-8  144 s 185:- 

Övningsbok  27-42104-2  88 s 105:- 

Facit  27-42107-3  40 s 69:- 

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

Pojken och Tigern

Läsebok  27-62804-5 208 s 209:-

Läsebok Lättläst  27-62713-0 208 s  209:- 

Arbetsbok  27-62715-4 104 s 125:- 

Pojken och Tigern 
Lärarwebb 12 mån. 27-43036-5  205:-

Pojken och Tigern Läsförståelse

Elevens bok  27-41149-4  64 s 95:- 

Lärarens bok  27-41150-0  32 s 215:-

Pojken och Tigern Tidsmaskinen

Läsebok 27-62784-0 112 s 209:-

s06-43_Fk-3_SVE_2023_tryck.indd   22s06-43_Fk-3_SVE_2023_tryck.indd   22 2022-12-13   17:472022-12-13   17:47



Stärk kulturmötet genom berättande

GRÄNSLÖSA SAGOR

Per Gustavsson
Mikael Thomasson
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Passar för: Förskoleklass–åk 3

Värdefulla sagor 
Lyft värdegrunden genom berättande

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

I läroplanen lyfts det muntliga berättandet 
och vikten av att låta eleverna möta berät-
telser från olika kulturer, under olika tider och 
för skilda syften.

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

Gränslösa sagor 
Stärk kulturmötet genom berättande

Lekfulla sagor 
Skapa gemenskap och glädje genom berättande

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

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

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

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

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

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

Använd 
berättandet som 
ett pedagogiskt  
verktyg i  värde-
grunds arbetet!

Passar för: Förskoleklass–åk 3

Passar för: Förskoleklass

Författare: Per Gustavsson, Mikael Thomasson

Värdefulla sagor 27-44200-9  132 s  285:-

Författare: Per Gustavsson, Mikael Thomasson

Gränslösa sagor 27-45558-0  160 s  285:-

Författare: Per Gustavsson

Lekfulla sagor 27-46169-7  92 s  285:-
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Bearbetning av text
GRUPP
n Läs texten tillsammans med barnen. Peka på 

varje enskilt ord.
n Ringa in Ll.
n Uppmärksamma barnen på att bokstaven Ll 

har ett ljud.
n Visa var Ll är placerad i alfabetet.
n Räkna hur många Ll det fi nns i texten. Hur 

många Ll är stora och hur många Ll är små?
n Be barnen räkna upp ord som börjar på 

bokstaven Ll. Skriv dessa på tavlan.

INDIVID
n Barnen ringar in Ll.
n Barnen ringar även in Oo och Ss.
n Barnen läser/berättar om texten individuellt, 

tillsammans med en kompis eller pedagog.
n Barnen illustrerar texten med en bild.
n Låt barnen välja tre Ll-ord från tavlan. 

Barnen skriver dessa ord i sin Sagoskogsbok 
samt målar passande bilder till.

Barnets förmåga styr valet av bearbetning.

Formträning
n Gruppövning – låt barnen tillsammans 

forma bokstaven Ll med hjälp av långa 
pinnar.

n Individuell övning – låt barnen skriva 
bokstaven Ll på linjerade papper. Klistra 
in pappret i Sagoskogsboken.

n Estetisk övning – låt barnen bygga 
bokstaven Ll av lego.

Roliga övningar
n Plocka och pressa lönnlöv. Tillverka ett stort 

höstträd tillsammans.
n Lek en lek.
n Hoppa längdhopp.
n Leta eft er Ll-saker i klassrummet.
n Vad gör dig ledsen? Låt barnen måla 

och skriva i sin Sagoskogsbok.
n Läs om lejonet.

Barnen skriver dessa ord i sin Sagoskogsbok 

En solig onsdag kommer lejonet Leo till Sagoskogen. 
Ola och Siv speglar sig i vattnet. Plötsligt syns Leo i  deras 
spegelbild. Siv och Ola tittar på varandra.  Lejonet Leo 
gapar. Då ramlar Siv och Ola i vattnet. Oj, de blev rädda, 
tänker Leo. 
– Hej! Jag heter Leo. Jag är snäll.
– Hej! Jag heter Ola. Jag är söt.
– Hej! Jag heter Siv. Jag är rund. Kom så badar vi.

Boktips: Laura Lupp detektiv Jörg Maier, 
Lotta på Bråkmakargatan Astrid Lindgren, 
Lätta fakta om väder Catriona Clarke 
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En hungrig ekorre kom hoppandes i Sagoskogen. 
Alla i skogen kunde höra hennes kurrande mage. 
Först klättrade ekorren upp i ena trädet. Där plockade hon 
2 äpplen. Sedan hoppade hon till nästa träd. Där plockade hon 
1 äpple. Nere på gräset igen mumsade ekorren på sina äpplen. 

Hur många äpplen plockade hon?

Matematiska övningar
GRUPP
n Läs och lös räknesagan tillsammans med 

barnen. Förbered genom att sätta upp 
äpplen i träden.

n Uppmärksamma barnen på att siff ran 3 
anger en uppräknad mängd. 

n På vilka sätt kan vi lägga talet 3? Illustrera 
med hjälp av laborativt material.

n Visa var talet 3 har sin placering på 
hundratavlan.

n Lägg ett antal kulor i uppskattningsburken. 
Be barnen gissa antalet kulor. Skriv upp 
alternativen på tavlan. Ramsräkna 
tillsammans. Märk ut siff ran/mängden på 
hundratavlan. Dela upp kulorna i högar om 
tre. Hur många högar blev det?

n Leta eft er trianglar i klassrummet, prata om 
formen.

n Klappa ord med tre stavelser. Skriv och måla 
dem på tavlan.

INDIVID
n Barnen klistrar in räknesagan i Sago-

skogsboken.
n Barnen målar och skriver svaret.
n Barnen målar tre saker som fi nns 

i   Sago skogen i sin Sagoskogsbok.
n Barnen skriver siff ran 3 med tre olika färger 

i sin bok.
n Barnen illustrerar på vilka sätt de kan lägga 

talet 3 i sin bok.
n Låt barnen måla en fantasifi gur som består 

av formerna – kvadrater, rektanglar och 
trianglar i sin Sago skogsbok.

Roliga övningar
n Hur många ”3-grupper” kan vi bilda i 

klassen?
n Talet 3 förekommer i många samman hang, 

i sagor, sånger och uttryck. De tre bockarna 
Bruse, Tre små gummor och Tredje gången 
gillt är några exempel. Diskutera med 
barnen.
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Lärare Gör-serien
ger  konkreta förslag på  

arbetssätt och  aktiviteter 
som är väl  beprövade och 

direkt kan användas 
i  undervisningen.

Lärare Gör

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

Passar för: Förskoleklass–åk 3

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

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

De muntliga aktiviteterna ska vara en 
naturlig del av undervisningen och eleverna 
ska veta vad som förväntas av dem. I det här 
materialet får eleverna lära sig strategier att 

använda sig av vid kommande presentatio-
ner och muntliga aktiviteter. Eleverna ska 
känna sig trygga, rustade och säkra.

Lärare Gör

Sagoskogen

Passar för: Förskoleklass–åk 1

Ett kreativt material med utgångspunkt i bokstavssagor och 
 räknehändelser.

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

Tillsammans skapar ni en  fantasivärld där 
Sagoskogen med dess invånare växter fram. 
Till varje bokstav fi nns övningar för att, både 
gemensamt och individuellt, bearbeta texten 
och för formträning av bokstaven. Det fi nns 
även övningar inom språklig medveten het och 
skapande. Bilderna i nya upplagan är i färg 
och medföljer som kopieringsunderlag. Tex-
terna fi nns också att hämta digitalt på nok.se.

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

Författare: Maria Lindholm, Jenny Lindvall

Lärare Gör

Sagoskogen 27-45993-9 96 s 199:-

Författare: Kim Sjöberg

Lärare Gör

Tala, lyssna och samtala 27-46166-6 132 s 199:-
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Bokstavsriket
Klassrumsmaterialet för den första  bokstavsträningen 
– oavsett vilken läslära du använder.

Passar för: Förskoleklass–åk 1

1   

Utgångspunkten 
för övningarna är 
högläsningen.

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

4   

I arbetsboken tränar 
och befäster elev-
erna sina kunskaper.

3
 Lärarhandledningen 
presenterar 
arbetsgången.

2
Storbilder att 
samtala kring.

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

gemensamt arbete i arbetsboken. 
Språk lekarna har tydlig koppling till 
Bornholmsmodellen.

Passar för: Förskoleklass

Mer för 
förskoleklass: 
Böckerna om

Lill-Knut 
på s. 31.

Alfabetsböcker

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

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

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

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

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

Författare: Katarina Herrlin, Ida Nilsson, Lena Hultgren

Bokstavsriket

Arbetsbok 27-41315-3 64 s 99:-

Väggalfabet 27-41311-5  575:-

Alfabetsböcker 27-41313-9 29 st 429:-

Alfabetskort, 8-pack 27-41312-2  175:-

Alfabetshäfte, 8-pack 27-41314-6 32 s 205:-

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

Språk- och mattelekar med Mamma Mu

6 st storbilder på 
affi scher i färg 27-61613-4 60 s 415:- 

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-41740-3 152 s 475:- 

Min bok 27-42252-0 60 s 109:-
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Hej alla barn!

Vilka bra intervjuer! 

Jag fi ck reda på mycket om vad 

ni leker med.

Jag vill gärna anställa er på min fabrik. 

Men först måste ni ha ett anställningskontrakt och 

ett identitetskort.

1. Fyll i anställningskontraktet.

2. Fyll i identitetskortet.

3. Klistra in ett kort på dig själv.

Vänliga hälsningar

Kim Leksak� � 
Kim Leksaksson (direktör)

45

spraklyft_LH.indd   45 2016-10-20   10:43
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Hej alla barn!
Vi vill ha hjälp med att 

bestämma vad vännerna
ska äta på kalaset.

Hälsningar från Tindra och Jalle

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

Språk och matematik-inlaga.indd   25 2016-01-12   16:52
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Se även 
matematik
 på s. 70.

Uppdrag Språklyft 
Passar för: Åk 1–3

På s. 70 hittar du 
Uppdrag språklyft 
med matematik.

Passar för: Förskoleklass

Uppdrag språk och matematik
I Uppdrag språk och matematik används en högläsningsberättelse som 
 utgångspunkt för olika kreativa uppdrag som barnen får utföra. 

Dunderkalaset handlar om älvan Tindra och 
jätten Jalle som med sina äventyr ger dig 
som pedagog och barnen underlag för dis-
kussioner och aktiviteter kring både språk 
och matematik. 

Materialet består av högläsningskapitel 
och handledning med beskrivning av arbetet 
med berättelsen och uppdragen. Kopierings-
underlag för uppdragen och olika spel samt 
bilder på alla karaktärer fi nns också med. Alla 
uppdrag, spel och andra underlag fi nns även 
på nok.se.

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

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

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

I anslutning till varje uppdrag fi nns en 
hänvisning till de observationspunkter och 
avstämningar som fi nns i Nya Språket lyfter! 

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

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

När du planerar din undervisning är det av 
stor vikt att veta vart man är på väg – att sätta 
upp mål för arbetet. Denna handledning hjäl-
per dig som pedagog att veta vad som ska 
läras ut, hur det ska läras ut samt tydligt lyfta 
fram varför. I handledningen presenteras 

både långsiktiga såväl som kortsiktiga mål 
kopplade till metoder och aktiviteter på ett 
konkret sätt. Materialet innehåller varierade 
övningar för att skapa aktiviteter i en hållbar 
språk-, läs- och skrivutveckling för just din 
förskoleklass! 

Passar för: Förskoleklass

Författare: Katarina Herrlin, Elisabeth Frank 

Förskoleklassens metodik 
– språkande, skrivande och läsande 

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-43527-8 144 s 435:-

Författare: Elisabeth Berg, Ulla Hägglund, Pär Sahlin

Uppdrag språk och 
matematik 27-44383-9 92 s 385:-

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

Uppdrag Språklyft, åk 1–3

Lärarhandledning 
med kopieringsunderlag 27-42046-5 152 s 439:-
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Natur & Kultur har en bred skönlitterär utgivning av barn- och ungdomsböcker 
– här är ett urval av titlar som passar både för högläsning och egen läsning. 
Fler boktips hittar du på nok.se/bocker/barn!

Missa inte!
Till många av våra skönlitterära barn- och ungdomsböcker 
kan du ladda hem  kostnadsfria lärarhandledningar,
kika här: nok.se/bocker/barn/lararhandledningar/

Lästips

27
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På nok.se/
bocker/barn 
hittar du fl er 

titlar!
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prepositioner
Träna på

Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll

Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll

Åk 1–3

substantiv

ng-ljudet

adjektiv

frågetecken

prepositioner

vokaler

j-ljudet

punkt

dubbelteckning

liten bokstav
verb

stor bokstav
konsonanter

tj-ljudet

28
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Träna på svenska
Färdighetsträning av baskunskaper

Träna på svenska är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att träna ordklasser, 
stavning, alfabetet och skrivregler. Häftena har enkla instruktioner och varierade upp gifter. De 
kan användas för att individanpassa undervisningen.

Stavning

Alfabetet Meningar

Ordklasser

Passar för: Åk 1–3

Träna på 
matte-häften 
fi nns på s. 72.

Slå upp 
Grammatik och stavning 

Kunskap om grammatik och stavning skapar 
förståelse för hur svenska språket är uppbyggt. 
I Slå upp fi nner du konkreta och visuella för-
klaringar, till exempel hur ord med ng-ljudet 
stavas och hur verb böjs i olika tempus. 
 Med Slå upp i klassrummet kan du på ett 
lättillgängligt sätt visa eleverna hur de själva 
kan ta reda på och ta till sig information om 

språkets uppbyggnad. Du kan även under-
visa utifrån boken. 
 Slå upp innehåller tydliga faktarutor med 
språkregler och information, samt konkreta 
exempel med bild. Tillsammans med häftena 
Träna på svenska skapar Slå upp en gedigen 
undervisningsplattform för grammatik och 
stavning.

Passar för: Åk 1–3

Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll

Träna på svenska

Ordklasser

Adjektiv, 5-pack  27-44622-9  16 s  129:-

Substantiv, 5-pack  27-44623-6  16 s  129:-

Verb, 5-pack  27-44624-3  16 s  129:-

Pronomen, 5-pack  27-44166-8  16 s 129:-

Prepositioner, 5-pack  27-44167-5  16 s 129:-

Stavning

Dubbelteckning, 5-pack  27-42944-4 16 s 129:-

J-ljudet 1, 5-pack  27-42946-8 16 s 129:-

J-ljudet 2, 5-pack 27-42947-5 16 s 129:-

Ng-ljudet, 5-pack 27-42945-1 16 s 129:-

Sj-ljudet 1, 5-pack 27-42948-2 16 s 129:-

Sj-ljudet 2, 5-pack  27-42949-9 16 s 129:-

Tj-ljudet, 5-pack  27-42950-5 16 s 129:-

Stava vanliga ord, 5-pack 27-42951-2 16 s 129:-

Alfabetet

Alfabetisk ordning, 5-pack  27-42953-6 16 s 129:-

Meningar

Skiljetecken 1 – punkt, frågetecken 
och utropstecken, 5-pack 27-42952-9 16 s 129:-

Skiljetecken 2 – kolon, talstreck 
och kommatecken, 5-pack  27-44165-1  16 s 129:-

Variera språket, 5-pack  27-44168-2 16 s 129:-

Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll

Slå upp – grammatik 
och stavning, åk 1–3 27-44929-9  96 s 159:- 
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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

Utbilda minireportrar ● Skapa en skoltidning

skolan

ÅK 2 — 6

Sök information
Granska källor 
Skriv olika texttyper

REPORTER-

Anna Josefsson

S

Kf

a
h

o
pk

g

n

m

ä

h

j
p

os

ö

cg

p

o

s

s

å
y

g

s
g

u

p

å

h

g
å

h

Skriv i åk 1
med digitala verktyg och 
cirkelmodellen som bas
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Passar för: Åk 2–6

Passar för: Åk 1–6

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

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

kritiskt förhållningssätt tränas i ett konkret 
sammanhang. Reporterskolan innehåller ett 
färdigt upplägg med information om nyheter, 
lektioner och elevuppgifter. 

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

Elevens väg till autentiskt och  kreativt skri-
vande. Ge eleverna möjlighet att utveckla 
inre motivation och engagemang för sitt 
 skrivande.

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

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

Heartmaps 

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

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

Digitala verktyg har tagit plats bredvid pennan i den första skrivunder-
visningen. Med hjälp av surfplattor och datorer utvecklas pedagogi-
ken och det inspirerar till att förbättra undervisning och arbetssätt.

Få konkreta råd om hur du kan  organisera din undervisning när det 
gäller ämnes integrering, skrivande, läsande och bedömning. Böck-
erna innehåller konkreta lektionsförslag, planeringsmallar och stöd-
jande kopieringsunderlag.

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

Passar för: Åk 1–2

Jag får hjälp att skapa en 
 f ungerande skrivunder visning 
där eleverna  använder både 
datorer och pennor.

Reporterskolan 
görs i sam-
arbete med 

minibladet.se

Författare: Anna Josefsson

Skriv i åk 1 27-44971-8 120 s 349:-

Skriv i åk 2 27-45241-1 120 s 349:-

Författare: Georgia Heard

Heartmaps

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag  27-45140-7 134 s 349:-

Författare: Maria McShane

Reporterskolan 

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

finmotorik•kreativitet•koncentration
A till Ö

Kopierings-

underlag!

Fanny Iselidh

Kopierings-

underlag!

kreativitet•koncentration
 till  till  till  till ÖÖ

Kopierings-

underlag!
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A till Ö
Träna fi nmotorik, kreativitet och 
 koncentration

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

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

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

Passar för: Förskoleklass–åk 1

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

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

Träna fl yt, 
förståelse och

 inlevelse!

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

Passar för: Åk 1–3

Illustratör: Fanny Iselidh

A till Ö 
Träna fi nmotorik, kreativitet 
och koncentration 27-45552-8 64 s 215:-

Författare: Lena Hultgren

Läs tillsammans

Kopieringsunderlag 27-44902-2 100 s 399:-
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Knut och hans vänner
Knut och hans vänner är en populär serie 
självinstruerande böcker i läsförståelse. Upp-
gifterna är varierande och innehåller dikter, 
rim, ramsor, gåtor, enklare fakta texter med 
mera. 

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

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

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

Ur Kaninen Knut.

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

Passar för: Förskoleklass–åk 3

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

Knut och hans vänner

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

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

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

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

Bävern Berit  27-73197-4  48 s 59:- 

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

Hästen Helge  27-73066-3  48 s 59:- 

Räven Rut  27-73068-7  48 s 59:- 

Lill-Knut

A B C  27-73056-4  64 s  75: -

1 2 3  27-73057-1  32 s  65: -
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18 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

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

hade
gick
fınns
sä¯r

oƒ†a
i¯n
so’
ef]r

Kan du stava orden?

• • • •

• • • •

• • •

• • • •

• • • • •

• • • •

• • •

• • • •

• •

Har du
stavat rät†?

O?va skriva 3:Ova skriva 3 09-11-09 13.38 Sida 18
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Knep och knåp med bokstäver och 
ord är en serie roliga övningshäften i 
svenska för årskurs 1–3. 

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

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

Knep och knåp
Passar för: Åk 1–3

Passar för: Åk 1–2

Öva skriva
Passar för: Åk 1–3

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

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

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

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

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

Författare: Gunnel Palmbäck, Eva Stavenow

Skrivstugan

Musen  27-73212-4  32 s 65:-

Grodan  27-73213-1  32 s 65:- 

Igelkotten  27-73214-8  32 s 65:-

Ekorren  27-73215-5  32 s 65:-

Författare: Britt Jakobson, Eva Marand

Ordstugan

Svalan  27-61598-4  32 s 59:- 

Tärnan  27-61599-1  32 s 59:- 

Författare: Birgitta Annell, Monica Benoit

Öva skriva 

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

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

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

Författare: Birgitta Annell, Monica Benoit   

Knep och knåp

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

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

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

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

Hokus och Pokus 27-73630-6  32 s 59:-
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Skriv på 
tavlan Spåra Skriv med 

krita Skriv fint Ringa in Klipp ut Lyssna Skriv ord Rita Läs

vV

i I

r R

e E

Skriv med krita Spåra litet

A A  A A   A  A   A  

a a a a a a a

A   

a      

Skriv fint

Skriv med krita Spåra litet
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a   a   a   a   a   a   a   a   a   a   a   a   a   a   a   a   a   a   a
Skriv a.

A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A                                AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA•A • • • • • •

aaaa a      aaaaa•aa•aa•aa•a •••• •••• •••• •••• •••• ••••  

Skriv fint

Spåra stort Skriv på tavlan 
Spåra stort Skriv på tavlan 

Ringa in 

AS

l L

Oa

AS

s

M
Ö

N

k
m

B

P

x

l

L

Ao

AL

p

V

m

o
S

m

s

AS
S

m
a

Klipp ut 

Ringa in Klipp ut 

Rita Läs

A-stegen

tala  saga  gata  
bada  valen  
maten  fatet

smal  skal  sval  
svan  gran  glas  
blad  glad  bra

sa  la  ha  ta  av  
al  as

val  tal  sal  fat  mat  
lat  jag

Rita LäsLyssna

Illustration av: 

Illustration av: 
gran

Illustration av: 
tak

Illustration av: 
val

Illustration av: 
fat

Illustration av:
vas

Illustration av: 
ram

Illustration av: 
fat

Lyssna efter a.

Skriv ord 
Lyssna Skriv ord 
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10 BOKSTAVSLÅDOR

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

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

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

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

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

De sju bokstavslådorna.
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BOKSTAVSLÅDOR – VAD FINNS I LÅDORNA? 11

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

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

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

läspenna

läspenna

läspenna

läspenna

läspenna

läspenna

KOPIERINGSUNDERLAG 12

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

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

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

Visa lång vokal genom att dra ut 
ett gummiband.

”Låt” ljudet tills pennan kommer till nästa bokstav.

Bokstäver att laborera med.
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Lärare Gör

Bokstavslådor
Organisera för ett grundläggande systematiskt 
bokstavsarbete

Passar för: Förskoleklass–åk 1

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

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

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

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

Lärare Gör-serien
ger  konkreta förslag på  

arbetssätt och  aktiviteter 
som är väl  beprövade och 

direkt kan användas 
i  undervisningen.

Författare: Lillemor Ihrén och Berit Jansson

Lärare Gör

Bokstavslådor 27-45861-1 160 s 399:-
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Läshoppet
Nivåindelade böcker kopplade till God läsutveckling

Böckerna i Läshoppet passar att använda som lästräning, läsläxa eller vid  diagnostisering. 
Varje paket består av fyra böcker med 16 sidor/bok med text som stöttas upp av tydliga illustrationer.
Texterna är anpassade till de olika stegen i dimensionen Ordavkodning i boken God läs utveckling, se s. 38. 

SVENSKA

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

Fakta om årstiderna

Pella

Bodil och Ida

Ali och Mina

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

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

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

Fakta om yrken

Sally Smart

Salem

Leo och Uno

Passar för: Förskoleklass–åk 3
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LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45435-4

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

3

4

1

Brevbärare
LÄSHOPPETT

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ4

Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner

sig på steg 9–13 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 4 innehåller

• flerstaviga ord

• enstaka korta ljudstridiga ord

• enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

444NIVÅ4

2

FAKTA OM

Bengt-Erik Engholm

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45455-2

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

4

1

Pella hoppar längd
LÄSHOPPET

Pella hoppar längd
T

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ3

Böckerna i nivå 3 passar för den läsare som befinner

sig på steg 8 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 3 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord
2

Johan Rundberg

NIVÅ3

LÄSHOPPET
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LÄSHOPPETET

Bodil letar mat
Emma Frey-Skött

LÄSHOPPET
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NIVÅ2

1

LÄSHOPPET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

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

3

4

NIVÅ2

1

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

Salem villvara medEmma Frey-Skött

LÄSHOPPET

2

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

3

4

NIVÅ2

1

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

Emma Frey-Skött

Salem ochLiv surar

Salem åker
Emma Frey-Skött

LÄSHOPPET

2

ISBN 978-91-27-45454-5

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

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

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

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

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

LÄSHOPPET

2

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

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

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

LÄSHOPPET

2
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3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ2Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinnersig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 2 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord med enkla konsonantförbindelser• fler högfrekventa småord
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NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

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

Salem vill 
vara med
Emma Frey-Skött
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NIVÅ2

1

LÄSHOPPET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord

Salem vill leka
Emma Frey-Skött
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NIVÅ2

1

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

Salem villvara medEmma Frey-Skött

LÄSHOPPET

2
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NIVÅ2

1

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

Emma Frey-Skött

Salem ochLiv surar

LÄSHOPPET

2
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NIVÅ2

1

LÄSHOPPET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord med enkla konsonantförbindelser

• fler högfrekventa småord

LÄSHOPPET

2

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

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

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

LÄSHOPPET

2

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

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

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

LÄSHOPPET

2

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

3

4

NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

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

LÄSHOPPET

2
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3
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NIVÅ2

1

Salem åker LÄSHOPPET

Emma Frey-Skött

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

Emma Frey-Skött

Salem och 
Liv surar

222222

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner

sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

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

• ord med enkla konsonantförbindelser

• enkla högfrekventa småord
NIVÅ2

LÄSHOPPET
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LÄSHOPPETT

2

Berit Jansson

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

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

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

sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

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

• ord utan konsonantförbindelser

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

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

LÄSHOPPET
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LÄSHOPPET

2

Berit Jansson

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

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

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

sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

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

• ord utan konsonantförbindelser

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

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

2

Berit Jansson

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

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ 1

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner

sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord

• ord utan konsonantförbindelser

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

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

NIVÅ1

LÄSHOPPET
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LÄSHOPPET

2

Berit Jansson

En vän för 
Ali och MinaLäshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

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

sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

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

• ord utan konsonantförbindelser

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

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

NIVÅ1

LÄSHOPPET

2
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LÄSHOPPET

2

Berit Jansson

Vad har
Ali och Mina?Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

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

sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

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

• ord utan konsonantförbindelser

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

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

NIVÅ1

LÄSHOPPET

2
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2

Berit JanssonSe på Ali och MinaLäshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 1 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord utan konsonantförbindelser• ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V och vokalerna• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även innehåller övriga bokstäver NIVÅ1

LÄSHOPPET

2

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

3

4 LÄSHOPPET

2

Berit JanssonAli och Mina kanLäshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 1 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord utan konsonantförbindelser• ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V och vokalerna• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även innehåller övriga bokstäver NIVÅ1

LÄSHOPPET

2

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

3

4 LÄSHOPPET

2

Berit Jansson

En vän för Ali och MinaLäshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 1 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord utan konsonantförbindelser• ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V och vokalerna• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även innehåller övriga bokstäver NIVÅ1

LÄSHOPPET

2

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

3

4 LÄSHOPPET

2

Berit Jansson

Vad harAli och Mina?Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.NIVÅ 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 1 innehåller• en- och tvåstaviga ljudenliga ord• ord utan konsonantförbindelser• ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V och vokalerna• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även innehåller övriga bokstäver NIVÅ1

NIVÅ1

32 böcker 
Nivå 1– 4

■ARBETSBLAD  ■ LÄSFÖRSTÅELSE  ■ LÄSPROTOKOLL

Läshoppet
NIVÅBÖCKER

Kopierings-
underlag

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

13

Jag kan läsa ord som tjugo,
 stjärna och skylt.

12

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

11

Jag kan läsa ord som 
spruta, struts, krita.

10

Jag prövar att läsa okända 
ord på egen hand.

9

Jag kan läsa ord som 
spel, gris, blöt.

8

ORDAVKODNING

Jag kan läsa ord som 
is, sol, räv.

6

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

5

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

och gissa resten.
4

Jag kan läsa ord som 
busa, leka, måla.

7

6

Soptunnor är tunga. Men det finns en 

mekanisk arm på bilen. Den lyfter upp 

tunnan och tömmer den.

Det är bra, för då slipper vi få ont i 

våra ryggar.

Sophämtare.indd   6 2018-11-16   09:39
Sophämtare.indd   7 2018-11-16   09:39

4

Leo nosar.

Uno nyser.

– Sov Leo!

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

5

Sov Leo.indd   5 2018-11-22   09:05

35

SVENSKA SVENSKA

Utdrag ur kartläggningsschemat i God 
läsut veckling. Läs om God läsutveckling på s. 38.

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

Sov Leo, nivå 1.

Fakta om yrken/Sophämtare, nivå 4.

Fler titlar 
i Läshoppet 

hittar du 
på nok.se

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

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

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

Nivå 1 – Leo och Uno  27-45430-9  16 s  235:-

Nivå 1 – Ali och Mina  27-45438-5  16 s  235:-

Nivå 2 – Bodil och Ida  27-45431-6  16 s  235:-

Nivå 2 – Salem  27-45454-5  16 s  235:-

Nivå 3 – Pella  27-45455-2  16 s  235:-

Nivå 3 – Sally Smart  27-45434-7  16 s  235:-

Nivå 4 – Fakta om Yrken  27-45435-4  16 s  235:-

Nivå 4 – Fakta om Årstiderna  27-45475-0  16 s  235:-

Läshoppet kopierings-
underlag nivåböcker 27-45732-4  47 s  189:-
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Johan Rundberg

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Dagens hjältar

Erika Eklund Wilson

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Åska över 
stallet

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

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

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

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

Johan Rundberg

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Apkyssen

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

ISBN 978-91-27-45246-6

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

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Böcker i serien
Skuggan i mörkret
Åska över stallet

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

Böcker för 
klassrummet och 
skolbiblioteket!

Humor Fantasy

Hästar

Räddare i nöden

Passar för: Åk 1–3

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

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

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

Sagoklassiker

nok.se/sagoklassikerPassar för: Förskoleklass–åk 3

Johan Rundberg, författare till ovan titlar, belönades 2021 med ett Augustpris i 
kategorin Årets svenska barn- och ungdomsbok för boken Nattkorpen. Författare: Erika Eklund Wilson, Emma Frey-Skött, 

Johan Rundberg, Pär Sahlin

Läshoppet Kapitelbok

På spaning med 
Adrian och Iris  27-43983-2  40 s  99:-

Apkyssen  27-44295-5  40 s  99:-

Läxan som rymde  27-44296-2  40 s  99:-

Dagens hjältar 27-45247-3 40 s 99:-

Agaton och Hjältarnas kamp  27-43980-1 40 s  99:-

Agaton och den eviga vintern  27-43981-8 40 s  99:-

Agaton och kärlekskriget  27-44432-4  40 s  99:-

Agaton och Dimmiga ön  27-45421-7   40 s  99:-

Skuggan i mörkret  27-43982-5  40 s  99:-

Åska över stallet 27-45246-6 40 s 99:-

Den vita ryttaren  27-45472-9  40 s  99:-

Stallet i fara  27-45637-2  40 s  99:-

Tanträddningen 27-44382-2  40 s  99:-

Katträddningen  27-45539-9   40 s  99:-

Läshoppet Kopierings-
underlag kapitelböcker 27-45731-7  96 s  189:-

Svensk text: Gitten Skiöld

Sagoklassiker nivå 1, 4 titlar

Den fula ankungen, Musen och Elefanten 
Skomakaren och pysslingarna
Den kloka hönan 27-43450-9 12 s 219:-

Sagoklassiker nivå 2, 4 titlar 

Fort, fort!, Den stora moroten
Ta fast råttan!, Hemma bäst 27-43451-6 12 s 219:-

Sagoklassiker nivå 3, 4 titlar 

Bockarna Bruse, Guldlock 
Räven som blev lurad
Koka soppa på stenar 27-43452–3 16 s 275:-

Sagoklassiker nivå 4, 4 titlar 

Månen i dammen, Den magiska penseln
Yoshi, stenhuggaren 
Apan med den magiska fl öjten 27-43453-0 24 s 275:-

Sagoklassiker nivå 5, 4 titlar 

Aladdin, Hur Anansi fi ck sina sagor, Mulan
Östan om sol, västan om måne 27-43454-7 32 s 275:-
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VÄRLDENS  VÄRLDENS 
BÄSTA  BÄSTA 

BÖCKERBÖCKER

Läsglädje med ALMA
– Astrid Lindgren Memorial Award

Cilla Dalén

37
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Världens bästa 
böcker 
Läsglädje med ALMA 
– Astrid Lindgren Memorial Award

Passar för: Åk. 1–6

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

Boken består av två delar. I den första 
delen fi 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 fi nner du konkreta tips och idéer om 
hur du utifrån sex olika arbetsområden kan 
lägga upp arbetet med Astrid Lindgren 
Memorial Award under ett år. 

Dessa arbetsområden är:

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

• Astrid Lindgren Memorial Award – 
introduktion av själva priset.

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

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

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

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

Låt dig 
inspireras av 

ALMA och dess 
 pristagare!

Passar för: Åk 1–3

På, mellan och 
bortom  raderna
Arbeta med läsförståelse utifrån skönlitteratur 

För att eleverna ska kunna tolka de texter som de läser behöver de bearbeta tex-
ten. Detta görs med fördel tillsammans! Med hjälp av uppgifterna i På, mellan och 
bortom raderna tränar eleverna på att förstå, refl ektera över och samtala om skön-
litterära böcker.

Boken innehåller uppgifter till tolv skönlitterära böcker som passar för lågstadiet. 
Materialet fungerar som underlag vid läsning i läsgrupper, vid högläsning eller 

vid elevernas enskilda läsning. Boken ger också dig som lärare stöd för hur du kan 
arbeta med att bearbeta böckernas innehåll och vilka frågor som kan vara lämpliga 
att ta upp. 

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

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

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

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

Bortom raderna: 
Frågan stimulerar till egna funderingar 
och refl ektioner. 

Författare: Emma Frey-Skøtt

På, mellan och bortom raderna åk 1–3

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-45972-4 96 s  345:-

Författare: Cilla Dalén

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

God skrivutveckling
KARTLÄGGNING OCH UNDERVISNING

-

38
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God 
läsutveckling 
Kartläggning och övningar

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

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

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

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

Elevens läsutveckling

God 
skrivutveckling
Kartläggning och undervisning

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

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

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

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

Elevens skrivutveckling

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

Inloggningsuppgifter får du i boken God 
läsut veckling.

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

Inloggningsuppgifter får du i boken 
God skrivut veckling. 

Fonologisk medvetenhet

Stavning

Ordavkodning

Meningsbyggnad 
och textform

Flyt i läsningen

Funktionell skrivning

Läsförståelse

Skapande skrivning

Läsintresse

Intresse och motivation 
för skrivning

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

God läsutveckling 

God läsutveckling 
Kartläggning och övningar 27-43751-7 92 s  309:-

Studiehandledning    
fortbildning i grupp 27-44056-2 16 s  95:-

God läsutveckling 
i praktiken 27-43750-0  118 s 309:-

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

God skrivutveckling

God skrivutveckling 
Kartläggning och 
undervisning  27-41258-3 112 s 309:-

Studiehandledning 
fortbildning i grupp 27-41470-9 24 s 95:-

God skrivutveckling i 
praktiken 27-43596-4 110 s 309:-
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Undervisa i gemensamt 
och enskilt skrivande

Adrienne Gear

Writing Power

Adrienne G
ear             

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

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

Författaren har utarbetat en rad av lektio-

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

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

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

Reading Power
Aktivera elevernas tänkande när de läser

Writing Power
Undervisa i gemensamt och enskilt skrivande

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

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

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

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

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

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

Författare: Adrienne Gear

Writing Power 27-45953-3 160 s  349:- 

Reading Power 27-45604-4 192 s  349:-

Att skriva faktatexter 27-14036-3 200 s 315:-

Att läsa faktatexter 27-14035-6 208 s 315:-
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Läsloket
Arbeta med läsförståelse på olika nivåer

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

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

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

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

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

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

I Skogen möter eleverna 
beskrivande texter 
om träd och djur.

I Valpen möter eleverna 
berättande texter om 
valpen Ture.

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

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

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

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

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

Läsloket – det går som på räls!

Passar för: Åk 1–3

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
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LOK STÅR FÖR
LUST, ORK OCH KUNSKAP 
ATT LÄSA

Station 2b 

Skogen

ISBN 978-91-27-45233-6

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

LÄS-
LOKET

Berit Jansson SVA  åk 1–3 

LÄS-
LOKET

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

I Skogen möter eleverna 
beskrivande texter 
om träd och djur. 

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

Station 2b 

Skogen

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

 

LOK STÅR FÖR
LUST, ORK OCH KUNSKAP 
ATT LÄSA

Station 3b 

Året

ISBN 978-91-27-45235-0

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

LÄS-
LOKET

Berit Jansson SVA  åk 1–3 

LÄS-
LOKET

Station 3b 

Året

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

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

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

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

 

LOK STÅR FÖR
LUST, ORK OCH KUNSKAP 
ATT LÄSA

Station 4a 

Betty

ISBN 978-91-27-45236-7

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

LÄS-
LOKET

Berit Jansson SVA  åk 1–3 

LÄS-
LOKET

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

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

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

Station 4a 

Betty

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

 

LOK STÅR FÖR
LUST, ORK OCH KUNSKAP 
ATT LÄSA

Station 3a 

Valpen

ISBN 978-91-27-45234-3

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

LÄS-
LOKET

Berit Jansson SVA  åk 1–3 

LÄS-
LOKET

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

I Valpen möter eleverna 
berättande texter 
om valpen Ture. 

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

Station 3a 

Valpen

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

 

LOK STÅR FÖR
LUST, ORK OCH KUNSKAP 
ATT LÄSA

Station 5a 

Ruben

ISBN 978-91-27-45238-1

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

LÄS-
LOKET

Berit Jansson SVA  åk 1–3 

LÄS-
LOKET

Station 5a 

Ruben

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

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

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

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

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

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

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

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

Station 5 – Läsloket 5a och 5b

Läsloket fi nns 
också för åk 4–6 

– läs mer på nok.se

Författare: Berit Jansson

Station 1

Läsloket 1a  27-45230-5 32 s 59:-

Läsloket 1b  27-45231-2 32 s 59:-

Station 2 

Läsloket 2a  27-45232-9  32 s 59:-

Läsloket 2b  27-45233-6 32 s 59:-

Station 3

Läsloket 3a 27-45234-3 32 s 59:-

Läsloket 3b  27-45235-0 32 s 59:-

Station 4 

Läsloket 4a  27-45236-7 32 s 59:-

Läsloket 4b  27-45237-4 32 s 59:-

Station 5

Läsloket 5a  27-45238-1 32 s 59:-

Läsloket 5b  27-45239-8 32 s 59:-
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Susanne Maier

Bilder för dialog
– när språket inte räcker till

Bilder för dialog
– när språket inte räcker till

Bilder för dialog
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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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INKLUDERA 
NYANLÄNDA
ELEVER
– DEN FÖRSTA TIDEN I SKOLAN
Liv Kellgren

Sara Persson

Nyanlända 
 elever

– undervisning, mottagande och flerspråkighet

Missa inte!
Längre bak i katalogen hittar du fl er 
intressanta titlar för dig som undervisar i 
svenska som andraspråk.
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Viktiga ord i svenska 
Viktiga ord i svenska är en ordbok med förklaringar till över 140 viktiga 
begrepp inom ämnet svenska.

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

Bilder för dialog
När språket inte räcker till.

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

Passar för: Förskoleklass

Passar för: Åk 2–6

Författare: Anna Ericsson Nordh

Viktiga ord

Viktiga ord i svenska  27-60559-6  80 s 245:- 

Öva Viktiga ord i svenska

Språklära  27-41172-2  32 s 55:-

Stavning  27-41173-9  24 s 55:-

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

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

Författare: Susanne Maier

Bilder för dialog – när 
språket inte räcker till 27-42572-9 48 s 365:-
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Mina ord 

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

Lärarhandledning
Tanken med Mina ord är att eleverna ska
utveckla sitt ordförråd i dialog med  varandra 
och läraren för att sedan öva och befästa 
orden i arbetshäftena. Arbetssättet beskrivs   i 

lärarhandledningen. Där fi nns även konkreta 
förslag på andra språkutvecklande övningar.

Bildkort 
Till Mina ord hör en sats med drygt 300 färg-
bilder av föremål och  miljöer för gemen-
samma genomgångar och enskilda övningar. 

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

I appen ”ABC-klubben 1" behöver Asta,  
Bea och Cesar hjälp med att samla bokstavs-
kulor till hemliga meddelanden.ABC-domino ABC-bingoABC-memoABC-korsord ABC-klubben 1 ABC-klubben 2

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

Passar för: Åk 2–6
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Tama djur

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

A Måla hunden.

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

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

en hund

Hunden skäller.

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

B Skriv ord på raderna.

C Skriv och berätta om katten.

en katt

Katten jamar.

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

Författare: Christina de Jounge Sturesson

Mina ord

Familjen/I skolan 27-41174-6 32 s 95:-

Hemma/I affären 27-41175-3 32 s 95:-

Kroppen/Kläder 27-41176-0 32 s 95:-

Djur/Natur 27-41177-7 32 s 95:-

I staden/På landet 27-41355-9 48 s 95:-

Lärarhandledning 27-41099-2 200 s 599:-

Bildkort 27-41356-6 73 s 699:-

Övningsblad till bildkorten 27-41354-2 140 s 389:-
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Peanut’s 
tale

Goodie 
bag

Writing 
skills

Get 
talking

Exciting 
story

New words
Fun grammar

Scaffolded
 writing Interaction

Piece your 
English together

Skills inspirerande introduktionsbilder väcker känslor 
och diskussion och är den optimala ingången till varje 
kapitel.

I alla kapitel i Skills möter eleverna nya ord, vanliga 
fraser och grammatiska strukturer samt dialoger - bland 
annat i form av serieteckning – för att träna på inter-
aktion och uttal. Alla kapitel avslutas med ett Writing 
Skills-avsnitt som startar med en modelltext som inspi-
ration till elevernas eget skrivande. Workbookövningar 
tränar upp läs- och hörförståelse, befäster nytt språk 
och grammatik samt ger stöd och utrymme till elever 

att skapa sina egna texter enligt cirkelmodellen. Sist 
men inte minst får eleverna arbeta med tjusiga sånger, 
 livliga dikter, ramsor och kul fakta!

Teacher’s Guide bygger på ett gemensamt arbete 
som stöttar och utmanar dina elever. Där fi nns instruk-
tioner och förslag på aktiviteter för att skapa förförstå-
else, arbeta med texterna gemensamt samt utmana 
eleverna till eget arbete och produktion. Du som lärare 
får guidning genom cirkelmodellens fyra faser samt 
kopieringsunderlag, bildkort och spel.

Get the thrills with Skills!
I Skills får ni hänga med bokens bokens nyckelkaraktär, Peanut, i roliga 
och spännande berättelser som skapar nyfi kenhet och väcker läslust!

Sk
ill

s
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C H A PTE R  2  sidnummersidnummer C H A PTE R  2 1716

2
C H A PT ER

pEANut
TA LE

A text from Mum
Chi opens her backpack and takes out an old apple, 
an umbrella, two half-eaten sandwiches and a phone.

“It’s a text from Mum.” Chi says.

What if …
Peanut is in the woods and needs help. 
What does she write to Dad?A111111B

Then the screen goes black. 
The battery is dead. The twins do 
not know what to do. They are really 
scared. Peanut looks at them and starts 
to bark.

“Come on – let’s follow Peanut!”
Cho says.

Peanut runs ahead. She can smell her 
dinner (or maybe it’s just Dad’s socks). 
Whatever it is – it smells like home.

They see a piece of paper.
“Wow!” they say at the same time.
Cho looks around. “We should go home now. 

Where are we? I think we’re lost!”
Just then, they hear a phone buzzing.

Where are you? It’s late!

Where in the woods?

Oh no! Why …

We’re lost!

I don’t know exactly. 

In the woods.

B !
O B CK – O L !CK – O L

We’re lost!
It is spooky in the woods. Everything is white and cold. 
Cho feels scared. He does not like the fog.

“The fog is amazing! I love it!” Chi says.
WOOF! It is Peanut. She barks again. 

There is a metal box under some leaves. It looks old and dirty.
“What’s in it?” Cho asks. “Maybe it’s gold coins or love letters!”
Chi sees a stone near a big tree. She bangs the box – and it opens. 

The twins look inside.
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Vi har öppnat en materialbank för Skills! 
Här har vi samlat kostnadsfria material som du kan ha nytta av 
i din undervisning, välkommen hit: nok.se/skills/materialbank

Två nivåer 
som utvecklar alla 
elevers engelska

Språkutveckling med  stöttning 
och  utmaning
I Skills Elevwebb får dina elever möjligheten 
att vidareutvecklas på sin nivå. Elevwebben 
har två spår, Fly high och Run ahead. Båda 
spåren har ett gemensamt mål – att förstärka 
 läsförståelse och öka ordförståelse. 

I Elevwebben möter eleverna en rolig 
parallellberättelse till Peanut's tale i Textbook, 
skriven på  två nivåer. 

 I det utmanande spåret arbetar eleverna 
med text och frågor först för att sen träna på 
nytt språk. I det stöttande spåret arbetar elev-
erna med vokabulären som de möter i kapitlet 
först för att sedan arbeta med text och frågor. 
Olika startpunkter med samma destination. 
Alla vinner med Skills Elevwebb!

Elevwebben följer med Workbook.

Lärarwebb
På Lärarwebben hittar du ljudfi ler till höröv-
ningarna samt material för digital visning, till 
exempel kapitelbilder, samtalsbilder och gra-
fi ska stödstrukturer. Här fi nns också Teacher’s 
Guide with Student Key och Textbook i 

 digital form. Dessutom fi nns alla kopierings-
underlag som utskrivbara PDF:er på lärar-
webben. Lärarwebben ger också möjlighet 
till uppföljning av elevernas arbete med 
övningarna i Skills Elevwebb.

Textbook Chapter 2

Författare: Fiona Miller, Catherine Edholm

Skills!

Textbook åk 3 27-46285-4 72s.  119:-

Workbook åk 3 27-46287-8 80s. 99:-

Teacher's Guide åk 3 27-46283-0   499:-

Lärarwebb åk 3 27-46284-7  249:-

Textbook Digital åk 3 27-46286-1  69:-
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My favourite food

sushi

chicken
pancakes

soup

salad

falafel

pie
hamburgers

fish

potatoes

pizza

pasta

Read and match

salad

pie potatoes

soup

falafel

chicken

22

twinklers_blå_rex_inlaga.indd   22twinklers_blå_rex_inlaga.indd   22 2020-06-30   14:322020-06-30   14:32

Ko
pi

er
in

g 
av

 d
et

ta
 e

ng
ån

gs
m

at
er

ia
l ä

r f
ör

bj
ud

en
 e

nl
ig

t 
la

g 
oc

h 
gä

lla
nd

e 
av

ta
l. 

Read and write

Write

My  likes  .

My  likes  .

My  likes  .

Pie is my 
favourite food.

23
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English Twinklers 
Passar för: Åk 1–3

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

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

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

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

Uppslag ur Twinklers Rex

Nu fi nns en lärarwebb till Twinklers

På lärarwebben fi nns material i form av bilder, 
texter och ljud som tillhör böckerna. Använd den 
till gemensamma uppstarter och genomgångar. 

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

Blå nivå 
innehåller enskilda 

ord och bygger 
ordförråd.

ENGELSKA
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Read, match and number
1. He plays ice hockey with a …

2. She goes swimming in …

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

4. He goes skiing with his...

5. She does yoga on a …

6. She does karate and 
has a black … 

… the pool.

… hockey stick.

… skis.

… goal post.

… belt.

… mat.

12
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… the pool.

… hockey stick.

… skis.

… goal post.

… belt.

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

What date is the game? 

What time is the game? 

Where is the game? 

What can you eat there? 

Team Lions vs. Team Tigers

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

A sport I like to do is

 .

FOOTBALL MATCH

13
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A trip to Australia

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

Circle the correct answer 

Betty is in Australia with her … friends family   

Betty stays in a … hotel house  

The weather in Australia is … cold hot       

Betty goes on road trips by … car bus     

Why is Betty wearing her cap?

10
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Read and write
Choose from the words in the box.

fish sunglasses sandwich banana kangaroo
boat cap sandals bag swimwear

I am an animal.

I can jump.

I live in Australia.

You walk with me.

I am on your feet.

I am not your socks.

I am on your nose.

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

I like water. 

I am an animal.

I swim.

I am a  .

I am   .

I am  .

I am a  .

?

?

?

?

11
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SVENSKAENGELSKA ENGELSKA

Uppslag ur Twinklers Sue

Uppslag ur Twinklers Joy

Grön nivå 
innehåller hela 
meningar och 

utgår från 
kortare texter.

Röd nivå 
innehåller enklare 
fraser och bygger 

vidare på 
ordförrådet.

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

English Twinklers

Twinklers Blue Rex 27-45858-1 32 s 55:-

Twinklers Blue Roy 27-45946-5 32 s 55:-

Twinklers Red Sue 27-45860-4 32 s 55:-

Twinklers Red Sam 27-45947-2 32 s 55:-

Twinklers Green Joy 27-45859-8 32 s 55:-

Twinklers Green Jen 27-45948-9 32 s 55:-

Lärarwebb, 12 mån 27-46159-8  105:-
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1a

About me 1

1     Draw a self-portrait. 

3     Circle your answer.

I like … 

I like … 

I like … 

4     Present yourself.

Name: 

dogs cats rabbits horses 

apples bananas pears oranges

swimming dancing cycling playing
   football

eyes

mouth nose

ears hair

head

2    Colour  your self-portrait.

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

1a
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1b

About me 1

1     Draw a self-portrait. 

3     Write.

My name is 

I’m  years old.

My hair colour is 

My eye colour is 

My favourite animal is 

My favourite colour is 

My favourite fruit is 

My favourite sport is 

I like 
 

4     Present yourself.

Name: 

eyes

mouth nose

ears hair

head

2    Colour  your self-portrait.

1b

1_55_Lesson_Plans_text_section.indd   19 2017-10-18   08:39

Lesson
Plans

Nadia Alj Forsgren

Carolina Sundkvist

Engelska åk 2–3 

Två nivåer

Skills_cover.indd   1 2017-09-22   10:05

48

ENGELSKA

Lesson Plans 
Kopieringsunderlag på två nivåer

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

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

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

Passar för: Åk 2–3

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

EVA ASKLUND, 
FRIDHEMSSKOLAN, ÖREBRO

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

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

De driver inspirationsbloggen och Instagram-
kontot Kreativ Undervisning tillsammans.

ENGELSKA

Författare: Nadia Alj Forsgren, Carolina Sundkvist

Lesson Plans 27-45042-4  150 s  415:-
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LISTENING 3

ANIMALS – LISTEN AND ACT OUT

WORDS AND PHRASES

dog bark

cow moo

cat meow

horse neigh

rabbit squeak

sheep baa

hamster squeak

pig oink

guinea pig squeak

chicken squeak

snake hiss

duck quack

parrot squawk

rat squeak

mice squeak

donkey hee-haw

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

READING 4
HOW MANY TIMES?

zero

one

two

three

four

five

six

seven

eight

nine

ten 

X Clap your hands!

5_reading.indd   7

2017-09-05   10:13

WRITING 1

WHAT COLOUR IS THIS?

WORDS AND PHRASES

blue

red

yellow

green

XX What colour is this?  

Please, write down the correct word.

4_writing.indd   1

2017-09-05   10:17

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

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

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

1_speaking.indd   15

2017-09-05   10:09

ten 

X Clap your hands!

DISCUSSING 11

SCARY OR HAIRY?

WORDS AND PHRASES

Is a crocodile scary or hairy?

 cat 
bat 

snake 

 dog 
bird 

spider 

 

 moose rhinoceros grizzly bear 

 

 elephant 
wasp 

giraffe

XX The … is scary/hairy.

XX The … is both scary and hairy.

XX The … is not scary/hairy.

 cat 
bat 

snake 

 cat 
bat 

snake 

 cat 
bat 

snake 

 dog 
bird 

spider 

 dog 
bird 

spider 

 elephant 
wasp 

giraffe

 dog 
bird 

spider 

 moose rhinoceros grizzly bear 

 elephant 
wasp 

giraffe
 moose rhinoceros grizzly bear 

 elephant 
wasp 

giraffe
 moose rhinoceros grizzly bear 

2_discussing.indd   21

2017-09-05   10:15
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ENGELSKA ENGELSKA

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

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

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

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

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

Rabbit kompletterar lärarledd undervisning 
i nybörjarengelska. Instruktioner på  engelska 

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

A box of English 
Passar för: Förskoleklass–åk 2

Passar för:
Förskoleklass–åk 3

Författare: Mari Jonsson

Rabbit 

Rabbit 1  27-66376-3  32 s 65:-

Rabbit 1 b  27-66382-4  32 s 65:-

Rabbit 2  27-66377-0  32 s 65:-

Rabbit 3  27-66378-7  32 s 65:-

Rabbit 4  27-66379-4  32 s 65:-

Rabbit 5  27-66380-0  32 s 65:-

Rabbit/Friends 27-41843-1 32 s 65:-

Rabbit/Hello! 27-41844-8 32 s 65:-

Författare: Elizabet Sandberg

A box of English 27-45041-7  60 kort   459:-
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Här bor vi
”Jo, runt skolan finns det inte staket!” förklarade 
en elev för mig, när jag undrade om det var någon 
skillnad mellan förskolan och förskoleklassen. Det är 
ett bevis på större frihet men också ett större ansvar.

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

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

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

ORD OCH BEGREPP

karta

trafik – trafikmärke – trafikljus

övergångsställe

reflex

vänster – höger

gata – gångväg – bilväg

jobb – arbetsplats – yrke

miljö

sortera – källsortera

plast – metall – glas – papper – tyg

En karta över närsamhället.

42 SAMHÄLLE
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PULS Förskoleklass 
Samhälle Natur Teknik
PULS Förskoleklass innehåller allt du behöver för undervisning i samhälle, natur 
och teknik, enligt läroplanstexten för förskoleklass. 
 PULS Förskoleklass består av en lärarbok, en arbetsbok, fyra samtalsbilder, en 
högläsningsbok och en lärarwebb. Här fi nns ett rikligt och varierat material som 
ger dig inspiration till att tillsammans med dina elever utforska och beskriva före-
teelser och samband i samhälle, natur och teknik.

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

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

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

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

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

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

Kopieringsunderlag fi nns till alla arbetsområden.

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

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

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

Passar för: Förskoleklass
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Johan Rundberg

Hela åre  med
Hela

Tellus och Luna

HÖGLÄSNINGSBOK

Förskoleklass

Hilkka Mikkonen • Karin Persson-Gode

ARBETSBOK

Förskoleklass
Samhälle •  Natur •  Teknik

Naturen 2524  

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

Barrträd
Dra streck mellan bilderna som hör ihop. 

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

GRAN

TALLTALL

TALLKOTTE

GRANKOTTEGRANKOTTE

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

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

51
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Mer PULS

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

Högläsningsbok 

Hela året med Tellus och Luna

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

Samtalsbilder
Samtalsbilderna består av fyra årstidsbilder som visar ett och 
samma skogsområde under de olika årstiderna. På baksidan 
fi nns en förteckning över vilka växter och djur man ser på bilden 
och förslag på några frågor att samtala om. Bilderna fi nns både   
i tryckt och digital form.

Lärarbok med lärarwebb
Via inloggningsuppgifter i den tryckta lärar-
handledningen får du tillgång till en lärar-
webb på nok.se. Där fi nns bl a komplement 
till böckerna, kopieringsunderlag och sam-
talsbilderna i digital form. Efter 12 månader 
kan du förnya ditt abonnemang och köpa 
lärarwebben separat.

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

Författare: Hilkka Mikkonen, Karin Persson-Gode,  
Johan Rundberg

PULS Förskoleklass

Arbetsbok 27-44693-9 40 s  55:-

Samtalsbilder 27-44696-0 4 st 235:-

Högläsningsbok 27-44695-3  80 s 235:-

Lärarbok med lärarwebb 27-44694-6 192 s  665:-

Lärarwebb 12 mån 27-45609-9   105:-
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GRUNDBOK

SO-boken
LÄRARHANDLEDNING

MED LÄRARWEBB

SO-boken

GRUNDBOK

NO-boken

Göran Körner • Maria Willebrand

P
U

LS

SO-boken

ISBN 978-91-27-42211-7

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

Teknik-bokenTeknik-boken

ISBN 978-91-27-42219-3

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

NO-boken SO-boken

P
U

LS

SO-boken

Maria Olsson

52
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Passar för: Åk 1–3

PULS SO-boken 
PULS SO-boken är nu uppdaterad, moderniserad och anpassad efter de reviderade kursplanerna. 
 Texterna är delvis omskrivna så att faktatextens särdrag betonas. Alla texter är kvalitetsgranskade av 
 fack kunniga när det gäller såväl faktainnehåll som läsbarhet. 

I PULS SO-boken samlas de fyra SO- ämnena 
geografi , historia, religionskunskap och sam-
hällskunskap i en gemensam bok. Undervis-
ningen utifrån SO-boken ger eleverna en bra 
grund och möjlighet att utveckla sitt språk 
med ämnesspecifi ka begrepp.

Omslaget är i blankt, mjukt hårdband, så 
 kallat fl exiband, för lång hållbarhet. Grund-

boken fi nns även i digital version med inläst 
text.

Lärarhandledningen stöttar läraren lektion 
för lektion. På den tillhörande lärarwebben 
fi nns material för digital visning i klassrummet. 
På lärarwebben fi nns också digitala versioner 
av grundboken och lärarhandledningen.

NY 
UPPLAGA

Stämmer 
överens 

med Lgr22.
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13

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

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

12

Svampar
Vad heter svampens delar? Skriv.

fot
hatt
ring

strumpa
mycel

Vilka svampar går att äta? Rita glad eller sur mun. 

Till läraren: Titta på svampens olika delar. Gå igenom vilka svampar som är giftiga och vilka som är ofarliga. 
Samla gärna svampar att titta närmare på.

champinjon röd flugsvamp

karljohan vit flugsvamp

kantarell

spetstoppig 
spindelskivling 

NO-boken
s 23

Vad av det du ser på bilden brukar du se på väg till skolan? Ringa in på bilden.

Hur brukar du ta dig till skolan? Skriv.

Till läraren: Samtala tillsammans om elevernas skolväg. Ser den ut som den på bilden? Vad är lika och vad skiljer sig åt? 
Gå igenom de begrepp som förekommer i uppgiften.

Vilka trafikord passar till bilden? Skriv rätt siffra i cirklarna.

1 övergångsställe

2 parkering

3 farthinder

4 skolbuss

SO-boken
s 16–17

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

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

5

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

Kompisar SO-boken
s 10–11

Demokrati i skolan
Färglägg det som stämmer med grön färg och det som inte stämmer med röd. 

  

Elever i skolan får 
också bestämma.

I elevrådet träffas 
elever från olika klasser.

På ett klassråd ska 
bara läraren prata.

Det är hemligt vad man 
pratar om i elevrådet.

Vad händer på klassrådet? Numrera 1–4 i rätt ordning.

Sekreteraren 
skriver det 
som klassen 
bestämmer.

Ordföranden
öppnar
mötet.

Alla som har 
något att 
ta upp får 
prata i tur 
och ordning.

Ordföranden 
avslutar 
mötet.

SO-boken
s 12–13

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

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

SO arbe sbok
årskurs 3

12

Vilka svampar går att äta? Rita glad eller sur mun. 

Till läraren: Titta på svampens olika delar. Gå igenom vilka svampar som är giftiga och vilka som är ofarliga. 
Samla gärna svampar att titta närmare på.

röd flugsvamp

årskurs 1

Sara Rådling

årskurs

NO och SO    
arbe sbok

SO
årskurs 3

SO arbe sbok

Sara Rådling

årskurs 2
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Innehåll i PULS SO arbetsbok åk 3:
• Tre religioner
• De första människorna
• Stenåldern, bronsåldern, järnåldern
• Mytologi

Arbetsböcker i SO åk 2 och 3
Arbetsböckerna för åk 2 och 3 är separerade: 
NO för sig, SO för sig. I arbetsboken befäster 
eleven faktakunskaper, tränar läsförståelse 
och övar på ord och begrepp. Svårighets-
graden i uppgifterna ökar från åk 2 till åk 3 

och arbetsböckerna hjälper dig som lärare  
att få en progression i din undervisning.  
I arbetsboken för åk 3 ingår uppgifter som 
förbereder eleverna inför faktatextavsnitten  
i de nationella proven i svenska i åk 3.

Innehåll i PULS SO arbetsbok åk 2:
• I skolan 
• Vårt samhälle
• Kartan 
• Vi bor i Sverige

nok.se/puls

Lärarbok med lärarwebb
Via inloggningsuppgifter i den tryckta 
lärarhandledningen får du tillgång till 
 lärar webben på nok.se.

Arbetsbok i NO och SO 
åk 1
NO och SO arbetsbok för årskurs 1 består av 
uppgifter kopplade till utvalda delar av både 
SO-boken och NO-boken – de avsnitt som är 
särskilt lämpliga att nosa på under åk 1. 
Arbetsboken för åk 1 fungerar som en bro 
mellan PULS Förskoleklass och PULS arbets-
böcker för åk 2 och 3.

Innehåll i PULS arbetsbok åk 1:
• I skolan (SO)
• Hösten (NO)
• Trafik (SO)
• Vintern (NO)
• Högtider och helgdagar (SO)
• Våren (NO)
• Sommaren (NO)

Författare: Göran Körner, Maria Willebrand, Sara Rådling, 
Maria Olsson

PULS SO-boken 1–3 

Grundbok  27-45845-1 136 s 315:-

Grundbok Digitalbok 12 mån 27-45996-0  75:-

Arbetsbok NO och SO åk 1 27-45616-7 32 s 59:-

Arbetsbok SO åk 2 27-45627-3 32 s 59:-

Arbetsbok SO åk 3 27-45628-0 40 s 65:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-45925-0 187 s 599:-

Lärarwebb 12 mån 27-45994-6  259:-

Tidigare upplaga av PULS SO, se nok.se.
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Passar för: Åk 1–3

PULS NO-boken 
PULS NO-boken är nu uppdaterad, moderniserad och anpassad efter de reviderade kursplanerna. 
 Texterna är delvis omskrivna så att fakta textens särdrag betonas. Alla texter är kvalitetsgranskade 
av  fackkunniga när det gäller såväl faktainnehåll som läsbarhet. 

I PULS NO-boken samlas de tre NO- ämnena 
biologi, fysik och kemi i en gemensam bok. 
Undervisningen utifrån NO-boken ger elev-
erna en bra grund och möjlighet att utveckla 
sitt språk med ämnesspecifi ka begrepp. 

Omslaget är i blankt, mjukt hårdband, så 
 kallat fl exiband, för lång hållbarhet.  

Grundboken fi nns även i digital version 
med inläst text.

Lärarhandledningen stöttar läraren  lektion 
för lektion. På den tillhörande  lärarwebben 
fi nns material för digital visning i klass-
rummet. På lärarwebben fi nns också digitala 
versioner av grundboken och lärarhand-
ledningen.

Stämmer 
överens 

med Lgr22.

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

21Gå tillsammans igenom de ord och begrepp som eleverna behöver känna till för att besvara frågorna. Till läraren: Visa och öva gärna praktiskt på att blanda och lösa upp i vatten.

Vatten kan se olika ut Blanda och lös upp
Vad kallas det vatten vi dricker?

NO-boken
s 32–33

NO-boken
s 30–31

När man kan se de olika delarna som man rört

ihop har man fått en                                    .

När man inte kan se de olika delarna som man har

rört ihop har man fått en                                   .

När man gör smutsigt vatten rent genom att

hälla det genom ett kaffefilter kallas det att man

                                     det.

När vatten blir till ånga och försvinner ut 

i luften                                      det.

Vad kallas det vatten som finns i haven?

Vad heter vatten på kemispråk?

Fyll i orden som saknas i meningarna. Välj bland orden i rutan.

kondenserar det.

smälter det.

stelnar det.

avdunstar det.

avdunstar
blandning
filtrerar
lösning

ihop har man fått en                                    .

rört ihop har man fått en                                   .

                                     det.

i luften                                      det.

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

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

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

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

2322

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

5 =

Hur ser man att det är vår på bilden? Ringa in.

Färglägg talgoxen och blåmesen i rätt färger.

Vad stämmer om våren? Färglägg meningarna som är rätt.

Till läraren: Samtala om vad som händer i naturen på våren. Eleverna ringar in det på bilden 
som är typiskt för våren. De kan även skriva ord och meningar som passar till bilden.

NO-boken
s 68–69

Knopparna 
på blommorna 

slår ut. 
Flyttfåglarna 

kommer tillbaka.

Dagarna blir 
kortare. 

Vilket blev ordet i de färgade rutorna? 

Till läraren: Visa gärna större bilder på fåglar. Vilka fåglar har ni sett i närområdet?

Fåglar
Lös ordflätan. Välj bland orden i rutan.

1 Att ligga på äggen för att
värma dem.

2 Område där fågeln bor.

3 Tjejfågel.

4 De kläcks när ungarna är färdiga.

5 Killfågel.

1

3

4

2

5

NO-boken
s 70–73

hane    hona    revir    ruva    äggen

talgoxe

blåmes
3

3

3

5

31
1

1

2

2

4

4
5

5

5

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

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

Vad stämmer om våren? Färglägg meningarna som är rätt.

Samtala om vad som händer i naturen på våren. Eleverna ringar in det på bilden 
som är typiskt för våren. De kan även skriva ord och meningar som passar till bilden.

kommer tillbaka.

årskurs 1

Sara Rådling

årskurs

NO och SO    
arbe sbok

kondenserar det.

smälter det.

stelnar det.

avdunstar det.

NO arbe sbok
årskurs 3

20 Till läraren: Gå tillsammans igenom de ord och begrepp som eleverna behöver känna till för att besvara frågorna.

NO arbe sbok
årskurs 3

NO arbe sbok

Sara Rådling

årskurs 2
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Mer PULS

SO/NO | BASLÄROMEDEL SO/NO | BASLÄROMEDEL

nok.se/puls

Innehåll i PULS NO 
arbetsbok åk 3:

• Material 
• Kroppen
• Våren
• Kraft och rörelse
• Sommaren

Arbetsböcker i NO åk 2 och 3
Arbetsböckerna för åk 2 och 3 är separerade: 
NO för sig, SO för sig. I arbetsboken befäster 
eleven faktakunskaper, tränar läsförståelse 
och övar på ord och begrepp. Svårighets-
graden i uppgifterna ökar från åk 2 till åk 3 

och arbetsböckerna hjälper dig som lärare 
att få en progression i din undervisning. 
I arbetsboken för åk 3 ingår uppgifter som 
förbereder eleverna inför faktatextavsnitten 
i de nationella proven i svenska i åk 3.

Innehåll i PULS NO 
arbetsbok åk 2:

• Växter, djur och svampar
• Hösten
• Rymden
• Vintern 
• Vatten

Arbetsbok i NO och 
SO åk 1
NO och SO arbetsbok för årskurs 1 består av 
uppgifter kopplade till utvalda delar av både 
SO-boken och NO-boken – de avsnitt som är 
särskilt lämpliga att nosa på under åk 1. 

Arbetsboken för åk 1 fungerar som en bro 
mellan PULS Förskoleklass och PULS arbets-
böcker för åk 2 och 3.

Innehåll i PULS arbetsbok åk 1:
• I skolan (SO)
• Hösten (NO)
• Trafik (SO)
• Vintern (NO)
• Högtider och helgdagar (SO)
• Våren (NO)
• Sommaren (NO)

Lärarbok med lärarwebb
Via inloggningsuppgifter i den tryckta 
lärarhandledningen får du tillgång till 
 lärar webben på nok.se.

Författare: Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Gitten 
Skiöld, Sara Rådling, Maria Olsson

PULS NO-boken 1–3 

Grundbok  27-45846-8 112 s 315:-

Grundbok Digitalbok 12 mån 27-45997-7  75:-

Arbetsbok NO och SO åk 1 27-45616-7 32 s 59:-

Arbetsbok NO åk 2 27-45619-8 32 s 59:-

Arbetsbok NO åk 3 27-45622-8 40 s 65:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-45926-7 194 s 599:-

Lärarwebb 12 mån 27-45995-3  259:-

Tidigare upplaga av PULS NO, se nok.se.
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