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Vill du arbeta heldigitalt med SO och NO? Då ska du välja Digilär SO och NO! 
Innehållet är baserat på PULS SO-boken och PULS NO-boken och anpassat för 
det digitala formatet. 

Förutom möjlighet att samla klassen kring bilder 
och text, fi nns frågor att ställa, praktiska aktiviteter, 
kopierings underlag att skriva ut och förslag på läs-
årsövergripande arbeten. Det digitala formatet möj-
liggör en tydlig överblick av elevernas resultat och 
 möjlighet att skapa uppdrag till klassen. Som lärare 

får du med hjälp av lärarhandledningarna förslag på 
hur du kan lägga upp din undervisning steg för steg. 

Eleverna kan läsa eller lyssna på texten och göra 
självrättande övningar. Det digitala formatet gör det 
också möjligt att göra unika anpassningar för varje 
elev. 

D
ig

ilä
r

Arbeta digitalt 
med SO och NO

Passar för: Åk 1–3
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Innehållet i Digilär SO och NO är uppdelat i arbetsområden. 
Till varje arbetsområde fi nns faktatexter och övningar. 

Digilär SO åk 1–3

• I skolan
• Vårt samhälle
• Kartan
• Vi bor i Sverige
• Tre religioner
• De första människorna

• Stenåldern
• Bronsåldern
• Järnåldern
• Mytologi
• Dåtid, nutid och framtid

Digilär NO åk 1–3

• Växter, djur och svampar
• Hösten 
• Rymden
• Vintern
• Vatten
• Material

• Kroppen
• Dina sinnen
• Våren
• Kraft och rörelse
• Sommaren

Övningar
Till varje arbetsområde fi nns självrättande övningar. Det fi nns också  skrivuppgifter som eleverna ska skicka in till dig som lärare.

nok.se/digilar

Anpassningar
Digilär SO och NO har olika lässtödsanpass-
ningar. Eleven kan välja typsnitt, radavstånd 
och bakgrundsfärg. Som anpassning fi nns 
också läslinjal och möjlighet att välja bort  
 bilder. Eleven kan välja att lyssna på texterna, 
antingen med inläst ljud från ILT eller med 
talsyntes. Vid talsyntes går det att välja att få 
texten markerad, som vid karaoke. Det går 
också att välja hur snabbt rösten ska läsa.

Lyssna 
på texten.

Klicka på 
bilden för att göra 
den större.

Se ordförklaring 
av markerat ord.

Anpassa 
lässtödet.

Författare: Göran Körner, Maria Willebrand, Lennart Enwall, 
Birgitta Johansson, Gitten Skiöld, Sara Rådling, Maria 
Olsson

Digilär 1-3

Digilär SO 1-3, 12 mån 27-46123-9  99 kr

Digilär NO 1-3, 12 mån 27-46124-6  99 kr
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Arbetsbok
Innehåller uppgifter till grundbokens 
kapitel. I arbetsboken befäster eleven 
faktakunskaper, tränar läsförståelse 
och övar på ord och begrepp.

Grundbok
Reviderad upplaga med nya delar om tekniska system,  programmering, 
digitalisering, internet, utveckling och hållbarhet.

Lärarhandledning med  lärarwebb
Här fi nns tydlig vägledning för under-
visningen och på den tillhörande 
 lärarwebben fi nns material för digital 
visning.

PULS Teknik är nu uppdaterad, moderniserad och anpassad efter de 
reviderade kursplanerna. Texterna är delvis omskrivna så att fakta-
textens särdrag betonas. Alla texter är kvalitetsgranskade av fack-
kunniga när det gäller såväl faktainnehåll som läsbarhet.

I PULS Teknik får eleverna upptäcka tekniken 
som fi nns runt omkring dem hemma, i skolan 
och på fritiden. Undervisningen utgår från 
tekniken som fi nns i elevernas närhet och 
vardag.

I grundboken fi nns uppgifter att göra, 
prata om och undersöka.

Omslaget är i blankt, mjukt hårdband, så 
kallat fl exiband, för lång hållbarhet. Grund 
boken fi nns även i digital version med inläst 
text.

PULS Teknik ger eleverna en bra grund och 
möjlighet att utveckla sitt språk med ämnes-
specifi ka begrepp.

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.

nok.se/puls

Passar för: Åk 1–3

Stämmer 
överens 

med Lgr22.

PULS Teknik

Lärarbok med lärarwebb
Via inloggningsuppgifter i den tryckta 
lärarhandledningen får du tillgång till 
 lärar webben på nok.se.

NY 
UPPLAGA

Författare: Staffan Sjöberg, Niklas Salomonsson och Maria 
Olsson

PULS Teknik 1-3 

Grundbok 27-46327-1 72 s 215:-

Grundbok Digitalbok 12 mån 27-46390-5  69:-

Arbetsbok 27-46385-1 40 s 59:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-46386-8 128 s 395:-

Lärarwebb 12 mån  27-46387-5  100:-

Tidigare upplaga av PULS Teknik, se nok.se.
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Samtalsbilder från istid till framtid 
för ett utforskande arbetssätt

Mats Vänehem

HITTA 
HISTORIEN

FLORA
för grundskolan

FLORA
för grundskolanför grundskolan

FLORA
för grundskolan

ISBN 978-91-27-40179-2

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

FLO
R

A
för grundskolan

FLORA
för grundskolan

Flora för grundskolan innehåller ett 
urval av de vanligaste växterna vi 
möter i naturen. Boken är upplagd 
som en fält� ora och organiserad e� er 
blommornas färg. Varje växt presente-
ras med en lättillgänglig text, tecknad 
bild och en karta som visar utbred-
ning och huvudsakliga växtställen 
i Skandinavien.

Flora_cover.indd   3 2015-04-28   15:36
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Passar för: Åk 1–3

Hitta historien
Samtalsbilder från istid till framtid för 
ett utforskande arbetssätt

Flora för grundskolan
Växter, träd och buskar sorterade efter färg 

Floran innehåller 250 växter sorterade efter färg, och för de fl esta 
växterna fi nns kartor som visar utbredning, huvudsakliga växt ställen 
och blomningstid. Det som också skiljer denna fl ora från andra är 
språket. Här har författarna strävat efter att skriva så att barn förstår, 
utan att texten blir tunn och korthuggen. 

Passar för: Åk 1–3

Passar för: Åk 1–3

En och samma plats 
från istid till framtid 

– följ med på en 
upptäcktsresa genom 

historien! 

Min kartövningsbok
Min kartövningsbok är ett läromedel som förbereder eleverna att arbeta 
med kartstudier. På ett lekfullt sätt lär de sig att använda kartor på egen 
hand genom att öva karttecken, rita och lära sig läsa olika kartor.

Hitta historien består av elva samtalsbilder 
som visar en och samma plats under olika 
tidsåldrar. Bilderna är fulla med detaljer, och 
det fi nns tusen saker att upptäcka om man är 
uppmärksam. 

Till varje samtalsbild fi nns fakta om tids-
perioden och om detaljer i bilden. 

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

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

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

Mats Vänehem är arkeolog 
och illustratör. 

Författare: Yngve Eliasson, Margareta Eliasson, 
Kristina Dahlström, Lena Haedde, Monica Johansson

Flora för grundskolan

Flora  27-40179-2  120 s 255:-

Författare: Mats Vänehem

Hitta historien

Lärarhandledning inkl 
digital åtkomst till bilderna 27-45922-9 48 s 409:-

Författare: Maria Willebrand

Min kartövningsbok

Arbetsbok  27-62441-2  32 s 75:-

s50-59_Fk-3_SoNo_2023_tryck.indd   59s50-59_Fk-3_SoNo_2023_tryck.indd   59 2022-12-13   09:572022-12-13   09:57



2A

S
in

g
m

a
m

atem
atik 

LÄ
RO

BO
K

 2A

SingmaSingma
matematikmatematik 

Lärobok

FK

10 FÄRGER

MATEMATIK | BASLÄROMEDELMATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Si
ng

m
a Passar för: Förskoleklass-åk 3

60

Singma – matematik 
i världsklass 

Starta med Singma redan i förskoleklass! 
Läroboken används för gemensamma genomgångar 
och  samtal i klassen. Här fi nns också aktiviteter att 
göra i par eller mindre grupper.

Övningsboken är elevens egen bok. Här fi nns upp-
gifter för att träna och befästa på egen hand.

Lärarhandledningen innehåller en guide för varje 
moment i undervisningsstrukturen:
• Vi utforskar och Vi lär
• Vi övar och Aktiviteter
• Jag övar

Lärarwebben innehåller digitalt undervisningsstöd.

Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfi kenhet 
och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste 
uppgifter. Singma är ett läromedel som kan följa eleverna från förskoleklass till 
årskurs 6.

Singaporemodellen
Singma utgår från hur matematik-
undervisningen är uppbyggd enligt 
Singaporemodellen. I Singapore-
modellen betonas vikten av lärarens 
kompetens och att undervisningen 
bedrivs med hög kvalitet på ett 
genomtänkt och systematiskt sätt.
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                 RÄKNA ANTAL 1–10 3332 RÄKNA ANTAL 1–10                 

2
Räkna antal 1–10 Vilka fiskar och 

djur hittar du?

                 RÄKNA ANTAL 1–10 3534 RÄKNA ANTAL 1–10                 

Räkna antal 1–5
1

     VI UTFORSKAR

Hur många är det 
av samma sort?

Hur kan vi ta 
reda på det?

Jag visar antalet med 
kuber och talkort.

Jag pekar 
och räknar.

     VI LÄR

1

2

3

4

5

                 RÄKNA ANTAL 1–10    3736 RÄKNA ANTAL 1–10                 

     VI ÖVAR 1

Vilka hör ihop?

A    Göm bönor i handen.

B    Gissa hur många.

A    Öppna handen.

B    Räkna och hoppa lika många hopp.

Peka på  
talet.

1

2

3

4

5

Hur många?

Rita din hand med bönor i.

     VI ÖVAR 2

GISSA ANTAL A    Ta ett kort. Säg talet.

B    Visa antalet med kuber.

VISA ANTAL

3

ÖVNINGSBOKEN  s. 24–26

61
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Singma förskoleklass innehåller 10  kapitel. 
Varje kapitel i Läroboken startar med en bild 
som ska fånga elevernas nyfi kenhet och 
väcka  intresse för det matematiska inne-
hållet. 
• Sortering och mönster
• Räkna antal 1–10
• Läge och riktning
• Mätning
• Talen 0–5
• Geometriska former
• Talen 6–10
• Räkna större antal
• Tid
• Dubbelt och hälften

Vi övar är ett tillfälle för eleverna att, i par 
eller mindre grupper, muntligt lösa liknade 
uppgifter som en förberedelse inför det egna 
arbetet i övningsboken.

I Singma förskoleklass fi nns en mängd 
aktiviteter som ger möjlighet att träna och 
befästa på ett lekfullt sätt.

nok.se/singma

Vi utforskar är en startuppgift som är hämtad 
från kapitelstartbilden. Här fi nns matematik 
som eleverna ska upptäcka och sätta ord på 
tillsammans. 

Vi lär visar ett eller fl era förslag på hur start-
uppgiften kan lösas. Samtala om förslagen 
tillsammans i helklass.

Författare: Pia Agardh, Josefi ne Rejler

Singma matematik förskoleklass

Lärobok 27-46331-8 152 s 109:-

Övningsbok 27-46332-5 136 s 99:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 12 mån 27-46330-1 230 s 425:-

Lärarwebb 12 mån 27-46329-5  105:-
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LÄROBOK 2A
Författare och ko nsult: Dr Yeap Ban Har

Svensk bearbetning: Pia Agardh och Josefi ne Rejler

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är upp-byggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.
Singma matematik 2A:

Läs mer på www.nok.se/singma

Läroboken är elevernas gemensamma samtals- och lärobok. Här får eleverna utforska, lära tillsammans och göra 
aktiviteter i par eller i grupp.

Övningsboken är elevens egen bok där de övar, skriver och dokumenterar sina kunskaper. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg.

Lärarhandledningen innehåller allt stöd som läraren behöver för att planera, undervisa och bedöma. 
På lärarwebben finns mer digitalt 
material att hämta.

2A

S
in

g
m

a
m

atem
atik

                      LÄ
RO

BO
K

 2A

ISBN 978-91-27-44883-4

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

Singma
matematik

Lärobok

2A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 cm

123456789101112131415

0 cm

10 FÄRGER

1 l

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

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

1 3•

1 l
9 dl

8 dl

7 dl

6 dl

5 dl

4 dl

3 dl

2 dl

1 dl

9 dl

8 dl

7 dl

6 dl

5 dl

4 dl

3 dl

2 dl

1 dl

1 l
9 dll9 dl

1 l
9 dll9 dl

100 ml

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 ml
90
80
70
60
50
40
30
20
10

1 dl

1 l

Cover Singma LB 2A.indd   Alla sidor

2017-06-30   00:00

Lärobok

2A

0kg

2kg
3kg

1kg
4kg

g

2kg
3kg

1
g

100g

Singma
matematik 

Lärobok

3A

100ml
90
80
70
60
50
40
30
20
10

500ml

400ml

300ml

200ml

100ml

3000ml

2000ml

1000ml

6 8 0 4

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 cm

15 16

3
5

1
5

Singma
matematik 

S
in

g
m

a
m

atem
atik                        Ö

V
N

IN
G

SBO
K

 3A
 

3A

Övningsbok

3A

Cover Singma ÖB 3A.indd   3
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LÄROBOK 3A
Författare och ko nsult: Dr Yeap Ban HarSvensk bearbetning: Pia Agardh och Josefi ne Rejler

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är upp-
byggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och 
synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion 
har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet 
att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.Singma matematik 3A:

Läs mer på www.nok.se/singma

Läroboken är elevernas gemensamma samtals- och lärobok. Här får eleverna utforska, lära tillsammans och göra aktiviteter i par eller i grupp.

Övningsboken är elevens egen bok där de övar, skriver och dokumenterar sina kunskaper. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg.

Lärarhandledningen innehåller allt stöd som läraren behöver för att planera, undervisa och bedöma. 
På lärarwebben finns mer digitalt material att hämta.
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Singma matematik är ett läromedel för aktiv undervisning där den tydliga lektionsstrukturen är en fram-
gångsfaktor. Undervisningen utgår alltid från en gemensam startuppgift, och avslutas med att eleven 
befäster på egen hand. Till varje lektion fi nns ett digitalt undervisningsstöd och digitala elevövningar.

Med Singma matematik betonas kvalitet i 
undervisningen och lärarens viktiga roll för 
elevers utveckling och lärande. Läromed-
let ger dig som lärare stöd och en tydlig idé 
om hur lektioner kan läggas upp, vad som är 
i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och 
utmanar elevers eget tänkande och lärande.

Arbetsgång
Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av 
olika karaktär. Momenten är återkommande i 
varje lektion för att på så sätt skapa igenkän-
ning för eleverna. Upp gifterna är omsorgs-
fullt utvalda för att uppmuntra till samtal och 
refl ektion om olika strategier, och för att ge 
variation och  progression.

För mig är det väldigt tydligt 
att mina elever lär sig bättre 
och att kunskapen verkligen 
sätter sig. De har aldrig varit 
så skickliga på att prata 
matematik, och verkligen på 
djupet förstå  matematiken.

ANGELICA IOSEINOV LÄRARE I MALMÖ

Passar för: Förskoleklass–åk 3

Singma i åk 1–3

62

Tips!
Välkommen till Singmas materialbank 
– här har vi samlat kostnadsfria material 
som du kan använda i din undervisning 
med Singma. Här fi nns t ex bilder att 
skriva ut, FAQ, fi lmer, poddar och tips 
om fortbildningar.

Singaporemodellen
Singma utgår från hur matematikunder-
visningen är uppbyggd enligt Singapore-
modellen. Singapore tillhör sedan länge 
toppnationerna i internationella under-
sökningar som PISA och TIMSS, och 
modellen har fått stor spridning interna-
tionellt. Singma har arbetats fram i sam-
arbete med Dr Yeap Ban Har, en världs-
ledande expert inom området.
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Mer Singma

Elevens böcker
Singma matematik har en lärobok och en övningsbok per termin. Till varje lektion fi nns uppgifter
för gemensamt lärande i läroboken och uppgifter för individuell träning i övningsboken.

Vi utforskar 
Varje lektion inleds med att startuppgiften 
presenteras på storskärm. Här har du som 
lärare en coachande roll, och ställer frågor för 
att utveckla elevernas tänkande och få dem 
att refl ektera. I lärarhandledningen fi nns stöd 
för att leda diskussionen och för att formali-
sera matematiken på tavlan.

Vi lär
När ni är klara med startuppgiften öppnar 
eleverna sina läroböcker och tittar på lös-
ningarna som presenteras. Tillsammans dis-
kuterar ni om ni gjorde likadant eller på ett 
annat sätt.

Vi övar
I nästa moment får eleverna pröva fl er upp-
gifter som behandlar samma ämnesområde 

på ett liknande sätt. Eleverna fortsätter att 
arbeta i par eller grupp och tanken är att de 
ska fortsätta att samtala och resonera kring 
uppgifterna.

Jag övar
I den sista delen av lektionen får eleverna 
arbeta på egen hand med att befästa sina 
kunskaper i övningsboken.

Övningsbok inkl webbövningar
Övningsboken är elevens egen bok där de 
övar, skriver och dokumenterar sina kunskaper. 
Varje kapitel har digitala elevövningar.

Lärobok
Läroboken är elevernas gemensamma sam-
tals- och lärobok. Här får de utforska, lära 
tillsammans och göra aktiviteter i par eller i 
grupp.

Singma har en tydlig lektionsstruktur 
där två tredjedelar av lektionen 
ägnas åt gemensamt lärande.

Egen träning, 15–20 min

Gemensam träning och 
aktivitet, 15–20 min

Gemensamt utforskande 
och lärande, 15–20 min➊

➋
➌

Till de fl esta lektioner 
fi nns digitala övningar på 

nok.se/extramaterial
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EXTRA UTMANING

För de elever som behöver extra utmaning finns här 
förslag på uppgifter.

1. Lägg föremål i oordning på olika sätt och be eleverna 
räkna. Fråga om ordningen påverkar antalet föremål. 

2. Låt eleverna undersöka olika sätt att lägga kuber i 
tioramen för att representera samma antal. Fråga 
om det finns ett annat sätt att lägga kuberna i tio-
ramen för att representera till exempel åtta böcker. 
Övningen lägger grunden för begreppet talkamrater 
som tas upp i senare lektioner.

3. Fråga eleverna om det finns tillräckligt med koppar 
för varje barn i uppgiften i Vi övar. Be dem motivera 
sitt svar. Fortsätt med ett annat föremål på bordet. 
Kommer det vara några brödskivor kvar om varje 
barn tar en var?

ATT TÄNKA PÅ

•  Räkna med regelbundenhet och rytm, och 
”bocka av” de räknade föremålen för att upp-
muntra till ett-till-ett-räkning och slippa räkna 
flera gånger. 

•  Uppmärksamma att eleverna inte ”börjar om” 
att räkna när du frågar hur många saker det är. 
Förståelsen av antalsprincipen är en väldigt vik-
tig aspekt. 

LEKTION 2                  Talen 0–10 27

EXTRA STÖD

För de elever som behöver extra stöd finns här förslag 
på vad du som lärare kan göra.

1. Om eleverna har svårt att räkna föremålen i 
startuppgiften så kan ni fortsätta räkna upp till fem 
föremål några gånger, innan ni går vidare till större 
antal. 

2. Låt eleverna räkna föremålen högt tillsammans med 
dig och observera om de räknar med regelbundenhet 
och med rytm. Undvik att låta dem ”rusa iväg” och 
räkna före dig, eller räkna för snabbt. 

3. Stötta eleverna med konkret material. Placera före-
målen i ordning så det blir lättare för eleverna att 
räkna, än om de skulle ligga i oordning.

STÖD FÖR BEDÖMNING

•  Kan eleven para ihop siffran med rätt antal?
•  Kan eleven räkna antalet och skriva antalet 

med siffror?
•  Kan eleven räkna saker som ligger i ordning?
•  Kan eleven räkna saker som ligger i oordning?

SVÅRIGHETER OCH MISSUPPFATTNINGAR

•  Vissa elever räknar föremål igen som de redan 
har räknat. 

Föreslå att eleverna håller koll på vilka föremål 
de redan har räknat genom att sätta ett kryss/
markera med fingret, eller lägga en kub på de 
föremål de redan räknat. Då slipper de räkna 
mer än en gång.

•  Vissa elever börjar räkna om från början när 
de får frågan om det totala antalet, trots att de 
redan har räknat alla. 

Låt dessa elever förstå att det tal som avslutar 
räknesekvensen bestämmer antalet föremål i 
hela gruppen. 

24 Talen 0–10                 LEKTION 2

      Vi utforskar 
Inled lektionen gneom  att lägga fram nio bollar eller 
annat plockmaterial. Visa startbilden på storskärm. 
Berätta för eleverna att dagens uppgift är att räkna hur 
många saker det finns av varje sort. Dela ut en tioram 
och tio kuber till varje elev. 

Utforska
Berätta för eleverna att ni tillsammans ska utforska hur 
många saker det finns på hyllan, och på vilka olika sätt 
ni kan ta reda på det. Börja med bollarna och be elev-
erna fundera och pröva själva en stund. Sedan kan de 
prata med varandra innan ni diskuterar i hela klassen.

Diskutera
Samtala om startuppgiften:
•  Vad ser ni för saker på hyllan?
•  Har ni några av sakerna hemma?
•  Hur många bollar är det? Hur vet vi det?

Förväntade svar och metoder
Exempel på hur eleverna kan ha löst startuppgiften:
•  De räknade på fingrarna.
•  De ritade eller använde kuber för att representera 

antalet bollar. 
•  De sorterade kuberna i rader eller i en tioram. 
•  De räknade föremålen två i taget.
•  De räknade ut antalet genom att bara titta. 

 

LEKTIONENS MÅL 
•  Att kunna räkna saker och bestämma antalet.
•  Att kunna känna igen talen 1–10. 

BEGREPP
antal   talen 1–10 

MATERIAL
tioramar (K3), multilink-kuber, talkort 1–10 (K1), 
bollar 

LEKTION 2: Räkna saker

Förklara och formalisera
Lägg bollarna i en rad. Ta fram lika många kuber som 
det finns bollar. Förklara för eleverna att varje kub 
representerar en boll, och lägg en kub bredvid varje boll. 
Räkna antalet bollar högt medan du placerar kuberna 
i en tioram, så att eleverna börjar förstå värdet av varje 
tal som sägs. Betona det sista talet för att visa det totala 
antalet bollar. 

Fråga om det går att använda bilder för att visa antalet 
bollar, och hur ni i så fall kan göra det. Visa genom att 
rita bollar på tavlan och skriva talen under. Skriv även 
hela meningen: ”Det är 9 bollar sammanlagt.”

Titta på startbilden igen och be eleverna räkna alla 
saker, en sort i taget. Låt alla elever fundera en stund 
och be dem sedan lägga motsvarande antal kuber i 
sina tioramar. Tänk på att fylla tioramen med kuber i 
översta raden först innan ni fyller på nästa. Det hjälper 
eleverna att visualisera och förstå värdet av talen upp 
till tio, till exempel att sju är fem och två till, att åtta är 
fem och tre till och så vidare.
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Vanliga missuppfattningar och 
svårigheter uppmärksammas 
så att du kan förebygga dem.

Exempel på vilka förväntade svar 
och metoder som eleverna kan 
tänkas komma på, så att du kan 
vara beredd.

Stöd för hur du kom-
mer vidare från det kon-
kreta till det abstrakta i 
startuppgiften.

Stöd för bedömning fi nns för 
att du ska veta vad det kan 
vara bra att lyssna efter för 
att aktivt kunna arbeta med 
bedömning.

I lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide 
fi nns en detaljerad handledning med stöd för hur du 
lägger upp undervisningen i varje moment. Guiden 
beskriver hur du som lärare kan arbeta med varje 

lektion, vilka mål och begrepp som är i fokus, hur du 
undervisar i de olika momenten samt hur du stödjer 
och utmanar eleverna utifrån deras behov.

Praktiska 
tips inför 
 lektionen.

Begrepp 
som är bra 
att ta upp 
under 
lektionen.

Singaporemodellen är en välbeprövad 
modell för undervisning i matematik som 
bygger på internationell forskning kring 

inlärning och matematikdidaktik.

Allt stöd du behöver fi nns i lärarhandledningen

Läroboken gör att vi pratar 
mycket matematik!
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nok.se/singma

Genomtänkt undervisning
I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att 
undervisningen bedrivs med hög  kvalitet på ett genomtänkt och 
systematiskt sätt. 

Läraren har en central roll och ett tydligt 
uppdrag att undervisa för förståelse och 
lära eleverna att bemästra matematiken. 
 Begreppet Teaching to Mastery används   för 
att beskriva det synsättet.

Lärarens roll är att vara medforskande, 
att ställa frågor för att hjälpa eleverna att 

utveckla sitt tänkande och att uppmuntra 
dem att finna fler strategier och metoder för 
att lösa problem. Läraren återberättar och 
speglar det som eleverna säger, men ger 
som regel inte svaren utan de kommer från 
eleverna själva.

Pia Agardh och Josefine Rejler har tillsammans 
in  troducerat Singaporemodellen i Sverige och 
 ar betar sedan 2014 med att föreläsa, fortbilda 
lärare och utveckla  läromedlet Singma matematik. 
De har gått flera internationella utbildningar    
i   Singaporemodellen och samarbetar med  
Dr Yeap Ban Har.  
 
Läs mer på singaporematte.se.

Utvecklande  
frågor genomsyrar

undervisningen

Hur kan vi ta  
reda på det?

Kan du för- 
klara varför?

Stämmer det?

Finns det  
flera sätt?

Kan ni före-  
ställa er?

Lärarwebb
På lärarwebben finns kopieringsunderlag,  
bedömningsstöd och bildmaterial för visning 
på storskärm. Lärarhandledningen medföljer 
i digitalt format.

Vill du veta mer om Singma – kika på 
en presentation här!

Författare: Dr Yeap Ban Har, Pia Agardh, Josefine Rejler

Singma matematik åk 1

Lärobok 1A 27-44686-1 144 s 109:-

Övningsbok 1A 27-44687-8 132 s 99:-

Lärarhandledning 1A 
med lärarwebb 12 mån 27-44870-4 232 s 425:-

Lärarwebb 1A 12 mån  27-45580-1   105:-

Lärobok 1B 27-44777-6 160 s 109:-

Övningsbok 1B 27-44778-3 160 s 99:-

Lärarhandledning 1B 
med lärarwebb 12 mån 27-44776-9 256 s 425:-

Lärarwebb 1B 12 mån  27-45582-5   105:-

Singma matematik åk 2 

Lärobok 2A  27-44883-4  160 s 109:-

Övningsbok 2A  27-44887-2  168 s 99:-

Lärarhandledning 2A  
med lärarwebb 12 mån 27-44896-4  250 s 425:-

Lärarwebb 2A 12 mån  27-45584-9   105:-

Lärobok 2B  27-44884-1  164 s 109:-

Övningsbok 2B  27-44888-9  176 s 99:-

Lärarhandledning 2B 
med lärarwebb 12 mån  27-44897-1  264 s 425:-

Lärarwebb 2B 12 mån  27-45586-3   105:-

Singma matematik åk 3  

Lärobok 3A  27-44885-8  160 s 109:-

Övningsbok 3A  27-44889-6  160 s 99:-

Lärarhandledning 3A  
med lärarwebb 12 mån 27-44898-8  260 s 425:-

Lärarwebb 3A 12 mån  27-45588-7   105:-

Lärobok 3B  27-44886-5  160 s 109:-

Övningsbok 3B  27-44890-2  160 s 99:-

Lärarhandledning 3B 
med lärarwebb 12 mån  27-44895-7  260 s 425:-

Lärarwebb 3B 12 mån  27-45590-0   105:-
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MATTEMATTE

GRUNDBOK FK
Ingrid Olsson 

Margareta Forsbäck
Görel Sterner 
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nok.se/eldorado

Eldorado
– ett riktigt mattelyft
Att upptäcka och undersöka tillsammans är ett sätt att ta tillvara på lust och 
 nyfi kenhet. Med Eldorado kan du känna dig säker på att innehållet ni arbetar med 
grundlägger en för ståelse som är viktig för det fortsatta lärandet. 

Grundbok
Grundboken innehåller sidor både för gemensamt 
lärande och sidor för träning. Eleverna får rita, för-
klara muntligt och i handling visa att de förstår. 

Passar för: Förskoleklass–åk 3 

I lärarboken
 fi nns avsnitt för 

fortbildning i 
matematik!

Eldorado i förskoleklass

66

Ett läsår med Eldorado är ett läsår med roliga och 
spännande utmaningar. Elever får möjlighet att lära 
och befästa med hjälp av undervisning och träning på 
egen hand.

Eldorado är ett läromedel som har ett utbud av 
elevböcker, digitala övningar och lärarmaterial. I varje 
lärarbok fi nns en innehållsrik inledning där du kan 
läsa om författarnas tankar kring undervisning och 
lärande. Där presenterar de också matematiken i den 
aktuella boken och hur den knyter an till tidigare kun-
skaper och vad det ska leda till.

Lärarbok
Lärarboken har en tydlig struktur med ett innehåll 
som grundar sig på forskning. Den gemensamma 
genomgången och den avslutande redo visningen 
utgör undervisningens kärna.

Arbetsgång:
• Inledande aktivitet
• Gemensam genomgång
• Grupperna arbetar
• Redovisning och resonemang
• Grundboken
• Arbeta vidare

Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck, Görel Sterner

FK Eldorado , andra upplagan

Grundbok FK 27-43803-3  96 s 105:-

Lärarbok FK 27-43810-1 260 s 395:-

Lärarwebb 12 mån 27-45209-1  209:-

Linjal 27-45446-0  15:-
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Margareta Forsbäck 
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MATTEMATTE
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1 A
Ingrid Olsson 

Margareta Forsbäck 

BONUSBOK
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Digitalt extramaterial ingår
På nok.se fi nns extra lärarmaterial och upp-
dateringar till Lgr22. Där fi nns även digitala 
elevövningar till alla årskurser.

Lärarwebb
Visa bokens sidor på storskärm och använd 
digitala verktyg för att konkretisera matema-
tiken tillsammans med eleverna. Lärarboken i 
digitalt format ingår.

Eldorado i åk 1–3

Grundbok
Grundböckerna är strukturerade så att elev-
erna kan hållas samlade och arbeta med 
samma område. Det fi nns sex kapitel i varje 
grundbok och varje kapitel består av 2–4 
matematiska områden. Varje område inleds 
med ett gemensamt arbete på sidan Under-
sök, och följs av ett antal Tränings sidor som 
eleven jobbar med för att befästa  kunskap.

Grundbok Fokus
Grundbok Fokus har färre upp gifter och de 
röda uppgifterna har ersatts av fl er uppgifter 
av samma sort. De viktiga undersöksidorna är 
samma som i den vanliga grundboken. 

Bonusbok
För de elever som behöver mer utmaningar 
fi nns uppgifter till varje kapitel i bonusboken. 

Läxbok 
Uppgiftstyperna är samma som eleverna har 
mött i grund boken. På varje sida fi nns infor-
mation till den som hjälper till med läxan.

Extra färdighetsträning
Ett häfte med kopierings underlag som är 
kopplat till sidor i grundboken där eleverna 
kan behöva mer färdighetsträning.

Lärarbok
Här fi nns förslag på hur lektioner kan inledas 
och avslutas, och hur ni kan fördjupa kunska-
per. Det fi nns även förslag på hur undervis-
ningen kan anpassas.

nok.se/eldorado

Författare: Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck

Eldorado, andra upplagan

Eldorado åk 1

1A Grundbok  27-43804-0  144 s  125:-

1A Grundbok Fokus  27-45147-6  144 s  125:-

1A Bonusbok  27-44272-6  48 s  75:-

1A Läxbok (5-pack)  27-44273-3  32 s  189:-

1A Facit  27-44433-1  56 s  119:-

1A Lärarbok  27-43811-8  200 s  399:-

1A Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag  27-44404-1  44 s 209:-

1A Lärarwebb 12 mån. 27-44312-9  105:-

1B Grundbok  27-43805-7  144 s  125:-

1B Grundbok Fokus  27-45148-3  144 s  125:-

1B Bonusbok  27-44427-0  56 s  75:-

1B Läxbok (5-pack)  27-44274-0 32 s  189:-

1B Facit  27-44434-8  56 s  119:-

1B Lärarbok  27-43812-5  200 s  399:-

1B Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag  27-44439-3  44 s 209:-

1B Lärarwebb 12 mån. 27-44562-8   105:-

Eldorado åk 2

2A Grundbok  27-43806-4  144 s  125:-

2A Grundbok Fokus  27-45149-0  144 s  125:-

2A Bonusbok  27-44428-7  56 s  75:-

2A Läxbok (5-pack)  27-44275-7  32 s  189:-

2A Facit  27-44435-5  56 s  119:-

2A Lärarbok  27-43813-2  200 s  399:-

2A Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag  27-44440-9  56 s 209:-

2A Lärarwebb 12 mån. 27-44628-1   105:-

2B Grundbok  27-43807-1  152 s  125:-

2B Grundbok Fokus  27-45150-6  152 s  125:-

2B Bonusbok  27-44429-4  56 s  75:-

2B Läxbok (5-pack)  27-44276-4  32 s  189:-

2B Facit  27-44436-2  56 s  119:-

2B Lärarbok  27-43814-9  246 s  399:-

2B Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag  27-44441-6  56 s 209:-

2B Lärarwebb 12 mån.  27-44629-8   105:-

Eldorado åk 3

3A Grundbok  27-43808-8  152 s  125:-

3A Grundbok Fokus  27-45151-3  152 s  125:-

3A Bonusbok  27-44430-0  56 s  75:-

3A Läxbok (5-pack)  27-44277-1  32 s  189:-

3A Facit  27-44437-9  56 s  119:-

3A Lärarbok  27-43815-6  200 s  399:-

3A Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag  27-44442-3  64 s 209:-

3A Lärarwebb 12 mån. 27-44627-4   105:-

3B Grundbok  27-43809-5  152 s  125:-

3B Grundbok Fokus  27-45152-0 160 s  125:-

3B Bonusbok  27-44431-7  56 s  75:-

3B Läxbok (5-pack)  27-44278-8  32 s  189:-

3B Facit  27-44438-6  56 s  119:-

3B Lärarbok  27-43816-3  200 s  399:-

3B Extra färdighetsträning, 
kopieringsunderlag  27-44443-0  56 s 209:-

3B Lärarwebb 12 mån. 27-44626-7   105:-

Linjal 27-45446-0  15:-
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Pix och Pax fi nns 
som handdockor!

Pixel ger möjligheten att ta till vara på allt eleverna 
redan vet om matematik och bygger på tanken att 
alla elever ska hänga med. Varje moment går från 
konkret till abstrakt – från lek och utforskande till 
matte språkets tal och symboler för att lägga grunden 
till en god matematisk förståelse. 

Matematiken i Pixel är hämtad från situationer där 
eleverna kan känna igen sig för att ge dem krokar att 

hänga upp sin kunskap på. Varje moment i Pixel har 
ett tydligt ämnesmässigt fokus och innehåller upp-
gifter som vill få eleverna att refl ektera och inte bara 
räkna på. Eleverna får arbeta med samma område 
över en längre period, så att de får tid och möjlighet 
att befästa sina kunskaper.

Med Pixel blir både undervisningen och lärandet 
stimulerande och roligt.

Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne i de tidiga skolåren. Pixel löser 
det  problemet genom att alla övningar börjar i det konkreta, innan matematikens 
språk introduceras. Med Pixel får eleverna lära på ett kreativt och lekfullt sätt, allt 
förankrat i forskning kring barns lärarande.

Pixel löser problemen

Grundbok
I grundboken får eleverna möjlighet att träna och be-
fästa. Boken har enkla instruktioner och tydliga  bilder.

Lärarbok
Lärarboken är central i Pixel. Här beskrivs den grund-
läggande matematiken och du får konkreta tips på 
hur du kan lägga upp undervisningen till varje upp-
slag i grundboken.

Extrabok
I extraboken fi nns uppgifter för de elever som är redo 
för ytterligare utmaningar.

Kopieringsunderlag
I häftet med kopieringsunderlag fi nns spel, fl er 
övningar och problemlösningsuppgifter som passar 
i förskoleklass.

nok.se/pixel

Pixel i förskoleklass

Passar för: Förskoleklass–åk 3

Författare: Bjørnar Alseth, Mona Røsseland, Henrik Kirkegaard, 
Ann-Christin Arnås

Pixel FK Andra upplagan

Grundbok FK  27-43371-7 96 s 109:- 

Extrabok FK 27-43578-0 48 s 69:-

Lärarbok FK 27-43496-7 128 s 315:-

Kopieringsunderlag FK 27-43679-4 80 s 235:-

Handdockor, Pix och Pax (2 st) 27-44157-6  275:-

Tankehäfte (25-pack) 27-44193-4 32 s 119:-
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PIXEL
Bjørnar Alseth • Ann-Christin Arnås • Henrik Kirkegaard • Mona Røsseland 

1A GRUNDBOK

PIXEL tar till vara på elevernas nyfikenhet och fångar deras intresse 
för matematik! Med hjälp av ett praktiskt och kreativt arbetssätt byggs 
förståelse för matematiska begrepp – alltid från konkret till abstrakt nivå. 
    I grundboken har varje kapitel ett tydligt matematiskt innehåll, 
där varje moment behandlas grundligt. Med PIXEL är det lätt att anpassa 
undervisningen så att alla elever utmanas på sin nivå. I förskoleklassen 
får eleverna genom lek och utforskande möta matematiken som utvecklar 
deras tänkande.

Med samma författare och genomtänkt pedagogik ger PIXEL en trygg 
progression från förskoleklass till åk 6.

PIXEL för FK består av:

Grundbok Extrabok Lärarbok Kopieringsunderlag 

Läs mer på www.nok.se/pixel
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SVENSKA

Grundbok
Grundboken är uppdelad i kapitel med 
tydliga rubriker, för att visa det matematiska 
innehållet. Uppgifterna går från att vara halv-
konkreta till mer abstrakta. 

Varje kapitel inleds med en samtalsbild 
som är utgångspunkt för att få eleverna att 
samtala om matematik, resonera och argu-
mentera. Genom samtalen får du en uppfatt-
ning om deras matematiska förståelse. 

Exempelrutorna i boken är tänkta för 
gemensamt arbete med det som är nytt, men 
också som en minnesbild när eleven arbetar 
på egen hand.

I slutet av varje kapitel fi nns en diagnos 
och öva-uppgifter för reptition och utmaning.

Extrabok
Till elever som behöver fl er uppgifter och 
utmaningar fi nns en extrabok där eleverna 
kan arbeta självständigt. 

Läxbok
Läxorna följer innehållet i grundboken. Varje 
läxa har en text till föräldrar om vad läxan trä-
nar samt tips på hur de kan hjälpa till hemma.

Tankehäfte
Tankehäftet är ett stort skrivhäfte med blanka 
sidor för att uppmuntra eleverna att skriva 
eller rita sina tankar och uträkningar. 

Lärarbok
Lärarboken är central i Pixel. Här får du hjälp 
att planera lektionerna och anpassa under-
visningen utifrån elevernas förkunskaper 
och förutsättningar för att alla ska kunna vara 
med på sin nivå. Det matematiska innehållet 
för varje uppslag presenteras tillsammans 
med en beskrivning av var och en av uppgif-
terna i grundboken. Det fi nns förslag på 
samtalsfrågor och extra aktiveter att göra.

Kopieringsunderlag FK–3
Pärmen med kopieringsunderlag innehåller 
färdighets träning, spel och aktiviteter.

Problemlösning FK–3
Uppgifterna är organiserade efter årskurs 
och matematisk innehåll och består av utma-
nande uppgifter där eleverna behöver fun-
dera och pröva sig fram. 

MATEMATIK | BASLÄROMEDELMATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Digitalt extramaterial ingår
På nok.se fi nns digitala elevövningar, spel 
och färgläggningsbilder.

nok.se/pixel

Pixel i åk 1–3

Författare: Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, 
Mona Røsseland, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg

Pixel, andra upplagan

Pixel åk 1

1A Grundbok 27-43372-4 128 s 119:-

1A Extrabok  27-43579-7 56 s 69:-

1A Läxbok (5-pack) 27-43565-0 32 s 185:-

1A Facit  27-44185-9 48 s 95:-

1A Lärarbok 27-43497-4 174 s 389:-

1B Grundbok 27-43373-1 128 s 119:-

1B Extrabok 27-43580-3 56 s 69:-

1B Läxbok (5-pack) 27-43566-7 32 s 185:-

1B Facit 27-44186-6 48 s 95:-

1B Lärarbok 27-43498-1 180 s 389:-

Pixel åk 2

2A Grundbok  27-43374-8 128 s 119:-

2A Extrabok 27-43581-0 56 s 69:-

2A Läxbok (5-pack) 27-43567-4 32 s 185:-

2A Facit 27-44187-3 48 s 95:-

2A Lärarbok 27-43499-8 180 s 389:-

2B Grundbok 27-43375-5 128 s 119:-

2B Extrabok  27-43582-7 56 s 69:-

2B Läxbok (5-pack) 27-43568-1 32 s 185:-

2B Facit 27-44188-0 48 s 95:-

2B Lärarbok 27-43500-1 180 s 389:-

Pixel åk 3

3A Grundbok 27-43376-2 128 s 119:-

3A Extrabok 27-43583-4 56 s 69:-

3A Läxbok (5-pack) 27-43569-8 32 s 185:-

3A Facit 27-44189-7 52 s 95:-

3A Lärarbok 27-43501-8 180 s 389:-

3B Grundbok 27-43377-9 128 s 119:-

3B Extrabok  27-43584-1 56 s 69:-

3B Läxbok (5-pack) 27-43570-4 32 s 185:-

3B Facit 27-44190-3 48 s 95:-

3B Lärarbok  27-43502-5 182 s 389:-

Pixel FK–3

FK-3 Kopieringsunderlag 27-43571-1 418 s 599:-

FK-3 Facit 
kopieringsunderlag 27-44191-0 44 s 89:-

FK-3 Problemlösning 27-44023-4 128 s 449:-

Handdockor, 
Pix och Pax (2-pack)  27-44157-6  275:-

Tankehäfte (25-pack) 27-44193-4 32 s 119:-
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Förskoleklassens metodik är en idébank med ett 50-tal olika 
aktiviteter där eleverna får utforska genom att leta möns-
ter utomhus, lyssna till mönster av ljud, lösa problem och 
använda kroppen som måttstock.

Aktiviteterna beskrivs utförligt och du får tips på hur du 
 kan leda eleverna genom aktiviteterna och utveckla dem. 
Alla  mallar och kopieringsunderlag ni behöver fi nns i boken. 

MATEMATIKMATEMATIK

Förskoleklassens metodik
Digitalt extramaterial ingår
Förskoleklassens metodik fortsätter på 
nok.se! Här fi nns ytterligare kopierings-
underlag och länkar.

Passar för: Förskoleklass

Uppdrag Språklyft med matematik
Utifrån spännande och inspirerande hög läsningstexter får 
eleverna ta sig an kreativa, infallsrika och roliga uppdrag att 
utföra i grupp eller individuellt. Uppdragen ger eleverna till-
fällen att ur olika perspektiv öva matema tiska och språkliga 
förmågor. Eleverna får arbeta med och lösa problem där de 
själva och tillsammans väljer lämpliga lösnings strategier. De 
får förklara hur de har tänkt och jämföra sina olika lösningar.

Materialet kan lätt kombineras med olika läromedel och 
arbetssätt. Boken har två teman, ”Leksaksfabriken” som med 
fördel kan användas i förskoleklass och åk 1, och ”Detektiv-
byrån” som främst är avsedd för åk 2–3.

Passar för: Åk 1–3

Lärare Gör

Problemlösning
Rika, öppna och kreativa uppgifter
Problemlösning stöttar dig som lärare att 
hitta bra problemuppgifter till alla i klassen. 
Uppgifterna är indelade i olika matematiska 
områden så att du lätt kan använda dem som 
komplement till ditt befi ntliga läromedel. 

I bokens introduktion fi nns en beskrivning 
av de tre problemtyperna – rika, öppna och 
kreativa uppgifter. Där fi nns också en presen-
tation av olika strategier som är lämpliga vid 
arbetet med problemlösning. 

Boken är indelad i 13 matematiska områ-
den där eleverna får möjlighet att arbeta 
med de olika problemtyperna. Som lärare 
får du hjälp med vilka förkunskaper eleverna 
behöver, vilket arbetssätt ni kan använda och 
vilka strategier som passar till problemupp-
giften. Läromedlet uppmuntrar till diskussion 
kring olika lösningar mellan elever, både i 
mindre grupper och i helklass.

Problemlösning är ett kopieringsunderlag    
i A4-format och innehåller ett 60-tal problem-
lösningsuppgifter. 

Lärarstödet till varje uppgift följer samma 
form och innehåller:
• En beskrivning av uppgiften
• Förkunskaper och viktiga begrepp
• Förslag på arbetssätt
• Strategier och tips om eleverna kör fast
• Svårigheter och missuppfattningar
• Avslut och sammanfattning 
• Facit.

Passar för: Åk 1–3

Lärare Gör-serien
ger  konkreta förslag på  

arbetssätt och  aktiviteter 
som är väl  beprövade och 

direkt kan användas 
i  undervisningen.

Problemlösning gör eleverna 
mer motiverade  och deras 
självför troende i matematik ökar.

Författare: Andreas Ebbelind, Hanna Palmér

Förskoleklassens metodik 
– upptäck och utforska 
matematik  27-44392-1 148 s 435:-

Författare: Elisabeth Berg, Ulla Hägglund
Högläsningstexter: Pär Sahlin 

Uppdrag Språklyft 
med matematik 27-42993-2 128 s 439:-

Författare: Erika Tengrud och Lina Pfannenstill

Lärare Gör

Problemlösning  27-45779-9 160s 399:-
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Uppdrag hemma
Uppdrag hemma är ett kopieringsunderlag 
med kluriga uppdrag utformade som läxor 
för att stärka kom munika tionen mellan skola 
och hem. 

Så här fungerar materialet:
•  Välj ett uppdrag som finns inom det mate-

matiska område som ni arbetar med.

•  Genomför varje uppdrag i klass rummet så 
att eleverna vet hur de ska gå till väga. 

•  Varje elev tar hem uppdraget i form av en 
läxa och blir därmed experten hemma på 
hur uppdraget ska utföras. När eleven får 
vara expert utvecklas elevens tilltro till sin 
förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang.

Passar för: Åk 1–3

Fena på matte är fristående och fl exibla 
 extrahäften i matematik. Uppgift erna trä-
nar bland annat problem lösning med logiskt 
tänkande, tal  uppfattning, geometri, mönster 
och prealgebra. 

Häftena är upplagda så att eleverna själva 
kan välja sidor och arbeta på egen hand. 

Längst ner på varje sida fi nns en kortfattad 
information om sidans matematiska innehåll. 

Flotten: talområde 1–50,    
grundläggande matematik

Skatten: talområde 1–200,  
a ddition och subtraktion

Kojan: talområde 1–1000,  
alla  räknesätt

Passar för: Åk 1–3

Bli en Fena på matte!

Passar för: Åk 1-3

Lärare Gör

Praktisk matematik
Skapa nyfi kenhet och förståelse
Praktisk matematik innehåller elevaktiva och 
kreativa matematiklektioner som passar alla 
elever. Eleverna bygger förståelse genom 
att upptäcka, fi nna samband och lära till-
sammans. Det ger eleverna en känsla av att 
lyckas och tro på sin förmåga vilket ger dem 
ett självförtroende i matematik. 

Du kan enkelt följa den färdiga lektions-
planeringen som leder dig genom hela lek-
tionen. Här fi nns tips på hur du anpassar 
lektionen utifrån din grupp, hjälp med vad 
du ska lyssna efter för att bedöma elevernas 
kunskaper och tips på fl er övningar till nästa 
lektionstillfälle.

Boken innehåller lektioner inom elva olika 
matematikområden samt kopieringsunder-
lag och tips på konkret material. Lektionerna 
är differentierade och går från ett kreativt 
konkret utforskande till ett mer abstrakt 
arbete.

Lärare Gör – Praktisk matematik ger dig:
• 35 planerade kreativa och praktiska mate-

matiklektioner samt kopieringsunderlag
• Uppgifter som bygger förståelse genom 

att eleverna upptäcker, finner samband 
och lär tillsammans

• Ett kompletterande, praktiskt material för 
en bredare undervisning.

Plötsligt lyckades eleven 
och visade färdigheter som 
jag inte  visste att hen hade.

Författare: Théreés Eklund, Carina Irlander

Uppdrag hemma 

Läxor i matematik på ett 
meningsfullt sätt 27-43394-6 144 s 399:-

Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck

Fena på matte

Flotten 27-42200-1 24 s 59:-

Skatten 27-42201-8 24 s 59:-

Kojan 27-42202-5 24 s 59:-

Författare: Josefi n Thorsten

Lärare Gör

Praktisk matematik 27-46214-4 104s 199:-
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MATEMATIK

Träna på mätning

Träna på taluppfattning

Träna på textuppgifter

Träna på de fyra räknesätten 

Träna på algoritmer

MATEMATIK

Träna på matte
Häften med genomtänkt innehåll och varierade uppgifter som får 
eleverna att längta efter träning i matematik!

Träna på kod

Passar för: Förskoleklass–åk 3

Träna på matte är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att färdighets-
träna  bas kunskaper i matematik. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta något 
 matematiskt område, dels som meningsfulla extrauppgifter till elever som blir snabbt klara.

Författare: Maria Danielsson, Ida Rudin, Marie Andersson

Träna på-serien

Träna på de fyra räknesätten

0–10 addition, 5-pack 27-42645-0 16 s 129:-

0–10 subtraktion, 5-pack 27-42646-7 16 s 129:-

0–20 addition och  
subtraktion utan övergångar, 
5-pack 27-42650-4 16 s 129:-

0–20 addition och subtraktion 
med övergångar, 5-pack 27-42649-8 16 s 129:-

0–99 addition och subtraktion 
utan övergångar, 5-pack 27-42653-5 16 s 129:-

0–99 addition och subtraktion 
med övergångar, 5-pack 27-42651-1 16 s 129:-

Addition och subtraktion 0–999 
utan övergångar, 5-pack 27-43337-3 16 s 129:-

Addition och subtraktion 0–999 
med övergångar, 5-pack 27-43338-0 16 s 129:-

Tabeller upp till 5x5, 5-pack 27-42654-2 16 s 129:-

Tabeller upp till ≤ 25, 5-pack 27-43339-7 16 s 129:-

Tabeller 2–5 multiplikation
 och division, 5-pack 27-43340-3 16 s 129:-

Tabeller 6–10 multiplikation 
och division, 5-pack 27-43341-0 16 s 129:-

Träna på algoritmer

Algortimer addition, 5-pack  27-44546-8 16 s 129:- 

Algoritmer subtraktion, 
5-pack  27-44547-5  16 s 129:-

Algoritmer division, 5-pack  27-44549-9  16 s 129:-

Algortimer multiplikation, 
5-pack  27-44548-2 16 s 129:-

Träna på taluppfattning

0–10 taluppfattning, 5-pack 27-42647-4 16 s 129:-

0–20 taluppfattning, 5-pack 27-42648-1 16 s 129:-

0–99 taluppfattning, 5-pack 27-42652-8 16 s 129:-

Bråk, helheter och del 
av antal, 5-pack 27-43336-6 16 s 129:-

Träna på mätning

Tid klockan analog 
hel, halv, kvart, 5-pack 27-43342-7 16 s 129:-

Tid klockan analog hela, 
5-pack 27-43343-4 16 s 129:-

Träna på textuppgifter

Textuppgifter de 
fyra räknesätten, 5-pack  27-44550-5  16 s 129:-

Träna på kod

Stegvisa instruktioner, 
5-pack  27-45463-7  16 s  129:-

Loopar och felsökning,
5-pack  27-45462-0  16 s  129:-

Variabler och buggar,
5-pack  27-45464-4  16 s  129:-

Villkorssatser och maskinkod,
5-pack  27-45465-1  16 s  129:-
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ÅK 
1–3

Grundläggande programmering 
i matematik

Robo
t CityRobo
t City

Monika Helgesson
Ingela Sandberg

Grundläggande programmering 
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Robot City

Passar för: Åk 1–3

MATEMATIKMATEMATIK

Utveckla 
matematiskt 
tänkande i 
förskoleklass
Extra anpassningar och särskilt stöd

Passar för: Förskoleklass

Boken innehåller undervisningsaktiviteter och uppdrag 
anpassade för elever i behov av extra anpassningar och 
särskilt stöd i förskoleklass. 

Boken inleds med vilken matematik elever i 
förskoleklass möter och vilken betydelse 
strukturerad undervisning har. Sedan följer 
delarna med undervisningsaktiviteter och 
uppdrag. I boken fi nns kopieringsunderlag 
med bild material och arbetsblad.

Forskning och matematikdidaktik
Forskningen visar att det fi nns starka samband 
mellan den kunskap elever har när de börjar 
åk 1 och den fortsatta kunskapsutvecklingen 
genom hela grundskolan. Den visar även att 
vi genom tidiga insatser kan förebygga svårig-
heter och underlätta elevers lärande. 

Här kan du även läsa om de kunskaper som 
forskningen visar att alla elever behöver för 
fortsatt lärande.

Undervisningsaktiviteter
Varje aktivitet har en progression som  hjälper 
eleven att bygga upp kunskaper med hjälp 
av strukturerad undervisning. Aktiviteterna 
passar för undervisning på individ- och 
gruppnivå.

Aktiviteterna är indelade i tre matematiska 
områden: 
A Förstå talen 0–5
B Tals uppbyggnad
C Ordproblem med addition och subtraktion

Uppdrag
I uppdragen får eleverna lösa problem med 
fokus på klassifi cering och sortering, möns-
ter, rumsuppfattning, mätning samt föränd-
ring. Uppdragen är tänkta att genomföras på 
grupp- eller klassnivå. 

Digitala matteverktyg används för att visualisera nya begrepp och 
göra matematiken levande för eleverna.

Materialet är indelat i sex 
olika områden: 
• taluppfattning
• de fyra räknesätten
• mätning
• statistik
• geometri 
• bakgrunder

Passar för: Åk 1–3

Elever som 
behöver stöd kan 

identifi eras med Skolverkets 
kartläggning Hitta matemati-
ken eller genom information 

från förskolan och egna 
observationer.

Digitala matteverktyg
Robot City är för dig som vill arbeta med att 
utveckla dina elevers datalogiska förmåga och 
”programmeringstänk” innan de börjar med 
programmering på datorn. För varje uppdrag 
fi nns det ett tydligt lektionsupplägg med syfte, 
förberedelser, genomång, praktiska övningar 
och slutrefl ektion.

I handledningen fi nns kopieringsunderlag 
för genomgångar och övningar. 

Kopierings underlagen 
fi nns även på nok.se om 
du vill  visa dem digitalt 
på storskärm.

Författare: Görel Sterner, Ingrid Olsson

Utveckla matematiskt 
tänkande i förskoleklass  27-46059-1 242 s 539:-

Digitala matteverktyg  licens 12 mån 27-43934-4 209:-

Författare: 
Monika Helgesson, Ingela Sandberg

Robot City  27-45146-9 120 s 389:-
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Forskning 
har visat på goda 

resultat vid en genomtänkt 
och effektiv en-till-en-

undervisning.

Passar för: Åk 1–3

Intensivträning i matematik

Handledning
I handledningen fi nns konkret beskrivning av hur undervisningen 
ska läggas upp. Läs och genomför varje moment steg för steg för 
lyckat resultat.

Lärandemål
Varje avsnitt inleds med lärandemål och en 
beskrivning av vad ni behöver för material.

Genomgång 
Steg för steg får du veta vad ni ska samtala 
om och hur ni ska jobba konkret med mate-
rial eller bilder innan eleven ska göra uppgif-
terna i sitt eget häfte.

Uppgifter 
Till alla uppgifter fi nns förslag på vad du kan 
observera, vilket kan innebära att ställa över-
gipande eller direkta frågor kring begrepp.

Förbered hemmauppgift 
Innan eleven tar hem läxan förbereder ni den 
gemensamt i skolan.

Man behöver ju inte räkna, 
man ser vad svaret är!

ELEV I DEN KONKRETA FASEN.

Har du elever i åk 1–3 som har missat grund-
läggande matematiska begrepp? Med intensiv-
undervisning kan du ge dem en chans att vara 
med på banan igen!

Intensivträning i matematik innebär att en elev får kompletterande 
undervisning under en begränsad tid, utöver under visningen i 
klassen. Arbetsgången ger eleven möjlighet att använda språket, 
generalisera och utveckla inre bilder som stöd för det abstrakta 
tänkandet.

Med hjälp av Intensivträning i matematik får eleven på ett 
 strukturerat sätt röra sig från en konkret till en alltmer abstrakt 
nivå för att vidareutveckla förståelse för tal och räkneoperationer. 
Avsikten är att eleven ska utveckla effektiva och utvecklingsbara 
tanke former, och inre föreställningar som stöd för sitt tänkande.
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Elevhäfte
Varje träningstillfälle är ett uppslag i elevens häfte, där en sida är för arbete i skolan och en sida 
för arbete hemma. 

Längst ner på sidan fi nns alltid lärande målen beskrivna. Där fi nns också utrymme för den 
som hjälper till med läxan att skriva en kommentar.

 Om eleven har möjlighet fi nns det extra färdighetsträning på nok.se att fortsätta med. 

Digitalt extramaterial ingår
På nok.se fi nns digitala övningar med 
färdighetsträning till varje träningstillfälle.

Tips!
I häftet Lärarens guide till intensivundervisning 
i matematik får du en introduktion till vad inten-
sivundervisning i matematik är och hur du kan 
undervisa med metoden. Beställ kostnadsfritt 
på nok.se/intensivtraning.

De mest framgångsrika undervisningsmetoderna har det 
 gemensamt att elever i samspel med lärare får undersöka 
och pröva olika stategier och fl era sätt att lösa en uppgift. 
Man  arbetar med representationer på ett systematiskt sätt, 
från det konkreta till det mer abstrakta.

(GERNSTEN M FL, 2009)

Författare: Ingrid Olsson

Intensivträning i matematik

Räknemetoder utan 
övergångar, elevhäfte 27-43832-3 32 s 79:-

Räknemetoder utan 
övergångar, handledning 27-43836-1 40 s 195:-

Talkamrater för talen 1–10, 
elevhäfte 27-43830-9 32 s 79:-

Talkamrater för talen 1–10, 
handledning 27-43834-7 40 s 195:-

Räknesätten + och – med text-
uppgifter, elevhäfte 27-43933-7 32 s 79:-

Räknesätten + och – med text-
uppgifter, handledning 27-43931-3 40 s 195:-

Talen 11–19, elevhäfte 27-43936-8 28 s 79:-

Talen 11–19, handledning 27-43939-9 40 s 195:-

Taluppfattning 1–100, 
elevhäfte 27-43932-0 32 s 79:-

Taluppfattning 1–100, 
handledning 27-43930-6 40 s 195:-

Räknemetoder vid övergångar, 
elevhäfte 27-43937-5 32 s 79:-

Räknemetoder vid övergångar, 
handledning 27-43941-2  40 s 195:-

Alla räknesätten med 
textuppgifter, elevhäfte  27-43938-2 32 s 79:- 

Alla räknesätten med 
textuppgifter, handledning 27-43940-5 40 s 195:-
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Lärarens guide till

Musik

Lärarens guide till

Idrott och hälsa 

Passar för: Åk 1–3

Passar för: Åk 1–3

FRITIDSHEM

Handledningen tar upp musikämnets prak-
tiska moment kopplat till det centrala inne-
hållet för musik åk 1–3. I Lärarens guide till 
musik får du som lärare teori, inspiration och 
tips till din musikundervisning. 

Handledningen innehåller:
• Teoriavsnitt om musikämnet och musik-

undervisning.
• Förslag på hur man kan planera ett läsår.
• Reflektionsfrågor och  utvärdering till lära-

ren efter lektioner och  arbets områden.
• Lektionsförslag kopplat till gemensam 

sång, gemensamt spel på rytminstrument 
och på gitarr, bas och keybord. 

• Temaområden 
som FN-dagen 
och lucia.

Handledningen 
innehåller även 
 rikligt med 
kopierings  underlag som kan användas i 
undervisningen. Du når bokens kopierings-
underlag samt inspelat komp till låtar i hand-
ledningen via en inloggning till 
en lärarwebb. 

Lärarwebben gäller 12 månader och 
 därefter kan du köpa till lärarwebben separat.

Lärarens guide till idrott och hälsa innehåller 
ett brett utbud av fl era olika teman kopplade 
till de teoretiska momenten som ingår i cen-
trala innehållet för åk 1–3 i både grundskolan 
och grundsärskolans läroplan. 

Boken behandlar moment från:
• Friluftsliv och utevistelse
• Hälsa och levnadsvanor

Handledningen erbjuder inspiration om 
hur du kan arbeta språkutvecklande i idrott 
och hälsa. Den ger även tips på hur du på 

ett  lekfullt sätt kan 
ge eleverna en bra 
ingång till det teore-
tiska innehållet med 
hjälp av praktiska 
övningar. Det leder till att eleven får goda 
 möjligheter att utveckla sina förmågor 
i ämnet och på sikt nå målen för åk 6.

Du når alla bokens  kopieringsunderlag 
 i digital version via en inloggning till en 
 lärar webb. 

Lärarwebben gäller i 12 månader och där-
efter kan du köpa till lärarwebben separat.

Karin Dietrichson
är förstelärare med 
 inriktning på estetiska 
lärprocesser på en 
grundskola i Stockholms 
stad. Hon har arbetat på 
alla stadier i grund-
skolan i över 20 år.

Linda Persson  arbetar som förstelärare på en 
grundskola i Sollentuna kommun. Hon  undervisar   
i ämnena idrott och hälsa, svenska och  matematik.

Åsa Rindstål arbetar som lärare på en grundskola 
i Sigtuna kommun och undervisar i ämnena idrott 
och hälsa, hem- och konsumentkunskap, svenska 
och  matematik.

Passar för: Åk 1–3

ida lisell ida lisell ida lisell · · lina ottilia karlssonlina ottilia karlssonlina ottilia karlssonlina ottilia karlssonlina ottilia karlssonlina ottilia karlssonlina ottilia karlsson

ÅK 1–3

LÄRARENS GUIDE TILL

BILD
teori · praktik 

bedömning

Författare: Karin Dietrichson

Lärarens guide till
Musik åk 1–3  27-46153-6   98 s  489:-

Lärarwebb, 12 mån 27-46391-2  105:-

Författare: Linda Persson och Åsa Rindstål

Lärarens guide till 
Idrott och hälsa åk 1–3 27-46154-3  100 s  489:-

Lärarwebb, 12 mån 27-46392-9  105:-

Författare: Ida Lisell och Lina Ottila Karlsson

Lärarens guide till 
Bild 1–3 27-46304-2  140 s  489:-

Ida Lisell är utbildad grundskollärare, förstelärare i 
bild för åk 1-9 och aktiv konstnär.

Lina Ottila Karlsson är utbildad bildlärare vid 
Konstfack i Stockholm, grafi ker och aktiv konstnär. 

Lärarens guide till 

Bild 
Lärarens guide till Bild är en guide till de 
praktiska delarna av bildämnet. Tydliga 
instruktioner gör bildlektionerna lättsamma 
och roliga. Uppgifterna går att utföra även 
för det klassrum som bara har enkla material. 
Lektionernas koppling till Läroplanen fram-
går tydligt och den som vill veta mer fi nner 
teoretiska delar om bildskapande och bild-
analys, samt fakta om konstnärer och kända 
bildskapare att berätta om för eleverna.

Lärarens guide till bild innehåller:
• Förslag på läsårsplan
• Tema-lektioner för respektive årskurs

• Fördjupande fakta 
och exempel på 
kända bildskapare 
och olika yrken 
inom  bild ämnet

• Konstbilder och 
annat lektionsma-
terial att visa på 
storskärm.

Handledningen inspirerar till att arbeta 
språkutvecklande inom bildämnet. Den ger 
även tips på hur du på ett lekfullt sätt kan 
ge eleverna en bra ingång till det teoretiska 
innehållet.
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Passar för: Fk–åk 3

5. Jonglering

Sjalar

Jonglera med sjalar

Bollar

Jonglera med bollar

Ringar

Jonglera med ringar

6. Cirkus i klassrummet

Pausövningar

7. Förslag på 
lektionsupplägg

Cirkuslektion 1: Akrobatik i   
  rörelse

Cirkuslektion 2: Jonglering

Cirkuslektion 3: Pyramidbygge

8. Fler cirkustrick

9. Gör en cirkus-     
    föreställning!

Tänk ut en struktur

Tema

Karaktärsarbete

Att göra ett cirkusnummer

Förslag på upplägg till en 
föreställning

Efterord

INNEHÅLL
Inledning

Vad är cirkus?

Vilka är vi?

Cirkus för alla

Koppling till läroplanen

1. Cirkus och 
samtycke

Samtycke – vad är det?

Kroppsspråk och signaler

Våga säga ”ja” – vi får alltid 
lov att ändra oss

Bli världsbäst på att samarbeta!

2. Uppvärmning

Uppvärmningslekar

3. Mera lek!

Evolutionsleken

Direktören vaknar

Namnlekar

Dansstopp med rockringar 

4. Akrobatik

Cirkusdjuren – akrobatiska 
figurer

Stillastående akrobatiska 
figurer  

Motviktsövningar   

Akrobatiska pyramider

Pyramidernas grundklossar

Öva fritt med hjälp av bilder

Fantasipyramid – allt är 
möjligt!

Pyramid med hela klassen

Akrobatiklekar
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Till den här boken fi nns fi lmer kopplade till vissa av 
övningarna. Vid dessa övningar fi nns symbol i 
 marginalen. Logga in på nok.se och använd  bokens 
aktiveringskod för att få tillgång dem.

Författare: Josefi n Karlsson, Christoffer Remberger och Ida 
Stenman

Cirkus i skolan 27-46282-3  128 s  359:-

Cirkus i skolan
Fantasi, motorik och samarbete i fritidshemmet

Josefi n Karlsson, Christoffer Remberger och Ida 
Stenman har över 15 års erfarenhet av att arbeta 
professionellt som cirkusartister och med cirkus-
pedagogik för barn och unga. Cirkus är en kreativ 
konstform och författarna vill med den här boken 
göra cirkusen tillgänglig för fl er.

Cirkus i skolan är utformad för att lärare och pedagoger ska kunna 
arbeta med cirkus på fritidshemmet och i skolan och därigenom sti-
mulera elevernas kreativitet och rörelse. Med hjälp av materialet 
önskar författarna skapa en bättre lärandesituation och bidra till ökat 
välmående.

Cirkus i skolan möjliggör arbetet med läroplanens nya mål om 
samtycke. Boken visar på hur det behövs samtycke i alla våra dagliga 
relationer. Den lyfter även att samtycke är något man kan öva och bli 
bättre på.

Övningarna beskrivs stegvis med hjälp av bilder, texter och 
instruktionsfi lmer så att alla elever ska klara av övningarna. Utgångs-
punkten är att övningarna ska stimulera till rörelse och utveckla elev-
ernas fantasi och förmåga genom estetiska uttryckssätt – att de ska 
ha roligt och hitta glädjen i att samarbeta med varandra!

Cirkus i skolan innehåller en mängd roliga och utvecklande cirkuspedagogiska övningar 
som stärker  samarbetet i gruppen och inspirerar till kreativitet och lek. Boken är lekfull i sin 
framtoning, både i upplägg och form.
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Språkdidaktik i fritidshemmet ger den teoretiska 
grund och praktiska fördjupning som behövs för att 
kunna planera, utvärdera och utveckla det språkliga 
lärandet hos alla elever. Utifrån centrala områden 
som exempelvis samtal, berättande, högläsning, ord 
och begrepp, bokcirklar och biblioteksbesök, drama 
och egen produktion i form av dagböcker, tidningar, 
böcker, poddar och fi lm, så inspirerar boken till en 

språkundervisning som pågår medan livet levs. 
Språket är nyckeln till att utveckla förmågor inom 

samtliga ämnesområden, men även för att skapa 
gemenskap. Att kunna lyssna på andra, framföra sina 
tankar, förhandla och kompromissa, är viktiga ingre-
dienser för goda relationer och ett demokratiskt för-
hållningssätt. Det här är en bok för fritidshemsperso-
nal och rektorer samt till blivande lärare i fritidshem.

Sociala relationer i fritidshem 
Sociala relationer i fritidshem introducerar aktuell forskning och teoretiska perspektiv 
på  sociala relationer. Exemplen berö r områ den som digitala verktyg, delaktighets-
frå gor, ö vergå ngar och elevers perspektiv och boken vänder sig främst till lä rare i fri-
tidshem och till studenter på  grundlä rarprogrammet, med inriktning fritidshem. Den 
ä r även relevant fö r andra grupper inom skolverksamheten, så som personal inom 
elevhä lsa och skolledare.

Ann S. Pihlgren är fi l.dr., 
 lärar utbildare, förskole- och 
skol utvecklare i fl era kommuner 
samt forskningsledare vid 
Ignite  Research Institute. 

Språkdidaktik i fritidshemmet
Språkundervisning medan livet levs

Med ett renodlat fokus på språkutveckling underlättar Ann S. Pihlgren med den 
här boken för fritidshemmets kompensatoriska uppdrag – att ge alla elever förut-
sättningar att lära och utvecklas så att de kan ta sig an livet och framtiden. 

Nyhet! 
Nu fi nns en kostnadsfri 
studie handledning för 
 kollegialt lärande med 

 fi lmer som inspirerar och 
förstärker bokens 

innehåll. Logga in på 
 bokens hemsida.

Författare: Ann S. Pihlgren

Språkdidatik i fritidshemmet

Best nr: 27-82948-0 

Sid: 232  

Pris: 239:-

Författare: Lina Lago, Helena Elvstrand

Sociala relationer i fritidshem

Best nr: 27-82537-6 

Sid: 328  

Pris: 212:-

Till det här läromedlet ingår 
 kostnadsfritt digitalt extra-
material på webben.
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REGELLEKAR   4

antal deltagare: minst åtta

Hajarna kommer

ni behöver:
• en fri lekyta 
• sex till tio rockringar, beroende 

på antalet deltagare
• eventuellt koner för att markera 

lekområdet.

GÖR SÅ HÄR
Placera ut rockringarna på lek
området, som behöver vara cirka 
sex gånger sex meter stort. 
Låt deltagarna sprida ut sig och 
berätta att de får röra sig fritt 
i vattnet  (marken) tills du ropar 
”hajarna kommer” – då gäller 
det att ta sig till närmaste ö 
(rockring). Väl på ön gäller det 
att hålla fötter och tår innanför 
rockringen och att hjälpas åt så 
att ingen blir uppäten av hajarna. 
Gå gärna runt och ”kontrollera” 
så att alla har fötterna innanför, 

det är ett roligt moment att se till 
att de klarat uppgiften.

För varje gång du släpper 
ut deltagarna i havet ska du ta 
bort en rockring. Hur många 
öar behöver de för att klara sig? 
Uppmuntra dem att samarbeta för 
att slå nya rekord.

Fritidshem Rastlekar  ISBN 9789127456327  © Författaren och Natur & Kultur  Kopiering förbjuden.

mål:
• stärka kroppsupp fattning
• utveckla fokus och 

koncentrationsförmåga.

9789127456327_cards_148x197mm.indd   31 2019-06-12   15:58

Fritidshem Rastlekar  ISBN 9789127456327  © Författaren och Natur & Kultur  Kopiering förbjuden.

LAGLEKAR   2

antal deltagare: max 25

General och spion

mål:
• utveckla samarbets

förmåga
• utveckla förmåga att 

följa instruktioner och 
regler.

ni behöver:
• en lekyta, gärna med hus,  

träd och annat att smyga 
bakom

• 24 laminerade lekkort: 12 blå, 
12 röda, samtliga markerade 
med poäng och militär grad  
(se kortets baksida). 

GÖR SÅ HÄR 
Bestäm varsitt bo för lagen.  
Alla får dra varsitt lekkort, 
 exempel på dessa hittar du på 
baksidan av kortet. De som 
 hamnar i det blå laget går till sitt 
bo, medan det röda laget går till 
sitt bo. Om antalet deltagare är 
färre än 25 och det blir kort över, 
se till att general och spion finns 
bland korten och att lagen  
i övrigt har fått likadana kort. 

Lagkompisarna visar sina kort 
för varandra så att alla i laget vet 
vilka som är general och spion, 

men hemligheten får absolut inte 
avslöjas för motståndarna! 

Målet är att tillfångata mot
stånd arnas general, och det 
kan bara spionen göra. Om det 
lyckas börjar leken om. Samtidigt 
ska alla försöka ta så många 
 motståndare som möjligt till 
fånga. Det gör de genom att jaga 
och ta varandra och sedan visa 
sina lappar för varandra. Den 
som har högst poäng/grad tar 
den andra till fånga och för med 
sig fången till sitt bo. 

Vänd �
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Tänk om du har svårt att koncentrera 
dig på instruktionerna du får eller inte 
förstår lekarna? För en del elever kan 
vardagliga situationer på fritidshemmet 
skapa stress och oro. Ofta helt i onödan! 

Den praktiska handboken Autism och adhd i fritids-
hemmet visar hur tydliggörande pedagogik kan göra 
fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull. 
Tack vare enkla tekniker som visuella stöd, scheman 
och tydliga instruktioner kan du som är blivande och 
verksam lärare i fritidshem kompensera för nedsatta 
funktionsförmågor och anpassa undervisningen och 
lärmiljön på fritids hemmet. 

Rastlekar innehåller 
50 kort med aktiviteter 
som passar på rasten 
och i fritidshemmet.

Rastlekar
Där lek erbjuds som rastaktivitet ökar rörelseglädjen, gemenskapen och 
 koncentrationen – samtidigt som konfl ikterna minskar.

Rastlekar innehåller 50 kort med aktiviteter som pas-
sar på rasten och i fritidshemmet. Korten är indelade 
i kategorierna Kullekar, Regellekar, Laglekar, Bollekar 

och Gömmalekar. På varje kort fi nns information om 
hur aktiviteten går till, vilka mål som utgås ifrån samt 
vilka material som behövs.

Emma Widegren är förskollärare 
och lärare för Fk–åk 6 och har lång 
erfarenhet av arbete inom förskola 
och skola. Mer om Emma fi nns på 
www.wideung.se

Autism och ADHD i fritidshemmet
Tydliggörande pedagogik

Författare: Emma Widegren

Rastlekar

Kortlåda med 50 kort 

Best nr: 27-45632-7

Pris: 465:-

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

Autism och ADHD i fritidshemmet

Best nr: 27-82728-8 

Sid: 208 

Pris: 249:-
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Vägledning 
Pedagogiskt förhållningssätt

Fritidshemmets inre liv är temat för den här boken. I konkreta exempel får 
du kunskaper om barns reaktioner, tankar och agerande och vilken bety-
delse de vuxnas pedagogiska förhållnings sätt har i dessa situationer. 

Du får insikt i hur du och arbetslaget kan möta och be möta både enskilda 
barn och barngrupper, och hur ni kan göra för att ge stöd och stimulans 
som är utvecklande för barnen. Boken är ett redskap för fördjupning när det 
 gäller fritids hemmets pedagogiska inriktning, metoder och resultat.

Inspiration 
Meningsfull verksamhet

Hur gör man för att utveckla kvaliteten på fritidshemmet så att både man 
själv, verksamheten och barnen får en meningsfull och lärorik vistelse? 
Boken beskriver hur det är att arbeta som fritidspedagog och om relations-
skapande bland barnen, skolsamverkan och om den viktiga leken. Boken 
innehåller en mängd konkreta tips och idéer på värderingsövningar, lekar, 
skogsaktiviteter och mycket annat.

Handboken 
Planering och utvärdering

Den här boken handlar om att göra dig som är lärare i fritidshems -
 peda gogik medveten om ditt eget arbete, din kompetens och ditt 
 uppdrag. Med en större medvetenhet stärks både yrkesrollen och 
 kvaliteten på  verksamheten. 

I boken presenteras hur ni kan arbeta med fritidshemmets uppdrag, 
 planering, uppföljning, utvärdering och barnens delaktig het, genom-
gående kopplat till fritids hemmets styr dokument.

Min fritidsbok 
Dokumentera verksam heten på  f ritidshemmet

Med Min fritidsbok ges möjlighet att synliggöra och dokumentera vad som 
ska göras och vad som har gjorts på fritidshemmet. 

Min fritidsbok innehåller ett omfattande kopieringsmaterial som täcker 
dokumentationen för stora delar av fritidshemmets verksamhet, såsom akti-
viteter, skapande, utfl ykter, egna tankar och utvärderingar. Dessa sidor, som 
pedagog och elev fyller i tillsammans, blir elevens egen fritidsbok. Bokens 
innehåll omfattar Fk–åk 6.

Författare: Lars Andersson

Vägledning – pedagogiskt 
förhållningssätt 

Best nr: 27-42311-4 

Sid: 144  

Pris: 299:-

Författare: Jessica Ekman, 
Magdalena Hammarstedt

Min fritidsbok – dokumentera elevers 
utveckling och lärande

Best nr: 27-43935-1 

Sid: 104  

Pris: 315:-

Författare: Jessica Bergkvist, 
Helena Fuhrman

Inspiration – meningsfull verksamhet

Best nr: 27-42380-0 

Sid: 96  

Pris: 279:-

Författare: Åsa Eklund

Handboken – planering 
och utvärdering 

Best nr: 27-42381-7 

Sid: 60  

Pris: 249:-
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Utomhus 
Få det att fungera

Forskning talar för att vi människor mår bra när vi är ute. En positiv ute-
vistelse ger friskare barn, färre konfl ikter, ökad  inlärningsförmåga, bättre 
motorik och mindre stress.

Måste man gå iväg till skogen för att få en härlig utevistelse? Nej, mycket 
spänning och glädje kan upplevas på skolgården. På många skolgårdar 
fi nns det ofta möjligheter att utveckla och göra roliga saker med barnen. 
Boken ger tips på hur skolgården kan förbättras och vad man kan göra och 
leka.

Språkutvecklande aktiviteter
En idébank

Med Språkutvecklande aktiviteter – en idébank får du som arbetar på  
fritidshem tips på ett stort antal språkutvecklande, planerade aktiviteter 
som går att genomföra som en naturlig del i den dagliga verksamheten på 
 fritids hemmet. 

Aktiviteterna kopplas till de tillfällen eller platser i fritidshemmet där de 
naturligt passar in: under samlingen, i läshörnan, i skrivarverkstaden, i rum-
met för skapande eller vid lek inne eller utomhus. Till varje aktivitet listas 
de förmågor som barnen huvudsakligen utvecklar när de genomför aktivi-
teten: motorik och perception, språkljud och bokstäver, ordförråd, tala och 
lyssna, läsa och skriva. 

IKT 
Möjligheter och utmaningar

Med IKT på fritids får barnen tillägna sig kunskaper om att använda 
modern teknik för att söka kunskap, kommunicera och skapa. När man 
arbetar med IKT har man stora möjlig heter att tillsammans med barnen 
utforska och utveckla en aktivitet som är väldigt viktig och central i barnens 
vardag. Boken beskriver hur man kan komma igång med att använda digi-
tala verktyg och ger förslag på kreativa projekt.

Matematik 
I aktiviteter och vardagliga situationer

I fritidshemmets verksamhet fi nns oändliga möj ligheter att konkretisera 
och synliggöra matema tiken omkring oss. I många aktiviteter använder sig 
barnen redan av matematik, ofta utan att ens vara medvetna om det. 

Den här boken vill inspirera och tydliggöra fritidspedagogernas upp-
drag och specifi ka kompetens när det gäller att ta vara på och utveckla 
barnens matematiska förmåga. Du får tips på hur du kan planera aktivite-
ter som innehåller matematik inom områdena: Språk och begrepp, Tal och 
räkning, Mått och mätning, Sortera och klassifi cera, Geometri och former 
samt Mönster.

Författare: Helena Osswald

Utomhus – få det att fungera

Best nr: 27-44390-7  

Sid: 128   

Pris: 289:-

Författare: Stina Hedlund, 
Linnea Malmsten

IKT – möjligheter 
och utmaningar

Best nr: 27-44391-4 

Sid: 128  

Pris: 289:-

Författare: Anna-Lena Lindekvist

Matematik – i aktiviteter och 
vardagliga situationer 

Best nr: 27-42992-5 

Sid: 80  

Pris: 275:-

Författare: Katarina Herrlin, 
Elisabet Frank

Språkutvecklande 
aktiviteter – en idébank 

Best nr: 27-45153-7 

Sid: 85  

Pris: 275:-
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Handledning vid kris i  grundskolan 
Här fi nns handlingsplanerna som behövs när det som inte får hända ändå 
händer. Text och bild visar tillvägagångssättet vid till exempel ett dödsfall, 
en olycka eller en brand. 

Boken tar också upp vad man gör när man misstänker att ett barn far illa, 
vad man på skolan måste tänka på när man använder sociala medier eller 
hur man gör när media hör av sig.

Kompisböcker baserade 
på Barnkonventionen

Kompisböckerna baserade på barnkonventionen är ett redskap 
i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina 
rättigheter. Materialet består av en mapp med tio böcker samt 
en handledning. 

Händelserna i dessa tio böcker är kopplade till Barnkonventionen som 
 på så vis blir belyst ur ett barnperspektiv. Berättelserna ger möjlighet till 
 diskussioner och vidare arbete. De är tänkta att vara en ingång till det lång-
siktiga arbetet med Barnkonven tionen och de mänskliga rättig heterna.  
I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten 
av tolerans och respekt för andra människor. Exempel på titlar: Ett eget 
namn, Lika värde och Gå i skola. 

Handledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med 
kompisböckerna baserade på barnkonventionen med syfte att stärka 
 arbetet med barnens rättigheter. Du får en mängd aktivitetsförslag för 
varje bok samt även kopieringsunderlag.

Aktivitetskort Motorik och rörelse
Aktivitetskort Motorik och rörelse inne håller 48 olika övningar och är tänkta 
att underlätta det dagliga behovet hos barn att få röra på sig. Övningarna 
är upp    delade i kategorierna Bolla, Balansera och Hoppa och ordnade i 
svårighetsgrad.  Övningarna kan eleven utföra på egen hand när det kry-
per i kroppen eller så kan  de läggas in som en del i ett arbets schema. Det 
behövs inte mer plats än att det går att snurra ett hopprep.

Författare: Ulla Magnusson, Nina Rahm

Handledning vid kris i grundskolan

Best nr: 27-43600-8  

Sid: 56  

Pris: 349:-

Författare: Gunilla Ohlsson

Aktivitetskort Motorik och rörelse

Kortlåda med 50 kort

Best nr: 27-43757-9 

Pris: 459:-

Författare: Linda Palm

Kompisar

Kompisböcker baserade på 
Barnkonventionen (10 titlar) 

Best nr: 27-43557-5 

Sid: 16 

Pris: 429:-

Författare: Linda Palm

Kompisar – Handledning och 
inspiration

Best nr: 27-45899-4 

Sid: 130 

Pris: 369:-
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Bygg din grupp trygg
Gruppstärkande lekar och övningar för fk–åk 3

I mötet med nya elever och i nya grupper är 
det viktigt att lägga en stabil och trygg grund 
för gruppen att stå på. 

I den här boken får du konkreta tips på hur 
 du kan genomföra enkla och gruppstärkan-
deövningar tillsammans med dina elever. 
Målet med dessa är att eleverna ska känna 
sig trygga tillsammans, vilket i sin tur gynnar 

deras lärande. Boken består av en teoretisk 
bakgrund, handfasta råd och tips samt över 
50 övningar för att träna exempelvis kon-
centration, kommunikation och avslapp-
ning. I slutet av boken fi nns även kopierings-
underlag. 

Tanken är att du som lärare ska få stöd i att 
bygga din grupp trygg!

Emma Widegren är förskollärare och lärare för 
Fk–åk 6 och har lång erfarenhet av arbete inom för-
skola och skola. Mer om Emma fi nns på wideung.se 

Lärare Gör-serien ger  konkreta förslag på  arbetssätt och  aktiviteter 
som är väl  beprövade och direkt kan användas i  undervisningen.

Lärare Gör-serien 

Se sidan 70. Se sidan 24. Se sidan 33.Se sidan 71. Se sidan 24.

Författare: Emma Widegren

Bygg din grupp trygg

Läsebok 27-45142-1 120 s 425:-
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EI skogen

Det var en vacker och solig vårdag när björnungen Brum vaknade upp i sitt 
ide.
Lägg handflatorna mot ryggen och gör en stor cirkel som visar idets öppning. 
När Brum gick ut ur idet hörde han fåglarna kvittra glatt i trädet bredvid. 
Solens strålar sken varma i hans ansikte.
Lägg handflatorna mot ryggens mitt och dra händerna utåt som solens strålar. 
Vinden prasslade i trädens löv.
Spreta med fingrarna och tryck fingertopparna mot axlarna. Dra händerna nedåt 
i vågrörelser. 
Brum bestämde sig för att gå på en promenad i det vackra vädret.
Lägg handflatorna mot ryggen och tryck till mjukt, trampa över ryggen. 
På promenaden såg Brum myror som gick på ett långt led. De bar små barr 
och pinnar till sin stack. Det såg så spännande ut att se myrorna samarbeta och 
hjälpas åt att samla in byggmaterial till myrstacken.
Sätt fingertopparna mot ryggen och ”gå omkring” i olika mönster med små myrsteg.
Några av myrorna fick släpa sina barr högt upp i stacken, ända till toppen.
Trippa med fingertopparna vid axlarna och upp i hårbotten. Klappa och stryk 
försiktigt med fingertopparna i håret. 
En liten bit bort från myrstacken fladdrade en vacker citronfjäril. Den var 
alldeles gul, som solen. 
Lägg handflatorna mot ryggen och gör små cirkelrörelser som får ”fladdra” över 
ryggen.
Brum följde stigen en bit bort och kom till kaninens håla. När han ropade på 
kaninen blev den så rädd att den skuttade iväg genom snåren.
Tryck med fingertopparna och trampa på ryggen. 
Besviken började Brum att gå hem igen, utan någon att leka med.
Lägg handflatorna mot ryggen och tryck tunga långsamma steg mot ryggen.
Då fick han se ekorren Vips högt uppe på en gren. Så bra, då kunde ju de leka 
istället! Han ropade på Vips som snabbt klättrade ned från trädet.
Lägg handflatorna mot axlarna och dra händerna nedåt mot ryggslutet.
Tillsammans skuttade de iväg på stigen för att leka och ha kul.
Låt händerna vila mot axlarna. 
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Lära känna och våga ta plats
Skapa sammanhållning i gruppen med övningar som hjälper 
barnen att lära känna och våga ta plats, lekfulla övningar 
som bygger trygghet som har sin utgångspunkt i roliga 
gemensamma upplevelser. 

16. ALLA SOM (CA 5–10 MINUTER) 

ATT TÄNKA PÅ Det här är en enkel övning som passar bra i grupper där man 
håller på att lära känna varandra. I ett tidigt skede ska frågorna vara neutrala. 
När man har jobbat med gruppen en längre tid kan man lägga in tuffare 
påståenden som man sedan diskuterar kring. Här är det dock av yttersta 
vikt att ni arbetar vidare med frågorna och att alla elever känner sig trygga i 
gruppen.
FÖRBEREDELSER Ni behöver en stor yta där alla får plats att sitta i en cirkel.

GENOMFÖRANDE

 u Gruppen sitter i en cirkel och du som ledare ger instruktioner som alla 
startar med meningen ”Alla som”, till exempel: ”Alla som tycker om katter 
byter plats.”

 u Barnen ska då resa sig upp och utan att kommentera uppmaningen byta 
plats. Var tydlig med att det är själva förflyttningen som är deras sätt att 
hålla med om påståendet.

17. DEN HEMLIGA SYMBOLEN (CA 5–15 MINUTER)

ATT TÄNKA PÅ Var noggrann vid indelningen av par så att alla arbetar med 
någon de känner sig trygga med.

GENOMFÖRANDE

 u Dela in eleverna i par. Låt en i taget få rita något med sitt pekfinger på 
kompisens rygg. Låt denne gissa vad kompisen ritar. Låt paren turas om att 
rita och att gissa några gånger.

 £ Reflektionsfråga: Hur var det när någon ritade på ryggen? Hur gick 
det att gissa vad det var?

EXEMPEL:  
ALLA SOM...

 § tycker om jordgubbar …

 § gillar sovmorgon …

 § har randiga strumpor …

 § har en lillebror …

 § sovit i tält …

 § tycker om glass …

 § har en katt …

 § har bruna ögon …

 § fyller år på vintern …

MER AVANCERADE 
FRÅGOR KAN VARA:

 § har varit retade …

 § tycker att killar är  

bäst på fotboll …

27451421_Bygg din grupp trygg2.indd   51 2018-05-02   14:36

s76-100_Fk-3_KOMPUT_2023_tryck.indd   83s76-100_Fk-3_KOMPUT_2023_tryck.indd   83 2022-12-13   17:532022-12-13   17:53



Cajsa Jahn
Malin Reuterswärd

David Edfelt

FÖRSTÅ OCH NÅ FRAM 
TILL DINA ELEVER

Färgsatta – alternativ

Bara i svart 

Färgsatta – alternativ

Bara i svart 

FÖRSTÅ OCH NÅ FRAM 
TILL DINA ELEVER

Cajsa Jahn
Malin Reuterswärd

David Edfelt

Samtals-
metoder
i skolan

Vill du följa 

med mig hem?

Hjälp! Vad ska 

jag göra?
Sam

talsm
etoder i skolan
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Här får du redskap att kommunicera med alla 
dina elever – inte minst de som av olika anledning-
ar oftare krockar med vardagen. På ett konkret och 
inspirerande vis beskrivs enkla men kraftfulla sam-
talsmetoder som underlättar när du ska förklara 
sammanhang, ge instruktioner, förbereda dagliga 
aktiviteter, lösa konflikter etc. Exempel på metoder: 

• ritprat 
• seriesamtal 
• sociala berättelser 
• sociala manus 
• samtalsmatta
• påståendeformulär. 

Boken vänder sig till dig som blivande eller verk-
sam lärare i skola och fritidshem eller som på annat 
sätt arbetar med barn och unga. De metoder som 
beskrivs här hjälper dig att nå fram, även till elev-
er med exempelvis autism och adhd, och att bättre 
förstå vad de vill och behöver. Eleverna får samti-

digt stöd i att uttrycka sig och att utvecklas i det 
sociala samspelet, tillsammans med en stärkt 
känsla av tillhörighet och självständighet. 

Upptäck kraften i kommunikation med stöd 
av visuella redskap och berättelser för samtal 
med såväl individ som grupp. Barns röster 
behöver bli hörda! Författarna har gedigen erfarenhet av 

arbete med inriktning mot neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar där 
tydliggörande pedagogik och lågaffek-
tivt bemötande är centrala inslag. De 
utbildar, handleder och coachar peda-
goger, barn och föräldrar. Här kan du 
läsa mer om författarna och boka före-
läsning: nok.se/bokaforfattare  

Cajsa Jahn, lärare

Malin Reuterswärd, pedagog

David Edfelt, psykolog

Omslag: John Persson/ArtStory
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Det här är en bok som handlar om så 
mycket mer än bara samtalsmetoder – 
det här är boken för alla som vill ut-
vecklas kommunikativt till fördel för 
eleverna och den egna undervisningen. 
Boken innehåller ett smörgåsbord med 
olika användbara exempel som vuxna i 
skolan kan pröva, lära sig av och anpas-
sa till den egna skolkontexten.

Johanna Lindgren Chin
Specialpedagog och förstelärare 

Här har vi en viktig och konkret bok med 
handfasta tips och råd kring verktyg och 
metoder för alla barn och elevers rätt att 
förstå och göra sig förstådda. Läs tillsam-
mans i arbetslaget eller på egen hand för 
kunskapspåfyllning och inspiration! 

Julia Andersson
Leg. logoped

Att kommunicera är inte alltid så lätt. 
Om du som vi och många andra upple-
ver att du inte alltid når fram till dina 
elever, vare sig det gäller en konflikt el-
ler instruktion, är detta boken för dig. 
Den lyfter tekniker och metoder på ett 
sätt som gör att du lätt kan använda 
dem i vardagen. En bok som varje pe-
dagog borde ha i sin ”verktygslåda” för 
att med framgång nå eleverna.

Malin Fredriksson och Frida Persson
Lärare och författare

När jag behöver 
hjälp ska jag 
räcka upp handen. I samma höjd som huvudet är lagom.

När jag behöver 
hjälp ska jag 
räcka upp handen. I samma höjd som huvudet är lagom.

ISBN 978-91-27-46163-5

9 7 8 9 1 2 7 4 6 1 6 3 5
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Samtalsmetoder i skolan 
Förstå och nå fram till dina elever

Specialpedagogik i skola och 
klassrum – med KOLLEN!
Kollegiehand-
ledarens bok
Kollegiehandledarens bok beskri-
ver Kollenmodellen, en modell i tre 
faser som syftar till att visa hur ett 
specialpedagogiskt förhållnings-
sätt kan implementeras i ett lärar-
lag, en skola eller en kommun. Det 
handlar om att skapa en gemensam 
kunskapsgrund om funktionsförmå-
gor, att med hjälp av kartläggnings-
materialet Kollen ringa in elevären-
den, veta vilka anpassningar som 
kan göras och i kollegiet stödja var-
andra i arbetet att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla.

Genom hela processen har du som kollegiehandledare en nyckel-
roll: dels att stödja lärarna i undervisningsutvecklingen, dels att bidra 
till en samsyn kring hur stödet till eleverna ska utformas och vem som 
gör vad. Den här boken ger dig guidning i det arbetet.

Lärarens bok

Lärarens bok (fk–6) ger grundläg-
gande kunskaper om funktions-
förmågor och visar hur kart-
läggningsmaterialet Kollen kan 
användas. Här ryms dessutom en 
mängd tips och förslag på anpass-
ningar, arbetssätt och förhållnings-
sätt som kan underlätta för både 
elever och lärare. 

Boken kan läsas fristående, men 
när du som lärare ingår i en hand-
ledningsgrupp utifrån Kollenmodel-
len behöver du den här boken som stöd i arbetet.

Det här är en bok som handlar om så mycket mer än bara 
 samtalsmetoder – det här är boken för alla som vill utvecklas 
 kommunikativt till fördel för eleverna och den egna under-
visningen. Boken innehåller ett smörgåsbord med olika använd-
bara exempel som vuxna i skolan kan pröva, lära sig av och 
anpassa till den egna skolkontexten.”

JOHANNA LINDGREN CHIN, SPECIALPEDAGOG OCH FÖRSTELÄRARE

I Samtalsmetoder i skolan får du redskap 
att kommunicera med alla dina elever – inte 
minst de som av olika anledningar oftare 
krockar med vardagen. På ett konkret och 
inspirerande vis beskrivs enkla men kraftfulla 
samtalsmetoder som underlättar när du ska 

förklara sammanhang, ge instruktioner, för-
bereda dagliga aktiviteter, lösa konfl ikter etc. 
Exempel på metoder: ritprat, seriesamtal, 
sociala berättelser, sociala manus, samtals-
matta och påståendeformulär.
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Författare: Ann Lindgren, David Edfelt, Inger Langetz

Kollegiehandledarens bok

Specialpedagogik i skola och klassrum 27-46038-6 160 s 499:-

Författare: Ann Lindgren, David Edfelt, Kristina Camnert, Petter Leife

Lärarens bok fk-6

Specialpedagogik i skola och klassrum 27-46035-5 240 s  219:-

Författare: Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfel

Samtalsmetoder i skolan 27-46163-5 92 s 229:-
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SKOL-
BIBLIOTEK

Sofia Malmberg

En handbok för
skolbiblioteksansvariga

studie-
handledare

En handbok för

Linda Andersson
Madeleine Médoc

En handbok för studiehandledare
        Linda Andersson  M

adeleine M
édoc

modersmåls-
lärare

En handbok för

Linda AnderssonLinda AnderssonLinda Andersson
Madeleine MédocMadeleine Médoc

En handbok för m
odersm

ålslärare
       Linda Andersson  M

adeleine M
édo c

ISBN 978-91-27-81839-2

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

– teori och praktik

Anne Reath Warren

A
nne R

eath W
arren

Studiehandledning på m
odernsm

ålet

Studiehandledning
på modersmålet
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Modersmåls under visning 
Teori och praktik

Vem har behörighet att arbeta som modersmålslärare? Vad innebär uppdraget som 
modersmålslärare? Hur har modersmålsundervisningen förändrats över tid? Ska 
modersmålsläraren vara med på utvecklingssamtal? I den här boken  får du svar på 
många frågor – både stora och små – som rör modersmålslärarens uppdrag.

Boken passar främst de som arbetar som modersmålslärare, men även andra 
yrkesgrupper inom grundskolan och gymnasie skolan kan läsa boken 
för att få mer kunskap om modersmål som ämne. 

I den här boken presenteras konkreta förslag på hur man planerar, startar upp, 
genomför och utvärderar sin undervisning i ämnet modersmål, allt utifrån en 
modersmålslärares specifi ka undervisningssituation.

Studiehandledning på modersmålet
Teori och praktik

Elever som ännu inte klarar av att tillgodogöra sig undervisning helt på svenska 
har rätt till det starkaste skolspråket. Den här grundboken visar hur studiehand-
ledare, lärare och skolledare kan samverka och stödja eleverna i att utveckla 
kunskaper inom skolans alla ämnen, samtidigt som de lär sig svenska.

Som ny studiehandledare är det många saker man behöver känna till för att 
kunna utföra uppdraget på ett bra och effektivt sätt. I den här boken fi nns frågor 
och svar som beskriver studiehandledarens uppdrag.

Boken passar främst de som arbetar som  studiehandledare men även andra 
berörda inom grundskolan och gymnasieskolan. Skolledare kan läsa handboken 
för att få kunskap om vilka frågor som ofta uppkommer kring studiehandledning 
och studiehandledar upp draget. Klasslärare och ämneslärare får till exempel svar 
på hur ansvarsfördelningen mellan lärare och studie handledaren kan se ut. 

Boken Skolbibliotek förklarar på ett tydligt sätt vad skolbiblioteksuppdraget 
innebär och den ger grundläggande kunskaper om dess basfunktioner. Boken 
innehåller dessutom praktiska tips till exempel hur man organiserar lokalen, 
 vilket lånekortsystem som är bäst, möblering, katalogisering och att hantera och 
 strukturera olika medier på bästa sätt. Författaren ger också exempel på olika 
 läsfrämjande arbeten att inspireras av.

Skolbibliotek
En handbok för skolbiblioteksansvariga

En handbok för  modersmålslärare

En handbok för  studiehandledare

KOMPETENSUTVECKLING

Författare: Sofi a Malmberg

Skolbibliotek – En handbok 
för skolbiblioteksansvariga

Best nr: 27- 45030-1  

Sid: 104 

Pris: 275:-

Författare: Linda Andersson, 
Madeleine Médoc 

En handbok för studiehandledare

Best nr: 27-45457-6

Sid: 96 

Pris: 275:-

Författare: Linda Andersson, 
Madeleine Médoc

En handbok för modersmålslärare

Best nr: 27-45934-2

Sid: 120 

Pris: 275:-

Författare: Elena León

Modersmålsundervisning 
Teori och praktik

Best nr: 27-45916-8

Sid: 230 

Pris: 295:-

Författare: Anne Reath Warren

Studiehandledning på modersmålet 
– teori och praktik

Best nr: 27-82521-5 

Sid: 190

Pris: 269:-
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Utan rätt redskap klarar ingen att utföra sina uppgif-
ter. Snickaren behöver sin hammare, frisören sin sax 
och tennisspelaren sin racket. Men vad behöver mitt 
barn eller min tonåring för att klara skolan? Hur kan 
jag som vuxen, förälder eller lärare, bidra till det?

Klara skolan beskriver hur skolan fungerar. Den 
visar också hur skolsvårigheter kan uppstå och ger för-
slag på vägar igenom dem – alltid med respekt för att 
de vuxnas uppdrag många gånger är svårt.

Fredrik Wastesson är socionom med erfarenhet 
som skolkurator, socialsekreterare och familjerätts-
sekreterare. Han förklarar på ett enkelt sätt vilket 
ansvar föräldrar och skola har för att ge eleverna för-
utsättningar att lyckas i skolan.

För mer information om Lärpocket se www.nok.se

FÖRSTÅ OCH 
ARBETA MED 
SPRÅKSTÖRNING
Anna Eva Hallin

FÖRSTÅ OCH 
ARBETA MED 
SPRÅKSTÖRNING
Anna Eva Hallin
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SVENSKA  SOM 
ANDRASPRÅK  
– FÖR VILKA OCH HUR KAN  
UNDERVISNINGEN ORGANISERAS? 
Anna Kaya
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BYGGA 
SVENSKA
STÖD FÖR GENOMFÖRANDE  
OCH BEDÖMNING 
Emma Brusewitz · Erica Eklöf · Amanda Kipriyanova

Lärpocket är lättlästa och greppbara handböcker för både skolpersonal och föräldrar. 
Böckerna ger en bra introduktion till angelägna ämnen som rör skolan.

Den här boken ger kunskap om begrep-
pet barns sexualitet, hur du kan skydda 
den och samtidigt ge den utrymme att 
utvecklas.

En viktig grund för arbetet kring 
 sexualitet, samtycke och relationer är 
att veta hur du bemöter ett barn för att 
bekräfta och lyfta fram det som är rätt, istället för att ge tillsägelse och 
beskriva det önskade beteendet. Till din hjälp fi nns förslag på samtals- 
och värderingsövningar att utgå från. I boken får du också stöd för hur 
du kan agera i olika knepiga situationer som kan uppstå, och hur man 
får till en bra kommunikation med föräldrar med hjälp av väl planerade 
samtal. 

Boken vänder sig till dig som möter barn i åldern 6-9 år.

Sexualitet, 
samtycke 
och  relationer 
De första skolåren
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INKLUDERA 
NYANLÄNDA
ELEVER
– DEN FÖRSTA TIDEN I SKOLAN
Liv Kellgren

Hur kan vi skapa förutsättningar för en 
inkluderande skolgång för våra nyanlända 
elever? Vilket stöd behövs för att möta 
elevernas olika behov? Hur kan vi sam-
arbeta för att säkerställa att nyanlända 
elever får den undervisning de har rätt till? 

Inkludera nyanlända elever vill inspi-
rera till ett arbete som inkluderar alla nyanlända elever i en fl exibel 
organisation. Boken innehåller konkreta råd om hur stödstrukturer 
kan planeras, så som extra undervisning i svenska som andraspråk och 
 studiehandledning. Den ger även förslag på hur lärarlag tillsammans 
kan skapa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. 

Boken vänder sig till dig som möter nyanlända elever i din 
 skol vardag.

Inkludera 
 nyanlända 
 elever 
Den första tiden i skolan

Lärpocket är lättlästa och greppbara handböcker för både skolpersonal och föräldrar. 
Böckerna ger en bra introduktion till angelägna ämnen som rör skolan.
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Förstå och arbeta 
med språkstörning

Lärpocket

Introverta elever

Teori och praktik

Bygga svenska

Stöd för genomförande  
och bedömning

Svenska som andraspråk 

– för vilka och hur kan undervisningen 
organiseras?

Författare: Anna Eva Hallin

Lärpocket

Förstå och arbeta
med språkstörning  27-45518-4  80 s 99:-

Författare: Dennis Hjelmström

Lärpocket

Introverta elever 27-45631-0  64 s 99:-

Författare: Anna Kaya

Lärpocket

Svenska som andraspråk 27-45862-8 88 s 99:-

Författare: Emma Brusewitz, Erica Eklöf, 
Amanda Kipriyanova

Lärpocket

Bygga svenska 27-45782-9 88 s 99:-

Författare: Liv Kellgren

Lärpocket

Inkludera nyanlända elever 27-46320-2 88 s 99:-

Författare: Ellinor Isfors

Lärpocket

Sexualitet, samtycke 
och relationer 27-46249-6 88 s 99:-
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ELEVER MED  

SÄRSKILD  
BEGÅVNING 
Eva Pettersson
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Utan rätt redskap klarar ingen att utföra sina uppgif-
ter. Snickaren behöver sin hammare, frisören sin sax 
och tennisspelaren sin racket. Men vad behöver mitt 
barn eller min tonåring för att klara skolan? Hur kan 
jag som vuxen, förälder eller lärare, bidra till det?

Klara skolan beskriver hur skolan fungerar. Den 
visar också hur skolsvårigheter kan uppstå och ger för-
slag på vägar igenom dem – alltid med respekt för att 
de vuxnas uppdrag många gånger är svårt.

Fredrik Wastesson är socionom med erfarenhet 
som skolkurator, socialsekreterare och familjerätts-
sekreterare. Han förklarar på ett enkelt sätt vilket 
ansvar föräldrar och skola har för att ge eleverna för-
utsättningar att lyckas i skolan.

För mer information om Lärpocket se www.nok.se

ELEVER MED HÖG

FRÅNVARO  
–VAD KAN SKOLAN GÖRA?
Heléne Wallerstedt

ÖKA  
NÄRVRON  
I SKOLAN
Heléne Wallerstedt
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Elever med hög frånvaro 
– vad kan skolan göra?

Alla kan lära sig 
läsa och skriva

Den meningsfulla 
 högläsningen

Alla kan lära sig  
matematik

Värt att veta om
 dyskalkyli

Konsten att läsa 
faktatexter

Att arbeta som  
elevassistent

Förstå och arbeta 
med ADHD

Elever med svag 
teoretisk begåvning

Smart start vid 
 lässvårigheter och dyslexi

Utveckla samarbetet 
mellan hem och skola

Elever med 
särskild  begåvning

KOMPETENSUTVECKLING KOMPETENSUTVECKLING

Författare: Heléne Wallerstedt

Lärpocket

Elever med hög frånvaro
– vad kan skolan göra? 27- 45382-1  64 s 99:-

Författare: Ingvar Lundberg

Lärpocket

Alla kan lära sig läsa 
och skriva 27-72303-0 48 s 99:-

Författare: Anne-Marie Körling

Lärpocket

Den meningsfulla 
högläsningen 27-42960-4 64 s 99:-

Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck

Lärpocket

Alla kan lära sig matematik 27-41558-4 80 s 99:-

Författare: Marcus Björnström

Lärpocket

Värt att veta om dyskalkyli 27-42852-2 48 s 99:-

Författare: Ingvar Lundberg

Lärpocket

Konsten att läsa faktatexter 27-72304-7  48 s 99:-

Författare: Heléne Wallerstedt

Lärpocket

Att arbeta som elevassistent 27-43963-4 64 s 99:-

Författare: Eva Pettersson

Lärpocket

Elever med särskild 
begåvning 27-44900-8  64 s  99:-

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Lärpocket

Förstå och arbeta 
med ADHD 27-42959-8 80 s 99:-

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Lärpocket

Elever med svag teoretisk 
begåvning 27-44213-9  64 s 99:-

Författare: Bodil Andersson, Louise Belfrage, Eva Sjölund

Lärpocket

Smart start vid
lässvårigheter och dyslexi 27-72305-4  80 s 99:-

Författare Heléne Wallerstedt

Lärpocket

Utveckla samarbetet 
mellan hem och skola  27-44939-8  80s  99:-
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Läs- och 
skrivundervisning 

som gör skillnad

Anna Månsson Nylund    Lisa Molin

– att arbeta utifrån Teachers College Reading and Writing Project

Escape room
i undervisningen

Camilla Askebäck Diaz    Ulrica Elisson Grane

– öka elevernas engagemang med spelifierat lärande
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Escape room i  under-  
visningen
Öka elevernas engagemang med 
spelifi erat lärande

Assisterande teknik och 
lärverktyg
Digitalt stöd för elevens språk-, 
läs- och skrivutveckling

Input
Inputserien består av böcker skrivna av lärare och forskare. De ger dig handfasta undervisningstips skrivna 
utifrån författarens personliga erfarenheter och med vetenskaplig förankring. En Inputbok går att använda 
direkt i din undervisning och lämpar sig väl för kollegialt lärande.

Anna Månsson Nylund går igenom den struktur som praktiseras inom 
TCRWP med exempel från sin egen undervisning i åk 1–3. De fem 
huvudkapitlen i boken är Läsworkshop, Skrivworkshop, Refl ekterande 
högläsning, Gemensam och enskild läsning samt Gemensamt och 
enskilt skrivande. 

I varje kapitel fi nns exempel på en arbetsgång som läraren kan 
använda rakt av eller inspireras av. Lisa Molin, forskare vid Göteborgs 
universitet, inleder boken med ett avsnitt där hon kopplar TCRWP till 
aktuell forskning kring läs- och skrivundervisning.

Rum för aktivt lärande
Att skapa utvecklande lärmiljöer

Läs- och skrivundervisning 
som gör skillnad
Att arbeta utifrån Teachers 
College Reading and Writing Project

Rum för aktivt lärande visar hur miljön samspelar med undervisning 
och lärande, och ger både ett teoretiskt underlag och praktiska tips 
på hur du kan utveckla elevernas lärmiljöer i fk–åk 3. 

Med enkla och tydliga metoder kan vi utveckla våra elevers 
lärande, tydliggöra lärprocesser och skapa en lugnare arbetsmiljö. 
Målet är att skapa tillgängliga lärmiljöer som utvecklar alla barn. 
Boken behandlar den pedagogiska och den fysiska lärmiljön och 
innehåller skisser över olika sätt att utforma ett klassrum. Boken tar 
även upp ljud, ljus och luft i klassrumsmiljön samt skolans utemiljö, 
skolgården.

Författare: Camilla Askebäck Diaz, Ulrica Elisson Grane

Escape room i undervisningen

Best nr: 27-45917-5  120 s 279:-

Författare: Erica Eklöf, Johanna Kristensson

Assisterande teknik och lärverktyg

Best nr: 27-46007-2  120 s 279:-

Författare: Anna Månsson Nylund, Lisa Molin

Läs- och skrivundervisning
som gör skillnad 27-46070-6 168 s 279:-

Författare: Emma Widegren

Rum för aktivt lärande 27-45944-1 120 s 279:-
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Arbeta med
naturvetenskap

Helena Osswald och Ewa Wiklund

– på ett lekfullt sätt

Sara Persson

Nyanlända 
 elever

– undervisning, mottagande och flerspråkighet

Matematik med
fem förmågor

Jenny Lindblom   Anna Wigestam

Begrepp

Kommunikation

Re
so
ne
ma
ng

Prob
lemlö

sning

Me
tod

– planera, undervisa och bedöm

90°

r =

= 50%

Entreprenöriellt 

lärande i matematik
–Vad, hur, varför?

Lena Karlsson   Maria Johansson   Hanna Palmér (red)

Digital
kompetens

Frida Monsén

– i skolan och i klassrummet

Felix Gyllenstig Serrao

Minecraft
som pedagogiskt verktyg
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Arbeta med naturvetenskap 
På ett lekfullt sätt i fk–åk 3

Formativ bedömning
Konkreta exempel och 
metodiska tips

Nyanlända elever
Undervisning, mottagande och 
fl erspråkighet

Trans, kön och identitet 
Att arbeta inkluderande i fk–åk 6

Matematik med 
fem förmågor 
Planera, undervisa och bedöm

Minecraft 
som pedagogiskt verktyg

Entreprenöriellt lärande i 
matematik
Vad, hur, varför?

Digital kompetens 
i skolan och i klassrummet

Surfplatta i undervisningen

Koden till digital  kompetens

Författare: Helena Osswald, Ewa Wiklund

Arbeta med naturvetenskap

Best nr: 27-45005-9  96 s 279:-

Författare: Sara Persson

Nyanlända elever

Best nr: 27-44613-7  184 s 279:-

Författare: Edward Summanen, Tom Summanen

Trans, kön och identitet

Best nr: 27-44960-2 120 s 279:-

Författare: Lena Karlsson, 
Maria Johansson, Hanna Palmér

Entreprenöriellt lärande i matematik

Best nr: 27-44684-7  204 s 279:-

Författare: Felix Gyllenstig Serrao

Minecraft som pedagogiskt verktyg

Best nr: 27-44682-3 128 s 279:-

Författare: Camilla Askebäck Diaz, Lena Gällhagen

Surfplatta i undervisningen

Best nr: 27-44265-8 152 s 279:-

Författare: Frida Monsén

Digital kompetens

Best nr: 27-45000-4 120 s 279:-

Författare: Karin Nygårds

Koden till digital kompetens

Best nr: 27-44407-2 100 s 279:-

Författare: Carolin Heyer, Ingeborg Hull

Formativ bedömning

Best nr: 27-43587-2  104 s 279:-

Författare: Jenny Lindblom, Anna Wigestam

Matematik med fem förmågor

Best nr: 27-44468-3  84 s 279:-

s76-100_Fk-3_KOMPUT_2023_tryck.indd   89s76-100_Fk-3_KOMPUT_2023_tryck.indd   89 2022-12-13   17:532022-12-13   17:53



90

KOMPETENSUTVECKLING KOMPETENSUTVECKLING

Autism och ADHD i skolan
I boken Autism och adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik förklarar för-
fattarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan 
– och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen 
och skoldagen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och 
meningsfull. Tack vare enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsför-
mågor och dra nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå kunskapsmålen.

Prata med barn om klimatet
Hur kan vi prata med barn om klimatet på ett sätt som väcker motivation, hopp och 
handlingskraft? Vilken kunskap och vilka verktyg behöver vi? 

Den här konkreta handboken ger kunskap om klimatkrisen och såväl pedagogiska 
och psykologiska verktyg för hur vi kan agera när det gäller att rusta barn och elever 
inför framtiden. Från ett vardagsperspektiv manar boken till refl ektion, samtal och 
handling. Prata med barn om klimatet vänder sig i första hand till föräldrar och lärare 
från förskola och genom hela grundskolan. 

Beteendeproblem i skolan, 2:a utgåvan
I denna nya utgåva av psykologen Bo Hejlskov Elvéns bok Beteendeproblem i skolan 
tydliggörs vetenskapen bakom metoden lågaffektivt lärande liksom när och hur den 
ska användas. Boken är även utökad med metoder för utvärdering och förändring, 
vilket bidrar till en heltäckande pedagogik för beteendeproblem som följer barn-
konventionen. Den riktar sig till alla som arbetar elevnära, från förskoleklass till gym-
nasiet, som lärare, speciallärare, elevassistenter, fritidspersonal och skolledare. 

Främja närvaro
Främja närvaro – att förebygga frånvaro i skolan visar visar hur lärare, rektorer och 
elevhälsoteam kan arbeta systematiskt med att stärka närvaro och därmed förbättra 
skolresultaten. Insatserna gynnar alla elever liksom lärarnas arbetsmiljö. Genom 
denna kunskap och med gemensamma samhällsinsatser skapas förutsättningar för 
att alla elever ska fullgöra skolplikten och få sin rätt till utbildning tillgodosedd. 

Finns som 
onlinekurs

Finns som 
onlinekurs:
Närvaro i 

skolan

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och har därför svårt att känna sig närvarande och 
ta till sig kunskap i skolan, men boken Öka välbefi nnandet i skolan tar inte fasta på svårigheter. 
Den vänder på perspektivet och utgår ifrån det som fungerar, att bryta onda cirklar och att ge 
självkänsla. 

I den praktiska handboken Öka välbefi nnandet i sko-
lan fi nner du nya vetenskapligt utprövade metoder 
som kan stärka elevers välbefi nnande, både för stun-
den och för livet. Metoderna och lektionsplanerna 
med övningar och tips som presenteras utifrån olika 
teman ger dig som lärare möjlighet att enkelt bygga 

upp ett program kring välbefi nnande, anpassat efter 
gruppens behov.

Boken vänder sig till alla er som arbetar i grund-
skolan – lärare, speciallärare, personal inom elev-
hälsa, fritidsverksamhet och skolledning. 

Öka välbefi nnandet 
i skolan
Praktiska lektioner i positiv psykologi

Författare: Malin Gren Landell

Främja närvaro

Best nr: 27-82275-7 

Sid: 196 

Pris: 230:-

Närvaro i skolan, onlinekurs

Best nr: 27-82736-3

Pris: 699:-

Författare: Frida Berry Eklund

Prata med barn om klimatet

Best nr: 27-82868-1 

Sid: 160 

Pris: 155:-

Författare: Bo Hejlskov Elvén

Beteendeproblem i skolan, 2:a utg

Best nr: 27-82811-7 

Sid: 184  

Pris: 200:-

Författare: Anna Sjölund, Cajsa Jahn, 
Ann Lindgren och Malin Reuterswärd

Autism och ADHD i skolan

Best nr: 27-81904-7 

Sid: 180   

Pris: 226:- 

Autism och ADHD i skolan, onlinekurs

Best nr: 27-82400-3 

Pris: 699:-

Författare: Åse Fagerlund

Öka välbefi nnandet i skolan

Best nr: 27-82895-7 

Sid: 192

Pris: 285:-
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FYSISK AKTIVITET
OCH HJÄRNHÄLSA          

– EN BOK FÖR SKOLAN
Maria Ekblom, Örjan Ekblom, 

Gisela Nyberg & Eva Norén Selinus

Fysisk aktivitet gynnar förutsättningarna för lärande och psykiskt välbefi nnande, 
men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit en klass-
fråga. Detta har lett till orättvisa villkor för barns hälsa och lärande, en orättvisa 
som skolan kan bidra till att jämna ut. 

Den här boken går konkret igenom hur skolor kan främja fysisk aktivitet inom 
ramen för skolvardagen och vilka effekter detta kan ge. Här beskrivs vad vi 
idag faktiskt vet om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa med 
fokus på barn och ungdomar, men också vad vi behöver mer kunskap om. 
Med ett kritiskt förhållningssätt gör författarna en evidensbaserad genomgång 
av centrala begrepp inom området fysisk aktivitet med koppling till effekter på 
hjärnhälsa och lärande.

Barn och ungdomar bör röra sig minst 60 minuter om dagen och eftersom 
eleverna spenderar en så stor del av sin vakna tid i skolan behöver gynnsamma 
förutsättningar skapas – och då inte enbart inom skolämnet idrott och hälsa. 
Boken vänder sig till alla lärare, lärarstudenter, skolledare och elevhälsoteam 
som vill bidra till ökad fysisk aktivitet, hjärnhälsa och goda vanor för livet.
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Psykisk hälsa i skolan
Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka 
barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och 
 diagnoser, utan på friskfaktorer.

Fysisk aktivitet 
och hjärnhälsa
En bok för skolan

Att motverka rasism i förskolan och skolan
Behovet av insatser för att motverka rasism är stora. I Att motverka rasism i f örskolan och 
skolan beskrivs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Här behandlas också 
olika sätt att förstå och analysera rasism, och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk 
verksamhet. Författarna redogör för en bred palett av arbetssätt som kan användas för att 
motverka olika former av rasism i förskolan och skolan – från normkritik, interkulturell och 
 frigörande pedagogik till kunskapsutvecklande, demokratiska och relationella arbetssätt.

Resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar, motgångar och kriser, 
att återfå balansen i tillvaron och kunna fortsätta utvecklas och må bra. Att kunna 
skapa och behålla relationer, planera, lyssna och samtidigt våga stå upp för sig själv är centrala 
delar i att klara utmanande omständigheter. Förmågan är högaktuell i en tid av snabb föränd-
ring och den går att träna. 

Arbetet med resiliens är en del av skolans systema-
tiska kvalitetsarbete, ett hälsofrämjande och före-
byggande arbete som är grundläggande för att få 
välmående elever som vill lära sig. Det kan kopplas 
till kropp och hälsa, identitet och livsfrågor, etik och 
vad ett bra liv är. I de skolor där resiliensträning har 
genomförts har välmåendet ökat och studieresulta-
ten förbättrats. 

Alla elever gynnas av träningen, men främst elever 
med riskfaktorer, som psykosocial utsatthet och 

skolsvårigheter med risk för skolfrånvaro. 
Den här boken ger konkreta modeller, metoder 

och övningar för att systematiskt stödja utvecklingen 
av exekutiva funktioner och goda sociala relationer. 
Den vänder sig till alla lärare, specialpedagoger och 
elevhälsoteam i grundskola och gymnasium som 
önskar baskunskaper om resiliens tillsammans med 
konkreta verktyg för att främja och träna psykiskt 
välbefi nnande.

Fysisk aktivitet gynnar förutsättningarna för lärande och psykiskt välbefi nnande, men 
ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. 
Detta har lett till orättvisa villkor för barns hälsa och lärande, en orättvisa som skolan kan 
bidra till att jämna ut. 

Denna bok går konkret igenom hur skolor kan främja 
fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen och vilka 
effekter detta kan ge. Här beskrivs vad vi idag faktiskt 
vet om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärn-
hälsa, men också vad vi behöver mer kunskap om. 

Barn och ungdomar i skolåldern bör röra sig minst 60 
minuter om dagen och eftersom eleverna spenderar 
en så stor del av sin vakna tid i skolan behöver gynn-
samma förutsättningar skapas i skolmiljön – då inte 
enbart inom skolämnet idrott och hälsa.

Resiliens i skolan

Finns som 
kostnadsfri 
onlinekurs

Författare: Kristina Bähr

Psykisk hälsa i skolan

Best nr: 27-82715-8 

Sid: 192  

Pris: 239:-

Författare: Emma Arneback, 
Jan Jämte

Att motverka rasism

Best nr: 27-81989-4 

Sid: 170

Pris: 289:-

Att motverka rasism, onlinekurs

Best nr: 27-82334-1 

Författare: Kristina Bähr

Resiliens i skolan

Best nr: 27-46066-9 

Sid: 190

Pris: 239:-

Författare: Maria Ekblom, Örjan Ekblom, 
Gisela Nyberg och Eva Norén Selinus

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Best nr: 27-82762-2 

Sid: 96

Pris: 219:-
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... och hur gör jag i klassrummet?
I boken ... och hur gör jag i klassrummet? – pedagogikforskning i praktiken intervjuas 
några av de främsta pedagogiska tänkarna idag, som Dylan Wiliam, Daisy Christo-
doulou, David Didau och Doug Lemov, om områden som bedömning, motivation, 
minnesträning och lärandemyter. De konkreta svar som ges kan användas direkt i 
klassrummet.

10 förhållningssätt för framgångsrik  undervisning
I boken 10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning lyfts tio centrala förhåll-
ningssätt som lärare behöver tillägna sig för att skapa förutsättningar för goda skol-
prestationer. Det handlar exempelvis om att kunna ut  värdera och anpassa sin under-
visning, återkoppla och bygga relationer som främjar elevernas lärande. 

Kollektiv lärareffektivitet
I denna bok beskriver Jenni Donohoo vad som händer när tilltron till den kollektiva 
lärareffektiviteten är hög och hur skolor kan nå dit. Hon presenterar förhållningssätt 
och förutsättningar men även praktiska exempel, modeller och protokoll som ökar 
lärares tilltro till den gemensamma förmågan. Det i sin tur bidrar till en mer hållbar 
arbetssituation för lärare och att fl er elever når kunskapsmålen.

Professionsutveckling och kollegialt lärande
Vägen framåt för svensk skola ligger till stor del i kollegialt lärande. Men i utveck-
lingsarbetet kring kollegialt lärande är det ibland svårt att komma vidare och få till 
verklig förändring. Hur ska det kollegiala lärandet bäst organiseras? Och vilka är 
de vanligaste utmaningarna, och hur bemöts dessa på bästa sätt? Dessa frågor ger 
boken Professionsutveckling och kollegialt lärande svar på. 
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Utmärkt lärare 
Forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit

JA N  H Å KA NS S O N   &  DA N I E L  SU N D B E R G

Utmärkt lärare
Forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit

Frågan om vad som kännetecknar en skicklig lärare har alltid varit en av pedagogikens mest 
centrala, men samtidigt kanske också mest värdeladdade frågor. 

Oftast avfärdas den som en fråga om tycke och smak, eller hamnar den i en förenklad och polariserad debatt 
om antingen lärarförmedling eller elevaktivering. Forskningsfronten har dock sedan länge rört sig bortom 
sådana resonemang och visar att det fi nns generella drag som kan hjälpa till att både identifi era och utveckla 
lärarkompetens. En tydlig målbild är av stor vikt, eftersom det är svårt att utveckla något som är diffust. 

I den här boken går författarna på djupet med frågan genom att belysa de två senaste decenniernas interna-
tionella och svenska forskning om lärarskicklighet utifrån olika perspektiv. Den vänder sig till verksamma och 
blivande lärare, men även till rektorer, skolchefer och skolutvecklare.

Tidigare utgivna böcker i serien är: Utmärkt undervisning (2020), Utmärkt skolutveckling (2016), samt Utmärkt 
ledarskap i skolan (2018).

Författare: Jan Håkansson och Daniel 
Sundberg

Utmärkt lärare

Best nr: 27-46129-1 

Sid: ca 300 

Pris: 319:-

Författare: John Hattie, Klaus Zierer
Översatt av Karin Ashing 

10 förhållningssätt för framgångsrik 
undervisning 

Best nr: 27-82404-1 

Sid: 216 

Pris: 249:-

Författare: Carl Hendrick, 
Robin Macpherson
Översatt av Katarina Sjöwall Trodden

... och hur gör jag i klassrummet?

Best nr: 27-82360-0 

Sid: 200 

Pris: 279:-

Författare: Steven Katz, Lisa Ain Dack

Professionsutveckling och kollegialt 
lärande

Best nr: 27-81974-0 

Sid: 140 

Pris: 292:-

Författare: Jenni Donohoo

Kollektiv lärareffektivitet

Best nr: 27-82684-7 

Sid: 152 

Pris: 259:-
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Att undervisa för livslångt lärande 
Didaktiska perspektiv
Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet – ja, då bor-
de vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att 
undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på samspe-
let inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, hållbar framtid. Alla 
didaktiska undervisningsmodeller som presenteras är evidensbaserade och lätta att 
omsätta i klassrumspraktik inom olika ämnesområden för lärare främst i Fk–åk 6.

Responsiv undervisning 
Kognitionsvetenskap och formativ bedömning i praktiken
Den brittiske forskaren och läraren Harry Fletcher-Wood ger här konkret vägled-
ning om hur lärare kan hantera sex vanliga problem de kan stöta på när de planerar 
 lektioner, bedömer lärande och bemöter sina elever. Han beskriver effektiva strate-
gier för att hantera problem inom olika ämnen.

Feedback 
Så återkopplar du i klassrummet
Med utgångspunkt i omfattande forskning och lång undervisningserfarenhet klargör 
författarna för principerna bakom och de praktiska aspekterna av feedback. Boken 
behandlar områden som djup- och ytinlärning, styrkan med rätt form av feedback 
under lektionerna och hur du på ett hanterabart sätt använder feedback efter lektio-
nerna. Den vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i grundskolan.

Relationellt ledarskap i klassrummet 
Så skapas magi
I Relationellt ledarskap i klassrummet tar Åsa Hirsh ett helhetsgrepp kring vad som kän-
netecknar lärare och undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och trivas i skolan. 
Författaren har identifi erat åtta aspekter som diskuteras ingående i var sitt kapitel, där vi 
även får ta del av elevers autentiska röster. Boken vänder sig till blivande och verksamma 
lärare i grundskolan och gymnasiet.

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran
Positivt beteendestöd i klassrummet

Vill du veta hur du på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt kan arbeta för att skapa ord-
ning, studiero och ett inkluderande undervisningsklimat i din klass och på din skola? I så fall 
är Tydlighet, ledarskap & uppmuntran – positivt beteendestöd i klassrummet boken för dig. 

Boken utgår från det evidensbaserade förhållningssättet positivt beteendestöd (PBS) som både kan använ-
das skolövergripande och i arbetet på klassrums- och individnivå. Primärt fokus är hur du och dina kollegor 
kan arbeta förebyggande samt hur ni med stöd i olika proaktiva strategier och metoder kan verka för ökad stu-
diero, inkludering och trivsel.

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran riktar sig främst till blivande och verksamma lärare, elevassistenter eller 
elevhälsopersonal i grundskolan. Även du som arbetar som skolledare eller beslutsfattare hos en skolhuvud-
man har glädje av boken.

Författare: Harry Fletcher-Wood
Översatt av Matilda Nagy

Responsiv undervisning

Best nr: 27-82485-0 

Sid: 240 

Pris: 264:-

Författare: Barbro Westlund

Att undervisa för livslångt lärande

Best nr: 27-82687-8

Sid: 216 s 

Pris: 199:-

Författare: John Hattie, Shirley Clarke. 
Översatt av Karin Ashing

Feedback – så återkopplar du i 
klassrummet 

Best nr: 27-82498-0 

Sid: 260  

Pris: 249:-

Författare: Åsa Hirsh

Relationellt lärande i klassrummet

Best nr: 27-82793-6 

Sid: 208 

Pris: 191:-

Författare: Peter Karlsson

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran

Best nr: 27-82902-2 

Sid: 188

Pris: 212:-
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Finns som
onlinekurs

Aktiv läskraft, Fk–åk 3 
Att undervisa i lässtrategier för förståelse

Aktiv läskraft Fk–åk 3 är Barbro Westlunds sista bok i den stadieindelade serien om 
läsförståelseundervisning. Boken ger många konkreta förslag på hur du kan omsätta 
teori till praktik, både vad gäller språk utvecklande arbetssätt, läsinlärning och läs-
förståelseundervisning. 

I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska under-
visningsmodeller som lärare kan ut forska tillsammans i arbetslaget och använda med 
eleverna. Boken Aktiv läskraft innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att 
passa åldersgruppen. Forskaren  Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan 
göra för att få syn på, stödja och utveckla de strategier eleverna behöver för att förstå 
olika skoltexter. 

 Onlinekurs
Onlinekursen Aktiv läskraft består av tre delar och innehåller fi lmade seminarier, arbets-
material, prova på-modeller och läsanvisningar. Deltagarna förväntas läsa kapitel ur 
boken Aktiv läskraft Fk–åk 3 under  k ursens gång. Onlinekursen kan med fördel använ-
das tillsammans med kollegor. Läs mer om upplägg,  i nnehåll och tidsåtgång på 
nok.se/aktivlaskraft. 

Effektiv undervisning
– meningsfullt lärande

Boken handlar om läraryrkets mest centrala  frågor och utmaningar. Typiska situatio-
ner ur den svenska skolvardagen belyses utifrån ledande forskning. Över 100 kon-
kreta verktyg, metoder och möjliga förhållningssätt diskuteras utifrån grundtanken att 
lärarens yrke är komplext och utmanande,  men också utvecklande och meningsfullt. 
Den skickligaste läraren är den som aldrig nöjer sig.

Transspråkande
Med sin djupa kunskap inom transspråkande guidar Gudrun Svensson oss genom 
grundläggande internationell forskning till en praktik utformad efter svenska förhål-
landen. Med praktiknära exempel får vi ta del av strategier, övningar och erfaren-
heter att använda vid implementering av transspråkande. 
 Boken vänder sig till dig som är lärare eller blivande lärare och som vill ta tillvara på 
dina fl erspråkiga elevers erfarenheter och språkliga potential. 

Från tyckare till tänkare
Effektiva undervisningsstrategier

Boken belyser hur effektiv undervisning kan bidra till att elever förstår på djupet,  
 tänker kritiskt och löser problem. Över 100 strategier att testa i klassrummet presen-
teras. Ledande forskning varvas med fallbeskrivningar och konkreta undervisnings-
modeller. Innehållet i boken är väl förankrat i skolans läroplaner som ställer höga krav 
på elevers förmåga att resonera och refl ektera.

Utmärkt undervisning
I det här referensverket sammanfattas de tre senaste decenniernas viktigaste 
svenska och internationella forskning om undervisning. Boken bygger på författar-
nas fördjupade genomgång av ett mycket stort antal svenska och internationella 
forskningsöversikter från forskningsfronten om undervisning och lärande i klass-
rum och förskolor. Det är den mest omfattande studien hittills i Sverige inom detta 
område.

Författare: Simon Hjort, 
Ambjörn Furenhed

Effektiv undervisning 

Best nr: 27-14565-8 

Sid: 316 

Pris: 279:-

Författare: Simon Hjort

Från tyckare till tänkare

Best nr: 27-82253-5 

Sid: 272 

Pris: 285:-

Författare: Gudrun Svensson

Transspråkande

Best nr: 27-81820-0 

Sid: 200  

Pris: 289:-

Författare: Jan Håkansson, 
Daniel Sundberg

Utmärkt undervisning, 2:a utgåvan

Best nr: 27-82795-0 

Sid: 328  

Pris: 335:-

Författare: Barbro Westlund

Aktiv läskraft, Fk–åk 3

Best nr: 27-13600-7

Sid: 200 

Pris: 289:-

Aktiv läskraft Fk–åk 3, onlinekurs

Best nr: 27-82467-6 

Pris: 685:-

s76-100_Fk-3_KOMPUT_2023_tryck.indd   94s76-100_Fk-3_KOMPUT_2023_tryck.indd   94 2022-12-13   17:532022-12-13   17:53



95

KOMPETENSUTVECKLING KOMPETENSUTVECKLING

Inkluderande matematik undervisning
Tidiga insatser i fk–6

Alla elever har rätt att inkluderas och stimuleras i matematikundervisningen. 
Men vad betyder inkludering och vad innebär det i  praktiken?

Inkluderande matematikundervisning – tidiga insatser i fk–6  ger teoretiska och 
 didaktiska perspektiv på hur inkludering kan omsättas, såväl  inom organisationen 
som i den praktiska matematikundervisningen i klassrummet. Här får du kunskap 
om orsaksförklaringar till särskilda utbildnings behov i matematik (SUM) och om hur 
 kartläggning för att ringa in behov och lämpliga åtgärder kan gå till. 

Med denna grund ligger fokus sedan på innehåll, planering och utvärdering av 
undervisningen och frågor som:
• Hur kan gruppindelningar användas på ett inkluderande vis?
• Hur stimuleras elevernas meningsfulla deltagande?
• Hur kan man anpassa undervisningsinnehållet?

Boken vänder sig till dig som är blivande eller verksam lärare i fk–6, speciallärare, 
specialpedagog eller skolledare och vill ha klarhet i hur alla elever kan stimuleras, 
i allt från extra stöd till extra utmaningar. 

Matematik med dynamiskt mindset
Hur du frigör dina elevers potential

Jo Boaler förklarar i boken hur det traditionella sättet att närma sig ämnet matematik 
kan förändras så att fl er elever får uppleva lärandets glädje och matematikens skönhet.

En banbrytande bok som svarar på frågorna:
• Hur främjar vi ett dynamiskt mindset hos våra elever? 
• Hur frigör vi våra elevers matematiska potential? 

Framgångsrik undervisning i literacy
En praktisk handbok

I denna praktiska handbok vägleds du av några av världens främsta skolforskare 
under ledning av John Hattie. Du får ta del av deras bästa råd om hur du utvecklar 
din didaktiska skicklighet utifrån de senaste forskningsresultaten. Utgångspunkten är 
väldens största forskningsöversikt om effektiva undervisningsmetoder.

Boken vänder sig till lärare från förskoleklass till gymnasiet, lärarutbildare och 
lärarstudenter i alla ämnen. 

Framgångsrik undervisning i matematik
En praktisk handbok

Med utgångspunkt i den senaste forskningen exemplifi erar John Hattie och hans 
medförfattare till denna matematikgrundbok de mest cenrala delarna av matematik-
undervisningen i relation till effektstorlekar. Här får lärare från förskoleklass till gym-
nasiet en sammanfattning av övergripande strategier och modeller som balanserar 
undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande som kan omsättas.

Att utveckla självständiga läsare
Hur kan du utmana och undervisa för att ge dina elever självförtroende och hjälpa 
dem att utvecklas till aktiva och självständiga läsare? I boken Att utveckla självstän-
diga läsare beskriver författaren Gravity Goldberg konkret och inspirerande hur du, 
genom att visa tilltro till dina elevers förmåga och inta olika roller, kan stimulera dem 
att utveckla ett dynamiskt mindset och få kunskap att ta ett aktivt ansvar i sina läs-
processer.

Att utveckla självständiga läsare vänder sig till studenter och grundskollärare.

Författare: Jo Boaler

Matematik med dynamiskt mindset

Best nr: 27-81790-6 

Sid: 290 

Pris: 339:-

Författare: John Hattie, Douglas 
Fisher, Nancy Frey

Framgångsrik undervisning i 
matematik

Best nr: 27-81978-8 

Sid: 270

Pris: 345:-

Författare: John Hattie, 
Douglas Fisher, Nancy Frey

Framgångsrik undervisning i literacy

Best nr: 27-81857-6 

Sid: 210 

Pris: 345:-

Författare: Gravity Goldberg

Att utveckla självständiga läsare

Best nr: 27-81858-3 

Sid: 240 

Pris: 315:-

Författare: Helena Roos

Inkluderande
matematikundervisning

Best nr: 27-82800-1 

Sid: 112 

Pris: 212:-
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Utmanande dialog
I Utmanande dialog har författarna sammanfattat de bästa sätten att 
med hjälp av dialog underlätta för eleven att gå ifrån att ”ha kunskap” 
till att ”verkligen förstå”. En god dialog fördjupar förståelsen, samtidigt 
som den bygger upp kunskaper som vidgar perspektiven. I varje kapi-
tel fi nns övningar och strategier att använda för att utveckla dialogen i 
undervisningen. 

Utmaningsmodellen
I Utmaningsmodellen knyter James Nottingham ihop de övriga böckerna 
i Ut manande       serien genom att presentera en helhetsmodell för lärande. I 
varje kapitel fi nns strategier och övningar som får eleverna att våga ta sig 
ur bekvämlighetszonen och anta lärandeutmaningen. Modellen bidrar till 
fördjupade frågeställningar och bygger upp ett öppet, dynamiskt mindset. 

James Nottingham har fl erårig erfarenhet av arbete både 
som lärare och skolledare i Storbritannien, och har ett nära 
samarbete med John Hattie. James Nottingham arbetar med 
skolutveckling och det skandinaviska skolutvecklings-
programmet Visible Learning Plus. 

Martin Renton är lärare, skolledare och vd för det internationella fortbildningsföre taget 
 Challenging Learning. Han är även en fl itigt anlitad och uppskattad föreläsare.

Utmanande frågeställningar går på djupet med 
hur sekvenser av frågor målmedvetet kan byg-
gas upp och användas i undervisningen för att 
visa på samband, koppla samman begrepp eller 
företeelser och knyta förkunskaper till ett nytt, 
fördjupat lärande. Här sammanfattas de bästa för-
hållningssätten och strategierna för att med hjälp 
av  frågesekvenser väcka nyfi kenhet och knuffa 
eleverna ut ur sin kognitiva komfortzon, ner i den 

så kallade lärandegropen. Väl där blir de tvungna 
att söka en ny kunskapsnivå eller utökad förståelse 
för att ta sig upp ur ”gropen” och därmed lösa den 
kognitiva konfl ikten. Det handlar om att med hjälp 
av frågeställningar underlätta för eleverna att gå 
ifrån kunskap till verklig förståelse. 

Boken vänder sig till alla lärare i grund- och 
gymnasie skolan som vill utnyttja undervisnings-
potentialen i utmanande frågeställningar.

Läs mer om 
Utmanande-

serien på nok.se/
utmanande

Utmanande frågeställningar
Fördjupa och vässa dina elevers lärande

Att kunna ställa effektiva frågor är en nyckel till god undervisning och elevers l ärande. 
Till stöd i det arbetet presenteras här en grundläggande, strategisk tankegång 
 tillsammans med modeller, verktyg, exempel och övningar för att bygga upp din 
expertis och erfarenhet av att använda frågeställningar som ett självklart lärande verktyg.

Författare: James Nottingham, Bosse 
Larsson. Översatt av Eva Sundmyr. 

Utmaningsmodellen 

Best nr: 27-81886-6 

Sid: 324 

Pris: 285:-

Författare: James Nottingham, 
Martin Renton och Jill Nottingham. 
Översatt av Christian Nilsson 

Utmanande dialog 

Best nr: 27-81749-4 

Sid: 240 

Pris: 275:-

Författare: Martin Renton
Översatt av Desirée Kellerman

Utmanande frågeställningar 

Best nr: 27-81780-7  

Sid: 264  

Pris: 275:-
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För att kunna skapa sådan undervisning krävs 
att lärare har kunskaper både i och om språk, 
tillika ett utvecklat språkligt  förhållningssätt. 
Det är viktigt att som lärare uppleva och 
utstråla att ord är intressanta och menings-
fulla. Många forskare poängterar särskilt det 
lustfyllda i ordkunskapsundervisningen. 

Det måste därför vara engagerande och roligt 
att möta nya ord, och undervisningen behöver 
genomföras på ett lekfullt, meningsfullt och 
angeläget sätt. Om ord upplevs som intres-
santa, viktiga och användbara är det lättare 
att göra orden till ”sina” – att äga orden.

Ordkunskap
i förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år

Bilderboken i skolan? Ja! Det fi nns bilderböcker om allt! Existentiella frågeställningar, 
psykologiska bråddjup, fl ykt och främlingskap, identitet, samhälle, natur och miljö …

Ett medvetet och systematiskt ordkunskapsarbete i förskolan och skolan ger 
strategier för att förstå och använda nya ord. Undervisning i ordkunskap handlar 
om att med lustfyllda, meningsfulla och angelägna medel skapa och möjliggöra för 
barn och elever att upptäcka och uppmärksamma ord, både i planerade aktiviteter 
och i spontana vardagliga samtal.

Med koppling till grundskolans läroplan visar 
Agneta Edwards hur bilderböcker kan främja 
läslust, läsförståelse och elevernas eget berätt-
ande i text, bild och andra estetiska uttrycks-
sätt. Boken sätter fokus på bilder boken som 
 litteratur och konstform, med exempel som 
passar läsare från 6 år och uppåt. Ett avsnitt 
ägnas åt ordlösa bilderböcker, silent books, en 
uppskattad och givande litteraturform inte 
minst i undervisning i svenska som andraspråk 
och med nyanlända elever. 

Teori varvas med metodik och klassrumspraktik 
inom följande områden:
• Läsförståelse 

• Literacy
• Visual literacy 
• Multimodala texter
• Boksamtal
• Tematiskt arbete
• Kreativt skrivande
• Estetiska uttrycksformer 
• Svenska som andraspråk
• Nyanlända elever

Med utgångspunkt i forskning och studier om 
läsning, literacy, visuell litteracitet och multi-
modala texter lyfts bilderbokens potential som 
pedagogiskt verktyg för dig som undervisar i 
förskoleklass och årskurs 1–3.

Bilderbokens mångfald och 
 möjligheter Fk–åk 3 

Boel De Geer är docent i svenska vid Södertörns högskola och undervisar på förskollärarprogrammet och 
grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3 i kurser som rör språk och språk-
utveckling. Boel De Geer samverkar med förskolor och skolor med fokus på barns och elevers ord förråds-
utveckling och förespråkar en medveten och systematisk undervisning i ordkunskap.

Författare: Boel De Geer

Ordkunskap i förskola, förskoleklass 
och grundskolans tidiga år

Best nr: 27-46179-6  

Sid: 180  

Pris: 229:-

Författare: Agneta Edwards

Bilderbokens mångfald och 
möjligheter Fk-åk 3 

Best nr: 27-82471-3  

Sid: 234  

Pris: 295:-
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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
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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.


