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Träffa oss på turnén i vår!

Bonnierförlagen Lära åker ut på en inspirerande turné i vår i sällskap med  
Läromedia och andra arrangörer. Vi kommer att ha ett härligt och inspirerande 
bokbord och visa de böcker vi redan gett ut men även kommande titlar som 
släpps under våren och till skolstart i augusti. Vi kommer även att på plats 
sälja utvalda böcker till privatpersoner (kortbetalning eller Swish) och prylar 
från vår coola Hissa skolan-shop, missa inte det. Och, det blir självklart 
tävlingar och fina give aways på varje plats – träffa oss där!

STÄDER & DATUM (Utställningstider 13.00-17.30)

Sundsvall  2019-02-19/20 Södra berget
Kalmar  2019-03-05 Kalmar Sportcenter
Hässleholm 2019-03-06 Optimerahallen
Växjö  2019-03-07 Fortnox Arena
Uppsala  2019-03-12 Fyrishov
Västerås  2019-03-13 Bombardier
Örebro  2019-03-14 Conventum
Borås  2019-03-19 Åhaga
Skövde  2019-03-20 Skövde Arena
Karlstad  2019-03-21 Tingvallahallarna
Helsingborg 2019-03-25 Helsingborg Arena
Halmstad 2019-03-26 Halmstad Arena
Malmö  2019-03-27 Stadionmässan
Jönköping 2019-04-02 Elmia Hall A
Linköping 2019-04-03 Konsert & Kongress
Norrköping 2019-04-04 Stadium Arena
Göteborg  2019-05-07/08  Eriksbergshallen 
Östersund 2019-05-14 OSD Konferens
Umeå  2019-05-16  Nolia Konferens

Läs mer om denna inspirationsturné och anmäl dig på 
www.laromedia.se/inspirationsdagar

PSSST! 
Vill din skola ha besök av Lära-bilen? 

Mejla anna.granlund@bonnierforlagen.se 

så kanske vi kan komma förbi, presentera 

oss och bjuda på gofika!

Hämta årets coolaste tygkasse i vår monter!
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KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress: Sveavägen 56
Postadress: Bonnierförlagen Lära, Box 3159, 103 63 Stockholm

Mejladresser:

Affärsutvecklingschef
marie.carlsson@bonnierforlagen.se

Förläggare
eva.skarp@bonnierforlagen.se

Marknadsansvarig
anna.granlund@bonnierforlagen.se

Förlagskoordinator
maria.deflon@bonnierforlagen.se

Har du en manusidé till ett läromedel?
jagharenide@bonnierforlagenlara.se

Undrar du över något som rör våra läromedel?
jagharenfraga@bonnierforlagenlara.se

Så handlar du av oss:
Du beställer via den återförsäljare du vanligtvis handlar av, exempelvis
• Läromedia
• GR Utbildning
• Adlibris

Vår hemsida:
www.bonnierforlagenlara.se

Hur har det varit då, det första året med Bonnierförlagen Lära?
 
Ja, alltså, det har varit väldigt mycket jobb. I katalogen som du bläddrar i just nu 
hittar du 80 produkter, från kursläromedel till kaffekoppar, och vi är fortfarande 
inte fler än fyra personer som täcker alla funktioner som måste finnas på ett förlag. (Vi har 
fler skämt på temat ”ta på sig olika hattar” än vad ni skulle orka höra …)
 
Men framförallt har det varit vansinnigt roligt!
 
Att allt har gått så bra (törs vi säga lysande?) beror på att vi egentligen inte alls är bara 
fyra. Bonnierförlagen Lära är samarbete, laganda och crowdsourcing.
 
I den här katalogen hittar du läromedel som är framtagna av Sveriges vassaste och mest 
passionerade författare, illustratörer, redaktörer och projektledare tillsammans med ett helt 
gäng av Sveriges bästa, klokaste och mest konstruktivt kritiska lärare. Vi är så stolta och 
tacksamma för alla som jobbar med oss, för Lärarpanelen och för våra suveräna följare på 
Instagram och Facebook, och så glada över alla er som vi har träffat på skolbesök, mässor 
och lärarkvällar. Ni har peppat oss, guidat oss och gjort att vi har känt att vi är på rätt väg. 
Ni är bäst.
 
Och hur var det nu – varför gör vi det här nu igen?
 
Vi har sagt det förut och vi säger det igen: 
För att det börjar med skolan. För att lärare 
öppnar dörrar. Vårt jobb är galet roligt … 
och världens framtid sitter i ditt klassrum 
idag.
 
Mantel på! Nu kör vi! 64 sidor 
fantastiska läromedel (m.m.) väntar!

Priserna som anges i katalogen är 
förlagsnettopris/f-pris, vilket är det 
pris som återförsäljare köper för från 
förlaget. Priser hos återförsäljare 
varierar beroende på om du handlar 
som privatperson eller som skola/
avtalskund.

Marie    Maria    Anna    Eva
Priser, titlar och tekniska fakta med reservation för tryckfel och nödvändiga förändringar 
som kan ske under arbetets gång. Aktuell info finns alltid på vår hemsida.

HÅLL UTKIK 
Under vårterminen 2019 

öppnar vår webbshop 

(inkl. #hissaskolanshoppen).

Du läser det finstilta. Vi gillar dig!
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Följ oss i sociala medier 
och prenumerera på 
våra nyhetsbrev!
Följer du oss på Facebook och Instagram och via vårt nyhetsbrev missar 
du aldrig några nyheter om boksläpp, event och lärarkvällar – och du 
har koll på alla våra roliga tävlingar!

Bonnierförlagen Lära har ett tätt och nära samarbete  
med massor av lärare runt om i Sverige när det gäller  
vilka läromedel vi ska utveckla och hur de ska se ut. 
 
Vi tycker det är självklart att ni som ska använda  
våra läromedel är med och tycker till – det är ju ni 
som möter verkligheten varje dag därute och känner 
era elever bäst! 

Vill du vara med i vår Lärarpanel? Det är kul, 
utvecklande och tar inte mer tid i anspråk än du 
kan/vill lägga vid varje givet tillfälle. Ofta får våra 
panelmedlemmar VIP-inbjudningar till event, finfina 
gåvor och överraskningar för sin insats. 

Mejla marie.carlsson@bonnierforlagen.se med din  
intresseanmälan redan i dag! Skriv ”Lärarpanelen” 
i ämnesraden.

 
– HÄNG MED I VÅR LÄRARPANEL!

GÖR DIN RÖST HÖRD

Tyck till om nya läromedel, färska rön, 
oprövade kunskaper, gammal fakta, 
arbetsro, arbetslust och allt annat som 
rör en lärares vardag!
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FÖRSKOLA och FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGEN

Över 100 konkreta tips på lekar inom 
språk, matematik, social kompetens, 
relationer och självkontroll.

LEKBASERAT LÄRANDE
– bästa möjliga grund inför skolstarten

Att börja sista året i förskolan är en spännande upplevelse. Barnen 
ska äntligen få vara de äldsta i förskolegruppen, för att nästa år börja 
i förskoleklass. Innehållet i den här boken baseras på den senaste 
internationella forskningen kring tidig stimulans av matematik, språk, 
självkontroll och social kompetens. Arbete inom dessa områden 
under förskoletiden är viktigt för att barnen ska känna tillit till sin 
egen förmåga, både socialt och ämnesmässigt, och därmed få 
en god övergång till skolan.

Med leken som utgångspunkt lockas barnen till lärande. Lek aktiverar, 
engagerar och stimulerar. Lärandet inträffar när barnen upplever lust 
och meningsfullhet, och i samspel med andra. För att utvecklas behöver 
femåringarna utmanande aktiviteter som skiljer sig från dem de var 
med om som yngre.
     De över 100 lekarna och övningarna i Lekbaserat lärande är 
utformade för förskolans äldsta barn. De har en klar pedagogisk idé, 
tydlig struktur och är samtidigt enkla att anpassa efter lokala behov 
och förutsättningar. Och du som pedagog får svar på hur och varför 
du ska använda ett lekbaserat lärande i din barngrupp.

Författare:
Ingunn Størksen, Dieuwer ten Braak, Svanhild Breive,  
Ragnhild Lenes, Svanaug Lunde, Martin Carlsen, Ingvald 
Erfjord, Per Sigurd Hundeland og Mari Rege.

LEKBASERAT 
LÄRANDE

Svensk bearbetning:
Linda Palm

Planering och underlag till arbetet 
med förskolans äldsta barn.
• social kompetens
• matematik
• självkontroll
• språk

INGUNN STØRKSEN är utbildad psykolog och professor 
i utbildningspsykologi vid Learning Environment Center, UiS. 
Hon har bland annat varit ansvarig för fortbildning för förskol-
lärare och utveckling av förskoleprogrammet i Norge.

LINDA PALM är författare, föreläsare och legitimerad förskollärare. 
Hon har arbetat med barn och ungdomar i över tjugo år. Linda är 
utgiven med fler än femtio titlar, barnlitteratur och läromedel.  
2018 tilldelades hon Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan i kategorin 
Förskola. Linda har skrivit förordet samt bearbetat boken och anpas-
sat den till svenska förhållanden.

Boken är översatt av HANS CARLBERG, tidigare prefekt vid 
förskollärarutbildningen i Umeå.

ISBN: 9789178230594
Prel. sidor: 300
F-pris: 350 kr
Format: Spiralbunden A4
Utkommer till skolstart ht 2019

PRINSESSAN IVAR
– om barn och könsidentitet

Lär dig stötta barn att vara sig själva

Vissa barn är födda med en kropp som inte matchar könsidentiteten. 
Någon har en pojkkropp men känner sig som en flicka, andra har en 
flickkropp men känner sig som en pojke. Många har en sund inställning 
till sin kropp från början, men kämpar med de förväntningar som andra 
har på dem utifrån kön.
 
Redan i förskolan börjar vissa barn att känna sig annorlunda. De som 
känner att de har en annan identitet än den kroppen visar, brukar lära 
sig att dölja den sidan av sig själva. Många känner skam och är rädda 
för att bli avvisade. En del väljer att spela rollen som andra förväntar 
sig av dem, vilket ofta får allvarliga konsekvenser för deras livskvalitet. 
Denna bok handlar om dessa barn, men den handlar också om varje 
barns rätt att uttrycka sitt kön som de själva önskar. En viktig bok för 
pedagoger och andra vuxna om varje barns rätt att vara sig själv.

Prinsessan
Ivar
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Forord

– om barn och könsidentitet

Marion Arntzen
Mona Renolen

ISBN: 9789178230839
Prel. sidor: 114
F-pris: 97 kr
Format: 148x210
Utkommer våren 2019

De norska författarna till boken heter MARION ARNTZEN och 
MONA RENOLEN, båda erfarna personer när det kommer till 
kön och identitet.

NATHALIE SIMONSSON är sexualupplysare, föreläsare och 
författare. I sitt arbete har hon träffat tusentals barn i samtal 
om det som är allra mest personligt.
 
Nathalie har skapat flera läromedel och metodmaterial och 
anlitas som konsult i likabehandlings- och värdegrundsfrågor.
Hon har bland annat skrivit Världens viktigaste bok – om kroppen, 
känslor och sex, Viktigast av allt och stödmaterial i sex- och 
samlevnadsundervisning åt Skolverket.
 
Nathalie har skrivit bokens förord och sätter frågorna i ett svenskt 
perspektiv. 

”Moster, vet du att även om 

jag råkar ha en pillesnopp, 

så är jag flicka?”

      ”Lpfö18 Lek ska ha en central plats 

        i utbildningen. Ett förhållningssätt 

hos alla som ingår i arbetslaget och en 

miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens 

betydelse för barnens utveckling, lärande 

och välbefinnande.”
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FRITIDSHEM, SKOLA och FÖRSKOLA

NYCKELN TILL SKOLGÅRDENS LÄRANDE

Nyckeln till skolgårdens lärande är ett utbildningsmaterial till yrkes-
verksamma i skola och fritidshem som vill lyckas och utvecklas i sin 
professionella yrkesroll och sitt kollegiala lärande. Varvat med berättelser 
och guldkorn ur verkligheten ger Gustav Sundh er konkreta praktiska 
exempel och systematiska metoder som handleder er på resan till arbets-
glädje, pepp och en kollegial samsyn kring elevernas lärande och utveckling. 

• Varför har alla elever rätt att lyckas?
• Hur lyckas vi upptäcka och få just den där eleven att utmanas i sitt lärande? 
• Vad är hemligheten bakom ett starkt relationskapital och varför är det 
   ledarskapets viktigaste framgångsfaktor?

Med skolgården som utgångspunkt är arbetsmaterialet applicerbart på 
alla sammanhang där pedagoger arbetar tillsammans för att skapa 
förutsättningar för lek, lärande och utveckling. 

Boken ger er konkreta tips på arbetsmetoder där ni som team med samma 
karta, kompass och hållpunkter kontinuerligt kartlägger elevers intressen, 
behov och erfarenheter och utifrån detta skapar förutsättningar för 
allsidiga kontakter, social gemenskap och trygghet. 

GUSTAV 
SUNDH
GER ER

SKOLGÅRDENS
LÄRANDE

GUSTAV SUNDH är förstelärare i fritidspedagogik 
och har under de senaste åren blivit en superstjärna 
inom skolgårdspedagogiken. Han blev utnämnd till 
Årets lärare i Stockholm stad 2016 och utsågs av 
Lärarförbundet till Årets lärare fritidshem 2017. Gustav 
föreläser också om strukturerad rastverksamhet.

ISBN: 9789178230709
Prel sidor: 124
Prel F-pris: 190 kr
Format: A4
Utkommer till skolstart ht 2019

Rollerna på skolgården

De fyra viktigaste rollerna under en rastverksamhet 
förklaras i materialet. Med hjälp av materialet  
kommer hela personalgruppen tillsammans att 
bedriva ett kvalitativt utvecklingsarbete över tid.  
Förutsättningarna för att aktivt motverka 
diskriminering, mobbing, otrygghet och 
utsatthet kommer att öka. 

”Mitt mål är att alla barn oavsett förutsättningar 
ska lyckas, känna trygghet, våga utmana sig 
själva och få uppleva rörelseglädje.”

”Fritidshemmen måste 

prioriteras om de ska ha 

förutsättningar att 

förverkliga innehållet i 

läroplanen”, visar en ny 

utvärdering från Skolverket.

PSSST! 
Håll utkik efter lärar-

kvällar med Gustav i vår!

SKATEGÄNGET

”Är de små lediga?”
”Hmmm, nääe, alla är utlånade”
”Åååååh”
”Gustav, vad kostar en sån bräda?”
”Rätt billiga, runt 200:- på sportaffären!”

Nästa dag kom de alla tre tågandes med världens bredaste 
leenden.

”Kolla!!! 

Kan vi låna din märkpenna och skriva namn så de inte blan-
das med skolans?”

”Här, kör ba”

Och som tjejtrion har åkt under veckan. Varenda rast har jag 
sett de tre bränna nerför, springa uppför backen.

En lunchrast kom jag dit och upptäckte något oerhört spän-
nande. De hade liksom kombinerat att åka sittande med 
klättring, dra sig uppför ett rep. Typ stört omöjligt, men de 
gav de blanka fan i. Skrattade så tårarna sprutade. Välte 
över, rullande nerför backen. Efter nån timme lyckades de 
med äventyret.

Något som ligger mig absolut närmast hjärtat är att väcka 
lust, intresse för något som barn på grund av normer 
kanske hade helt valt bort, tänkt att det där är ”killigt” eller 
”tjejigt”.

När de fullständigt krossar den normen på grund av en 
brinnande lust att upptäcka något.

Det är lycka ända in i en fritidspedagogs hjärta ❤

Följ Skolgårdslärare Gustav 
Sundh på facebook! 
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PELLE SVANSLÖS FYL
LER 80 ÅR – 

DET FIRAR VI MED E
N TÄVLING!

Hur firar Pelle sin 80-årsdag? Rita, skriv och 

berätta för oss! Skicka in klassens bidrag till 

Bonnierförlagen Lära, Box 3159, 

103 63 Stockholm och märk brevet 

”PELLE 80 år”. Sista inlämningsdag är 

1 maj och vinnarna utses den 15 maj. 

Vinsten består av Pelle Svanslös – lärarens 

idébok, Pelle Svanslös dilemmakort och 

en klassuppsättning av valfri Pelle-bok 

(25 ex). I juryn sitter Bonnierförlagen Lära.. 

VÄRDEGRUNDSARBETE F–3 och FÖRSKOLA

PELLE SVANSLÖS – LÄRARENS IDÉBOK
Värdegrund och vänskapsbygge

Att börja skolan är både kul och spännande, men också lite läskigt. Att 
våga vara snäll kräver också massor av mod. Med detta idématerial som 
bygger på böckerna ”Pelle Svanslös börjar skolan” och ”Pelle Svanslös 
– våga vara snäll” får du förslag på hur ni kan arbeta med berättelserna 
om Pelle och de olika karaktärerna, och hur du kan lyfta in Pelles grund-
värderingar i allt arbete ni gör. 

Materialet ger eleverna verktyg till att välja den snälla vägen och ett 
förhållningssätt till nya klasskompisar och andra människor de möter. 
Det bygger goda grundvärderingar i Pelle Svanslös anda som ger en bra 
start för resten av livet. Lärarens idébok är kopplad till Lgr11.

Arbetet med Pelle Svanslös kan knytas till flera ämnen. Genom arbetet 
med Pelle får eleverna chansen att utveckla sin läs- och skrivförmåga. 
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Hjälper eleverna 
utveckla sin 
empatiska 
förmåga

Ger tillfällen 
att diskutera 
värdegrundsfrågor

ISBN: 9789178230020
Sidor: 96
F-pris: 350 kr
Format: 210 x 297 mm

ISBN: 9789163894831
F-pris: 41 kr

ISBN: 9789163894824
F-pris: 41 kr

Bonnierförlagen Lära gör pedagogiskt material till några av 
de mest älskade serierna från Bonnier Carlsen – toppenfina 
böcker att jobba med i skolan med allt från värdegrund till 
programmering (se sid 29).

LINDA ENGVALL och JESSICA FIDANI KEMMLER  
är förstelärare på lågstadiet och brinner för språkutvecklande 
arbetssätt samt hur man kan arbeta tematiskt för att ämnes-
integrera. De anser att något av det viktigaste i skolan är att 
alla måste våga vara snälla mot varandra. Med Pelle som guide 
och styrdokumenten i ryggen ger de er förslag på arbetsupplägg 
med mål att skapa en trygg miljö som gör lärandet möjligt.

PELLE SVANSLÖS

Lärarens idébok

Linda Engvall
Jessica Fidani Kemmler 

O_ 9789178230020.indd   2

2018-10-25   22:18

Pelle Svanslös dilemmakort (av Linda Engvall)

Utvecklar förskolebarnens förmågor att lyssna, 
reflektera och ta ställning till etiska dilemman 

Pelle Svanslös dilemmakort ger dig en kompass för hur du kan arbeta med 
delar av förskolans värdegrund, uppdrag och mål. Dilemmakorten handlar 
om hur vi ska bete oss mot varandra utifrån ämnen som speglar barnens 
vardag. Korten bygger på Pelles grundvärderingar om allas lika värde, allas 
rätt till att vara med utifrån sina egna förutsättningar och att välja vägen 
till att våga vara snäll. Med Pelle Svanslös som guide ger korten dig verktyg 
som främjar elevernas analytiska, reflekterande, och kommunikativa förmåga 
och att välja den snälla vägen. Genom bildanalyser samt att reflektera och 
diskutera de stora och de små frågorna, övar sig barnen i att uttrycka åsikter, 
lyssna och förstå andra. Med hjälp av Dilemmakorten får barnen möjlighet 
att hjälpa katterna ur olika knepiga situationer och själva fundera över vad 
de tycker känns rätt och fel. 

Det demokratiska förhållningssättet ligger till grund och förbereder barnen 
inför grundskolan och vidare för att leva och verka i samhället. Allt i enlighet 
med Lpfö 18.

Korten går att använda 

tillsammans med högläsning 

av boken Pelle Svanslös skola, 

Dilemmasagor eller fristående.

Dilemmakort

Linda Engvall

ISBN: 9789178230860
F-pris: 145 kr
Format: A3

Du vet väl om att du kan söka ett Pelle-stipendium från Sagogränd?
Våga vara snäll-stipendiet delas ut till personer, grupper eller organisationer som på olika sätt har arbetat med att utveckla barns förståelse för allas lika värde. Läs mer på pellesvanslos.se/stipendiet/

Ansökningstid 1 augusti till 5 september. Stipendiet delas ut 12 oktober på Gösta  Knutssons födelsedag.

TIPS!
ISBN: 9789178030354
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VÄRDEGRUNDSARBETE F–6

REKO – Femton redskap som bygger självkänsla 
och empati

REKO – 15 redskap som bygger självkänsla och empati är
en praktisk handlingsplan i form av 15 redskap och passar 
elever i skolans år f-5.

REKO har som mål att: 

• stärka elevernas självkänsla och empatiska förmåga så att de får en 
bra bas av social kompetens och aktivt kan ta ställning mot kränkande 
beteenden.

• vara ett praktiskt verktyg och ett stöd till dig som lärare för att bygga 
en positiv gruppdynamik och stärka din förmåga att kunna förebygga, 
upptäcka och stoppa eventuell mobbning.

Boken hjälper dig som lärare att skapa processer som verkligen förändrar 
elevernas beteende. Målet med REKO är att ge eleverna den självinsikt 
som behövs för att kunna kommunicera och lösa egna och andras 
konflikter.

SYLVIA LASEROW är en eldsjäl som brinner för att hjälpa lärare 
och elever att kunna må bra varje dag, så att alla kan få lugn och 
ro till den dagliga undervisningen.
     Hennes metod är utarbetad i flera klasser och väl beprövad och 
Sylvia har själv arbetat med processen i många olika skolor.

MARIA BJÖRSELL är lärare i svenska, matematik och SO och 
arbetar deltid som speciallärare. Övrig tid ägnar hon åt att projekt-
leda Förskolebiblioteket, ämnesspana för LR och hålla föreläsningar 
om barns kunskapsutveckling genom sitt företag Lärandelek.  
Maria har bearbetat ursprungsförfattarens material. 

ISBN: 9789178230549
Prel sidor: 100
F-pris: 350 kr
Format: Spiralbunden A4
Utkommer till skolstart ht 2019

GNISSEL I KLASSEN

Konflikthantering och relationskunskap – ett 
material för att arbeta med gruppen när det 
börjat gnissla

Många konflikter och relationsbekymmer i en grupp kan undvikas genom 
ett bra, främjande och förebyggande arbete, samt med gemensamma, 
tydliga regler. Men, det är inte möjligt att helt undvika gnissel och konflikter 
när många människor ska samsas på en liten yta under flera timmar varje 
dag och dessutom inte själva har valt att göra det. Det kan vara positivt och 
utvecklande att behöva bemöta andras åsikter och kanske stanna upp för 
att tänka ut en lösning tillsammans. Destruktiva konflikter däremot, de tar 
en massa energi som egentligen behövs till annat under skoldagen. Sådant 
gnissel kan ni få hjälp att lösa med denna bok.
 
I ”Gnissel i klassen” finns ett antal storbilder med tillhörande berättelser 
och vardagsnära problem från skolans värld som är lätta att känna igen. 
Utifrån dessa kan ni sedan arbeta vidare med de diskussionsfrågor, 
aktiviteter och kopieringsunderlag som finns till varje avsnitt.
 
Enligt LGR 11 är det skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå 
andra människors situation och utveckla en vilja att handla med deras 
bästa för ögonen. Den här boken blir ett lättillgängligt redskap i ert arbete 
med relationer, konflikter och det sociala klimatet i gruppen. 

Boken passar åk 1–3. 

ISBN: 9789178230792
Prel sidor: 96
F-pris: 350 kr
Format: A4
Utkommer till skolstart ht 2019

LINDA PALM är författare, föreläsare och legitimerad förskollärare som 
har arbetat med barn och ungdomar i över tjugo år. Linda är utgiven 
med fler än femtio titlar, barnlitteratur och läromedel. 2018 tilldelades hon 
Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan i kategorin Förskola.

ÅSAMIA ALTERYD är grundare av EQverkstan, skolkurator, författare, 
föreläsare och gruppledare för ABC – föräldraträffar. Hon har arbetat 
med barn och ungdomar i närmare 30 år.

• Gnissel i klassrummet
• Gnissel i matsalen
• Gnissel på fotbollsplanen
• Gnissel i korridoren
• Gnissel i hallen
• Gnissel på promenaden
• Gnissel i omklädningsrummet
• Gnissel på skolgården
• Gnissel vid toaletterna

”Vi vill vara med och bygga 
bästa möjliga inlärningsmiljö 
och starka, trygga elever.”

Fylld med kompis-

samtal, rollspel, 

lekar och övningar. Innehåller kopierings-
underlag.
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SVENSKA F–3

ABC-KORTLEKAR

Träna på bokstäver, alfabetet och att läsa ord med våra fem kortlekar. 
Tillsammans ger kortlekarna många varianter på roliga sätt att lära! 
Gratis handledning med många pedagogiska förslag på hur du använder 
kortlekarna hittar du på vår hemsida.

Kortlek 1: Versaler
Kortlek 2: Gemener
Kortlek 3: Bilder
Kortlek 4: Bilder med ordbilder i versaler
Kortlek 5: Ordbilder i gemener

ABC – Det ska vara kul att lära sig läsa, 
skriva och räkna!
Att upptäcka bokstäver och siffror och lockas in i den magiska världen 
som gömmer sig bakom koderna ska vara fyllt av glädje och lek!

KRUMELUR – LÄSA 
Läs- och skrivövningar på temat kropp och hälsa

Kopieringsunderlag med läs- och skrivövningar inom området kropp  
och hälsa. Övningarna finns på tre nivåer och innehåller allt från enkla 
läsövningar till korsord och rebusar. Övningarna kan användas fristående 
eller i temaundervisning och anpassas till elevernas kunskapsnivå.

Nivå 1:  För elever som just knäckt läskoden.
Nivå 2:  För elever som ljudar sig fram. 
Nivå 3:  För elever som även kan läsa en del  
 ljudstridig stavning.

KRUMELUR
LÄSA

Nina Rosenblad

kopieringsunderlag

kroppen - aktiviteter - mat

ost
1

kopieringsunderlag

morot
2

apel
si

n
3

KRUMELUR – RÄKNA
Grundläggande taluppfattning på temat  
kropp och hälsa

Kopieringsunderlag i grundläggande taluppfattning  
med utgångspunkt i kroppsdelar, aktiviteter och mat. 
Övningarna kan användas fristående eller i tema- 
undervisning och anpassas till elevernas kunskapsnivå.

Nivå 1: Talområde 0-5
Nivå 2: Talområde 0-20
Nivå 3: Talområde 0-100

kroppen - aktiviteter - mat

KRUMELUR
RÄKNA

Nina Rosenblad

kopieringsunderlag

0-5
1

0-20

2

kopieringsunderlag 0-10
03

Om författaren
NINA ROSENBLAD är specialpedagog 
med många års erfarenhet från både skola 
och förlagsbransch. Hon är författare till 
över hundra olika läromedel för elever i de 
yngre åldrarna.

Testa qr-koden på affischen!

TIPS!

KRUMELUR  
– SIFFERBOKEN 0-9

En pysslig bok som hjälper eleverna lära sig 
siffrorna 0-9. Varje siffra har ett eget färgglatt 
uppslag som tränar igenkänning, antals-
uppfattning och hur man skriver siffran.

2
3

56 7
8

9

Sifferboken
KRUMELUR

Nina Rosenblad

0

ABC-PLANSCH med 
fina illustrationer till 
ditt klassrum

ISBN: 9789178230204
F-pris: 95 kr
Format: 420 x 594 mm

ISBN: 9789178230136
Antal kort: 150 totalt
F-pris: 350 kr för 
5-pack

ISBN: 9789178230099
Sidor: 45
F-pris: 250 kr
Format: 210 x 297 mm

ISBN: 9789178230082
Sidor: 45
F-pris: 250 kr
Format: 210 x 297 mm

ISBN: 9789178230143
Sidor: 24
F-pris: 19 kr
Format: 148 x 210 mm

KRUMELUR  
– BOKSTAVSBOKEN 

Här får alla elever möjlighet att lära sig de svenska bokstäverna 
och deras bokstavsljud. Varje bokstav bearbetas på ett uppslag. 
Välj fritt vilket som passar för stunden! Upplägget för alla uppslag 
är lika och låter eleven stegvis få bekanta sig med bokstaven.  
Boken är i samma pyssliga stil som Sifferboken, med övningar  
i bland annat att lyssna efter bokstavsljudet i ord, spåra, skriva 
och känna igen bokstaven.

BA

ME L

S

 F

BOKSTAVSBOKEN
KRUMELUR

Nina Rosenblad

D
C

G

ISBN: 9789178230853
Sidor: 48
F-pris: 32 kr
Format: 210 x 297 mm
Utkommer till skolstart ht 2019
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MAGI
– Upptäck läsandets och skrivandets  
magiska värld

Magi A – Elevbok 
Magi A består av korta kapitel med en speciell introduktion 
till varje bokstav och med återkommande grundläggande 
skriv- och läsövningar. Varje bokstavsuppslag innehåller också 
flera öppna uppgifter och texter som eleven läser både i grupp 
och på egen hand. Här finns också förslag på lekar som har 
anknytning till den aktuella bokstaven. Dessutom finns det 
lässpel, lästeatrar, rimlekar och andra pedagogiska och 
lustfyllda aktiviteter. 

      

Runar Ragnarson Brataas

A

9 788249 218790

gan.aschehoug.no
forlag@gan.aschehoug.no

Skriveforståelse 2
Bokmål
ISBN 978-82-492-1879-0

M

P

A

N

K

E
L

Magi  

– oppdagende lese- og skriveopplæring 

Magi   legger vekt på på at læreren er en 
prosessveileder, og at lese- og skriveopplæringen 
i størst mulig grad skal trekke veksler på 
samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse 
elementene som danner grunnlag for elevenes 
individuelle arbeid. 

Magi   tar utgangspunkt i en balansert lese- og 
skriveopplæring og egner seg for både rask og 
saktere bokstavprogresjon. 

Magi   gir dere:

Bokstavoppslag
Åpne oppgaver, samlesing og 
individuell lesing, introduksjon 
av hver bokstav, grunnleggende 
lese- og skriveøvinger, fysiske 
aktiviteter og spill.

Repetisjonsoppslag
Oppdagende skriving, spill, ordjakt, leseteater 
og andre lærerike og morsomme aktiviteter.
ALT du trenger til skolestart og 
bokstavopplæringen på første trinn!

9 788249 219643

gan.aschehoug.no
forlag@gan.aschehoug.no

Magi A
Bokmål
ISBN 978-82-492-1964-3

Runar Ragnarson Brataas   M
a

gi    
   O

ppdagende lese- og skriveopplæ
ring

9 788249 219674

gan.aschehoug.no
forlag@gan.aschehoug.no

Magi A
Nynorsk
ISBN 978-82-492-1967-4

Lena Hultgren

Elevbok

LENA HULTGREN har översatt Magi och anpassat 
den till svenska förhållanden. Hon har fått Svenska 
Akademiens pris för Läsgåvan, en serie läseböcker 
om den lilla figuren Mini. Hon har också fått SKAPS 
musik-pris samt Sveriges Läromedelsförfattares 
Förbunds pris Lärkan. Lena skriver både verklighets-
nära och fantasifulla böcker som ger läsglädje. 
Samtidigt väcker innehållet känslor som leder till 
livsviktiga samtal, dramatiseringar och kreativitet 
av olika slag.

ISBN: 9789178230570
Sidor: 88
F-pris: 75 kr
Format: Häftad A4
Utkommer till skolstart ht 2019

Runar Ragnarson Brataas

A

9 788249 218790

gan.aschehoug.no
forlag@gan.aschehoug.no

Skriveforståelse 2
Bokmål
ISBN 978-82-492-1879-0

Magi  

– oppdagende lese- og skriveopplæring 

Magi   Ressursbok legger vekt på at 
læreren er en prosessveileder, og at lese- og 
skriveopplæringen i størst mulig grad skal trekke 
veksler på samarbeidslæring og læringsdialog. 
Det er disse elementene som danner grunnlag for 
elevenes individuelle arbeid. 

Magi   Ressursbok tar utgangspunkt i en 
balansert lese- og skriveopplæring og egner seg 
for både rask og saktere bokstavprogresjon. 

Magi   Ressursbok inneholder 
metodisk veiledning, tips 
og ideer til gjennomgang 
av hvert oppslag i elevboka 
og en rekke nyttige kopiark 
i farger: Skriftforming av 
ord og bokstaver, ord- og 
bildekort, trene på setninger, 
alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, 
lesespill, videre arbeid med bokstavene og 
mye mer. ALT du trenger til skolestart og 
bokstavopplæringen på første trinn!

9 788249 219681

gan.aschehoug.no
forlag@gan.aschehoug.no

Magi A Ressursbok
BM/NN
ISBN 978-82-492-1968-1

Runar Ragnarson Brataas   M
a

gi    
   Ressursbok

Lärarens resursbok

M

P

A

N

K

E
L

Lena Hultgren

Magi bygger på en balanserad läs- och skrivinlärning som låter eleverna 
upptäcka läsandet och skrivandet genom lek, teater och enkla övningar, 
både på individ- och gruppnivå. Bokstäver introduceras löpande och 
eleverna får utforska läsandet och skrivandet med skräddarsydda 
övningar som inspirerar.

ISBN: 9789178230587
Sidor: ca 250
F-pris: 350 kr
Format: Inbunden A4
Utkommer till skolstart ht 2019

Magi A – Resursbok
Resursboken är ett ovärderligt verktyg som ger 
dig metodvägledning, tips och idéer för varje 
del av elevboken. De innehåller också använd-
bara kopieringsunderlag med övningar, alfabets-
planscher, lästeater, spel, lekar och mycket annat.

Magi B 

kommer 

våren 2020 HÅLL UTKIK 
efter fler böcker av Lena Hultgren!
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Ll Lisbet är ett lejon. Hon är alltid hungrig. I djungeln är hon hela tiden på jakt efter mat. Lisbet äter bara saker, djur och människor om L 
hörs först, inuti eller sist i orden och namnen.

Vad tror du att lejonet 
Lisbet kan hitta att äta i 
djungeln?

Är det ett lejon som ryter så?
Larven Leo måste gå.
– Oj, vilket vrål! Mer än jag tål!
Jag vill inte bli mellanmål!
   Sätt en prick under alla L och l.
  Stryk under ord som har tre        bokstäver.
   Rita en bild till texten.

Lastbilskull 
Lek lastbilskull i klassrummet eller ute på skolgården. Läraren bestämmer 
vem som ska jaga. Den som blir tagen måste krypa på alla fyra och låta 
som en lastbil. Du kan bara bli fri om en som inte är tagen säger ett ord 
där ljudet ”L” hörs först, inuti eller sist.

Upptäck tillsammans
Läs, leta och rita

Kasta, läs och skriv
Läs 
tillsammans Öva på bokstaven

lamm

lus

lås

lejon

larv

lampa

le leta
li lina
lu lura
lå låsa
lä läsa
lö lösa

L
l
lamm lus las

SKA VI 
LEKA?

4

5

5 Les, let og tegn

Her skal du og de andre i klassen 

prøve å lese selv. Læreren hjelper 

dere ved å lese teksten høyt først.

Når dere har lest sammen og alene, 

skal dere gå på jakt etter bokstaven 

dere jobber med. Deretter skal dere 

telle bokstaver i ord. Til slutt skal 

du tegne til teksten.

6 Kast, les og skriv

Liker du å kaste terning? I denne 

oppgaven er det terningen som 

bestemmer!

Hvor mange prikker det er på 

terningen, avgjør hvilket ord du skal 

skrive i skyen. Husk å si bokstavlyden 

mens du skriver. 

Når alle skyene er fylt opp, er du 

ferdig. Kanskje du kan lage setninger 

til ordene du har skrevet?
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Ll Lisbet är ett lejon. Hon är 

alltid hungrig. I djungeln är 

hon hela tiden på jakt efter 

mat. Lisbet äter bara saker, 

djur och människor om L 

hörs först, inuti eller sist i 

orden och namnen.

Vad tror du att lejonet 

Lisbet kan hitta att äta i 

djungeln?

Är det ett lejon som ryter så?

Larven Leo måste gå.

– Oj, vilket vrål! Mer än jag tål!

Jag vill inte bli mellanmål!

   Sätt en prick under alla L och l.

  Stryk under ord som har tre   

     bokstäver.

   Rita en bild till texten.

Lastbilskull 
Lek lastbilskull i klassrummet eller ute på skolgården. Läraren bestämmer 

vem som ska jaga. Den som blir tagen måste krypa på alla fyra och låta 

som en lastbil. Du kan bara bli fri om en som inte är tagen säger ett ord 

där ljudet ”L” hörs först, inuti eller sist.

Upptäck tillsammans
Läs, leta och rita

Kasta, läs och skriv

Läs 
tillsammans

Öva på bokstaven

lamm

lus

lås

lejon

larv

lampa

le leta

li lina

lu lura

lå låsa

lä läsa

lö lösa

L
l
lamm lus las

SKA VI 
LEKA?

Introduktion till bokstavsuppslagen 

I Magi A ska eleverna tillsammans med dig upptäcka bokstäverna till ljuden, 

läsa, skriva, rita, leka och jobba med lässpel. Några uppgifter ska eleverna 

göra på egen hand, andra ska de göra tillsammans med en eller flera 

klasskamrater. 
5 Läs, leta och rita

Du läser texten högt för hela 

klassen. Sedan ska eleverna pröva 

att läsa själva.
När ni har läst tillsammans och 

eleverna har läst på egen hand ska 

ni försöka hitta bokstaven som ni 

jobbar med. Sedan ska de räkna 

bokstäver i ord. Till slut ska varje 

elev rita en bild till texten. 

3 Öva på bokstaven

De små och stora bokstäverna kan se 

likadana ut eller vara olika. Visa var de ska 

stå i bokstavshuset, och hur de ska skrivas.  

Eleverna ska lära sig att skriva så fint de kan. 

Under tiden som du och eleverna skriver, 

ska ni säga ljuden samtidigt, så att de minns 

dem bättre. När eleverna är färdiga kan de 

ringa in bokstäverna som de är mest nöjda 

med.   

2 Läs tillsammans

Har eleverna läst med rolig röst 

någon gång? Det får de göra här. 

Läs i kör med hela klassen eller 

i par och grupper. Uppgiften lär 

eleverna på vilket sätt vi sätter ihop 

ljud och stavelser till ord när vi 

läser. 

1 Upptäck tillsammans

Den här uppgiften ska ni lösa 

tillsammans genom att eleverna 

använder skrivtavlor eller en 

skrivbok. Uppgiften ska hjälpa 

eleven att upptäcka hur många 

ord det finns som börjar på, eller 

innehåller, den aktuella bokstaven.  

4 Ska vi leka? 

Det är alltid roligt och bra att röra 

på sig. Till varje bokstav finns lekar 

som gör att eleverna upptäcker hur 

många ord det finns som börjar 

på, eller innehåller, den aktuella 

bokstaven.

6 Kasta, läs och skriv

I den här uppgiften är det tärningen 

som bestämmer. Antalet prickar på 

tärningen avgör vilket ord som ska 

skrivas i molnet. Påminn eleverna om 

att de ska ljuda under tiden som de 

skriver. Uppgiften är färdig när de 

har skrivit ord i alla moln. Utmana 

dem och fråga om de kan hitta på 

meningar till orden som de har 

skrivit.

Fokus på läs- och skriv-
inlärning i samarbete 
och dialog!
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Gapa utan att rapa är ett helt nytt material i svenska, fyllt med kul 
träning som rör ordkunskap och ordförråd. Genom humoristiska 
korta texter, illustrationer och uppgifter arbetar eleverna med ett 
varierat urval av relevanta ord som gör dem medvetna om hur 
ord och fraser skrivs korrekt. Häftet knyter ihop skrivutveckling 
och rättstavning med läsglädje och språklekar. Integrationen av 
språklekar är en av flera anledningar till att boken är unik jämfört 
med traditionella skrivläror.

GAPA UTAN ATT RAPA
– Lekfulla språkövningar för stavning 
och ordförråd 

Stavningen kommer lättare 
med lustfyllt läsande

Knasigt 
och kul!

Strukturerat 
och beprövat

MARIA BJÖRSELL är lärare i svenska, matematik och SO och arbetar 
deltid som speciallärare. Övrig tid ägnar hon åt att projektleda Förskole-
biblioteket, ämnesspana för LR och hålla föreläsningar om barns kunskaps-
utveckling genom sitt företag Lärandelek. Maria har mött många barn 
med olika behov och lärstilar som hon har inspirerat genom att utveckla  
traditionella skoluppgifter till roliga lärande lekar. 

HANNE SOLEM är en erfaren F–6-lärare. Hon arbetar även med 
utformning och bedömning av de nationella proven i Norge. Hon har 
skrivit flera läroböcker för det norska förlaget GAN Aschehoug.
 
THOR WALTER KRISTENSEN är redaktionschef på GAN Aschehoug 
och en väldigt duktig illustratör. Han är utbildad lärare men arbetar 
sedan 1996 med att utveckla läromedel.

”Ju mer jag arbetar med barn och deras läsvanor, 
träffar föräldrar, pedagoger, bokbranschen och 
beslutsfattare, ju mer övertygad blir jag 
om hur viktigt arbetet med att öka barns och 
ungdomars läsglädje är.”

ISBN: 9789178230051
Sidor: 48
F-pris: 42 kr
Format: Häftad A4

SSSSSSS
Bøkene i serien Skriveforståelse 
– skriv riktig knytter opplæring i 

rettskriving til leseopplevelse. 

Hvert oppslag behandler ett tema 
innenfor rettskriving. Gjennom 

humoristiske tekster, illustrasjoner 
og oppgaver arbeider elevene 

med et variert utvalg av relevante 
ord som gjør dem bevisst på 

riktig skrivemåte. Bakerst i boka er 
det små diktater knyttet til hvert 

Bøkene i serien Skriveforståing 
– skriv rett knyter opplæring i 
rettskriving til leseoppleving. 

Kvart oppslag tek for seg eitt tema 
innanfor rettskriving. Gjennom 

humoristiske tekstar, illustrasjonar 
og oppgåver arbeider elevane 

med eit variert utval av relevante 
ord som gjer dei medvitne om 

rett skrivemåte. Bakarst i boka er 
det små diktatar knytte til kvart SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJag kan gapa utan att rapa

Jag kan gapa utan att rapa

Jag kan gapa utan att rapa

Jag kan gapa utan att rapa

Jag kan gapa utan att rapa

Jag kan gapa utan att rapa

gapa utan 
att rapa

Lekf
ulla språkövningar

för stavning och ordförråd

Hanne Solhem & Maria Björsell

O_Jag kan gapa utan att rapa.indd   1 2018-06-11   13:53

Nu bygger vi vidare på den populära boken 
”Gapa utan att rapa” (för åk 2-3), boken 
som är fylld med lekfulla språkövningar för 
stavning och ordövningar. Boken ”Frank på 
bank” passar för åk 3-4 och boken ”Göran 
hjälper gärna” passar elever i åk 4-6.

ISBN: 9789178230280
Sidor: 48
F-pris: 42 kr
Format: Häftad A4

ISBN: 9789178230273
Sidor: 48
F-pris: 42 kr
Format: Häftad A4

Sfrank på bank passar elever  
i åk 3−4 – håll utkik efter fler  

häften i denna serie!

Göran Hjälper är ett  
häfte fyllt med kul träning 

som rör ordkunskap och 
ordförråd. Genom korta  

humoristiska texter, illustra-
tioner och uppgifter arbetar 

eleverna med ett varierat 
urval av ord. Eleverna möter 

en skrivregel per uppslag. 
Häftets struktur knyter ihop 
elevens skrivutveckling och  
rättstavning med läsglädje och 
språklekar. Språklekarna som  
är kopplade till skrivreglerna  
ut manar hjärnan på flera sätt och 

kompletterar elevens individuella  
ar bete. De kan också inspirera till nya  

användningsområden i fler ämnen vilket är 
förenligt med Lgr11, där alla ämnen har ett  

ansvar för elevernas språkutveckling.

ISBN 978-91-7823-028-0

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

Lekf
ulla språkövningar

för stav
ning och ordförråd

Maria Björsell & Hanne Solhem  

Göran
hjälper
gärna

Eleverna möter en skrivregel per uppslag, här tränar de sig på ord som rimmar!

10 11

4

Gapa utan att rapa
Ord som rimmar

A   Sätt streck under orden som rimmar.

Jag kan gissa utan att fnissa.
Jag kan gapa utan att rapa.
Jag kan dansa utan att chansa.
Jag kan spela utan att vela.
Jag kan fråga utan att våga.
Jag kan simma i tjock dimma.
Jag kan rimma i över en timma.
Jag skriver ner mitt klotter.
Jag är min mammas dotter.

B   Skriv orden du satte streck under.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

C   Titta på uppgift A och sätt in rätt ord.

Jag kan gissa utan att ___________.

Jag kan ____________ utan att rapa.

Jag kan dansa utan att ___________.

Jag kan __________ utan att vela.

Jag kan fråga utan att____________.

D   Sätt in rimorden. Om du vill kan du välja mellan orden: dimma, 
smaka, timma och sjunga.

Jag kan rimma i över en _______________ .

Jag kan simma i tjock__________________ .

Jag kan inte gunga utan att ____________ .

Jag kan inte baka utan att  _____________ .

F    Gör en rap tillsammans med en parkamrat.  
Använd gärna orden i uppgift A och E. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

E   Sätt in ord som rimmar.

En gris som äter  _____________________ .

En loppa som kan  ____________________ .

En mus som bor i ett   ________________ .

En duva som har på sig en _____________ .

En häst som vet  _____________________ .

En kråka som bara vill   ________________ .

En fluga som bor i en  _________________ .

”Tydligheten i boken  
gör den lätt att använda 
även med nyanlända  
elever – ett stort plus!”

Granskande lärare
Till serien finns det flera gratis språklekar att 
ladda ner, du hittar dem på vår hemsida!

skumtomte kulglass  kassapersonalen

herrcykel ringmunk ringbutiken

dödahavsprodukter brännbara sopor personalrockar

sväljreflexen kokostoppar pajost

farfarströja extrapriser grislever

fårpäls sjukfrånvaro parkering förbjuden

UTESKOR OCH INNESKOR − KUL MED 
SÄRSKRIVNING

Sammansatta ord kan bli riktigt roliga när de särskrivs. Kul med särskrivning 
är en lek som bygger elevernas ordförråd och uppmärksammar eleverna på 
hur tokigt det kan bli när de särskriver sammansatta ord.

SYFTE
Syftet med leken är att utöka ordförrådet och undvika särskrivning. Leken 
stimulerar också elevernas förmåga att diskutera och samspela.

GÖR SÅ HÄR
Skriv ut ordkorten. Laminera om ni vill använda dem flera gånger.

Dela in eleverna i par. Dela ut ett vitt A4 som är vikt på mitten, färgpennor 
och ett ordkort till varje par. 

Berätta för eleverna att de har fått ett sammansatt ord, rättstavat och 
särskrivet. Fråga om de förstår vad ordet betyder, som sammansatt och 
särskrivet? Låt paren diskutera och reflektera över detta en stund. Troligtvis 
kommer de att upptäcka att ordet får en ganska komisk betydelse. Disku-
tera i klassen varför det blir så och varför det kan vara viktigt att tänka på 
stavningen av sammansatta ord. 

När ni har diskuterat orden tillsammans i klassen ska eleverna rita sina ord 
och visa skillnaden i betydelse genom bild. Självklart kan de också skriva 
ner förklaringen om de vill. 

När paren är klara, redovisar ni för varandra 
i klassen och sätter upp bilderna. Återkom 
gärna till bilderna vid senare tillfällen eller 
komplettera med fler bilder på särskriva ord, 
när ni stöter på roliga särskrivningar.

Billigare än 

att kopiera!
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SVENSKA F–6

VERKTYGSLÅDA FÖR TEXTTYPER A

Med detta material får eleven kickstarta sin egen skrivprocess i 
de fem olika texttyperna berätta, beskriva, argumentera, förklara 
och reflektera. Till varje texttyp får eleven inspiration, hjälp med 
idé och ibland en färdig inledning som hjälp för att komma igång. 
Tanken är att eleven steg för steg tränar sig i de olika genrer som 
finns representerade i häftet. Bokens struktur hjälper dig som 
lärare att förstå och analysera elevens hela skrivprocess. Efter-
som häftet samlar elevens texter blir det en tydlig dokumentation 
av varje elevs skrivprocess och utveckling. I häftet finns även 
exempeltexter och på hemsidan ett material om bedömning.

Kickstartar skrivprocesserna!

ISBN: 9789178230068
Sidor: 48
F-pris: 42 kr
Format: Häftad A4

ISBN: 9789178230297
Sidor: 48
F-pris: 42 kr
Format: Häftad A4

ISBN: 9789178230303
Sidor: 48
F-pris: 42 kr
Format: Häftad A4

Nu får eleverna ännu fler 
verktyg för att träna sig i de 
olika texttyperna reflektera, 
argumentera, berätta, förklara 
och beskriva. A-boken passar 
åk 2-3, B-boken passar elever 
i åk 3-5 och C-boken passar 
elever i åk 4-6.

Till varje texttyp får eleven inspiration, hjälp 
med idé och ibland en färdig inledning.

Enkla ”recept” för varje texttyp hjälper till att påminna eleverna 
om vad som är viktigt för respektive texttyp.

20

På nästa sida kan du skriva din argumenterande text. Det är smart att skriva ett utkast på ett papper eller en dator först.

Jag tycker att jag ska få välja middag en dag i vecka för det är rättvist.

Anledningen till att jag tycker detta är: 

Andra argumnet är att:

1

2

3

Dessutom: 
 

Till slut vill jag bara säga att:

Att få bestämma middag  
Du tycker att det inte är mer än rätt att du ska få bestämma vad du ska få till middag en dag i veckan. Du tycker att du har bra argument och tänker försöka övertyga de vuxna. 

Skriv ett brev till de vuxna där hemma.Pröva att övertyga dem om att du ska få bestämma middag en dag i veckan. 

Planlägg din text och låt en kamrat ge kamratrespons.

8

Argumenterande text  
Vad betyder argumnterande text? Se sidan 4.

Kära  ____________________________________

21

94 % av tillfrågade lärare anser 
att denna bokserie hjälper dem 
nå kursmålen i svenska.

Lärarpanelen

Rubrik
Börja med en rubrik som väcker nyfikenhet inför din 
argumenterande text. Rubriken kan vara en fråga eller 
ett påstående. Den kan avslöja vad du tänker argumen
tera för, men det är inget måste.
– Var inte nervös för att den inte är tillräckligt bra. Du 
kan alltid byta titel när du har skrivit klart om du kom
mer på en bättre.

TES
Presentera din argumenterande text med en tes där 
du berättar din åsikt. Tänk på att tesen ska vara lätt att 
förstå och innehålla argument för din åsikt.

Argument
Gör ett nytt stycke för varje nytt argument. Bygg sam
man stycken och argument med resonerande ord och 
utryck som: för det första, för det andra, dessutom, 
därför att, även, dock, å andra sidan, slutligen och till 
sist. Presentera motargument som du bemöter med 
fakta eller exempel. 

Fakta och Exempel
Bygg dina argument på fakta och exempel. Var spar
sam med värdeladdade ord, faktatermer och undvik 
personangrepp.

Sammanfattning
Avsluta din argumenterande text med en sammanfatt
ning och minst en lösning på problemet.

Ingredienser

• Rubrik
• Underrubriker
• Ingress
• Fakta
• Sammanfattning
• Bilder eller tabeller 

•  Krydda texten med ett 
opersonligt språk och 
många beskrivande 
ord.

•  Garnera texten med 
bilder och begrepp.

Ingredienser

• Rubrik 
• Tes 
• Argument 
• Resonerande ord 
• Fakta 
• Exempel 
• Sammanfattning

•  Krydda argumenten 
med fakta och exem-
pel.

•  Garnera texten med 
resonemang som det 
går att tro på.

Rubrik
Börja med en rubrik som väcker nyfikenhet och  
berättar något om vad texten ska handla om. 
– Var inte nervös för att den inte är tillräckligt bra.  
Du kan alltid byta titel när du har skrivit klart.

Ingress
Börja din beskrivande text med en ingress där du 
berättar kort vad texten kommer att handla om. 
Ingressen väcker intresse och ger läsaren förförståelse. 

Stycken med underrubriker
Delar upp fakta i flera stycken. Låt varje stycke få en 
under rubrik som berättar vad stycket kommer att handla 
om. Tänk på att använda ett opersonligt språk och 
ämnesspecifika ord.

Bilder
– En bild säger mer än tusen ord (gammalt ordspråk). 
En berättande text blir både mer intressant och lättare 
att förstå med bilder, så krydda din text med bilder  
och tabeller som kan visa fakta.

Sammanfattning
Avsluta din beskrivande text med en kort samman
fattning av vad texten handlar om.

I en beskrivande text skriver du om något verkligt 
som har hänt eller om hur något fungerar eller är. 

Den viktigaste  kryddan i beskrivande texter är 
begrepp, ämnesspecifika  ord och sambandsord.

Med rätt ingredienser och kryddor kommer din text 
informera och lära läsaren ny spännande fakta. 

 

recept för

beskrivande text

lycka till!

I en argumenterande text visar du vad du tycker.  
Du berättar din åsikt och försöker få andra att tycka som 
du. För att lyckas måste du tänka till varför du tycker som 
du gör. Bevisen som visar att du har rätt är de viktigaste 

kryddorna i din argumenterande text.

Med rätt ingredienser och kryddor kommer du kunna 
argumentera och få din vilja igenom.

recept på

argumenterande text

lycka till!

Exempel på övning på reflekterande text från B-boken.

30

13

Att kunna läsa och skriva

Har du tänkt på vilken tur du har som kan läsa och skriva. 

Det är något som du gör varje dag. Och det är något som 

ger dig möjligheter som du annars inte skulle haft.

Skriv en reflekterande text om vad läsa och skriva betyder 

för dig.

Planlägg ditt skrivande genom att fylla i skrivramen.  

Visa din lärare och en kamrat för kamratrespons.

På nästa sida kan du skriva din reflekterande text. Det är smart att skriva ett utkast på ett 

papper eller en dator först. Glöm inte titeln!

Reflekterande text    

Vad betyder reflekterande text? Se sidan 4.

Inledning: Vad betyder det för mig att kunna läsa och skr
iva?  

Det har jag reflekterat över.

Huvuddel:

Detta betyder läsningen fö
r mig varje dag: 

Att läsa ger mig också möjlighet att:

Detta betyder skrivandet f
ör mig varje 

dag: 

Att skriva ger mig också möjlighet att:

Avslutning:

Verktygslåda B Svenska TRYCK.indd   30

2018-12-06   10:55
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Billigare än att kopiera!
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Skrivarskola för superdetektiver är 

ett läs- och skrivprojekt som sätter 

fart på barnens fantasi, väcker 

deras förväntan och skapar goda 

förutsättningar för inlärning.

SVENSKA 2-6

Skrivarskola för superdetektiver – lärarbok
Skrivarskola för superdetektiver – elevbok

Skrivarskola för superdetektiver är ett läs- och skrivprojekt inspirerad av 
Martin Widmarks böcker om detektiverna Lasse och Maja. Den här boken 
ger alla elever möjlighet att lyckas och som bygger på en balanserad läs- 
och skrivundervisning där läsa och skriva går hand i hand. 

Tanken är att eleverna parallellt med läsningen av någon av Martin Widmarks 
böcker analyserar textens uppbyggnad samt planerar och skriver egna texter. 
Varje steg i skrivarskolan kan ses som en egen liten skrivuppgift där man fokuserar 
på olika områden som ex miljöbeskrivning, personbeskrivning m m genom att läsa 
modelltexten, skriva tillsammans, skriva på egen hand och till sist bearbeta den 
egna texten. Lärarhandledningen hjälper dig som lärare att på ett organiserat och 
genomtänkt sätt stimulera till fördjupad läsning, textsamtal och skrivande.

Elevboken för detektiver fungerar både som läslogg, planering av skrivande och 
reflektion. Där har eleven möjlighet att samla sina tankar och sin planering att gå 
tillbaka till när det behövs. I elevboken kan du som lärare se hur eleverna skapar 
sin förståelse av texten. Du kan också utifrån elevernas reflektioner lättare och 
mer medvetet välja att formulera frågor som aktiverar elevens vidare tänkande 
och arbete.

MARIE TRAPP är språk- läs och skrivutvecklare 
med lång erfarenhet av forskningsbaserade metoder 
för att undervisa elever i den tidiga läs- och skriv- 
inlärningen. 2013 fick Marie Svenska Akademiens 
svensklärarpris och hon har varit nominerad både 
i Guldäpplet och i Läsguldet. Marie har också 
medverkat i projektet ”En läsande klass”.

 

READING ROCKETS
 –LÄSTRÄNING I ENGELSKA

Tar elevernas läsinlärning i engelska till nya höjder

Reading Rockets är lästräning i engelska för åk 3–7. Varje bok innehåller ett tjugotal 
texter av varierad längd i olika genrer. Allt från enkla instruktioner, intressanta och 
knasiga fakta till dialoger, sagor, myter, rim och ramsor, samt en tecknad Shakespeare 
i varje bok. Till varje text tränas elevernas förmåga att förstå ”the main idea”, men 
även deras förmåga att läsa mellan raderna. Det finns ordförståelseövningar till varje 
text som bygger ut och utvecklar elevernas ordförråd. I de senare böckerna finns 
diskussionsfrågor för mindre grupper eller helklass. Serien passar lika bra att arbeta 
med individuellt som i grupp.

Reading Rockets A passar för åk 3–4 
Reading Rockets B passar för åk 4–5
Reading Rockets C passar för åk 5–6
Reading Rockets D passar för åk 6–7

ISBN: 9789178230518
Sidor: 48
F-pris: 45 kr
Format: Häftad 210 x 260 mm

ISBN: 9789178230525
Sidor: 48
F-pris: 45 kr
Format: Häftad 210 x 260 mm

ISBN: 9789178230501
Sidor: 48
F-pris: 45 kr
Format: Häftad 210 x 260 mm

ISBN: 9789178230532
Sidor: 48
F-pris: 45 kr
Format: Häftad 210 x 260 mm

ENGELSKA 3–7

Varje text tränar 
systematiskt olika 
delar av läs- och 
ordförståelsen.

Chapter 4
Eat your Vegetables!
Mr Key never ate his vegetables even when his mother told him to. He hated carrots, broccoli and cucumbers. Cauliflowers, peas and salad made him want to puke.“I want hamburgers, chips and pizza,” he said. “Not that green stuff!”Mr Key turned into a bad man. Now he has bad breath, bad teeth and bad legs. He hates children, cute little dogs and walking in the park.
He’s rude, he smells and looks like this: 

Even his mother doesn’t like him.

Now I ask you this: Do you eat your vege tables? 21
3 4

Find it! Find the word for each picture.
 chips bad teeth vegetables bad breath

New words Choose the right word.  
 teeth  rude vegetables    breath1 I had dinner at a restaurant. The waiter gave me a button saying “I ate all my ______________  .”

2 I can hold my  _______________  for 20 seconds. What about you?3 You have to brush your  ___________ twice a day, says the dentist.4 Be nice to people and don’t be  _______________ !

Questions Choose the right answer.1. Which vegetables did Mr Key  hate? a. carrots, broccoli and salad
b. carrots, cucumbers and peasc. broccoli, carrots and cucumbers 2 Why did Mr Key become a bad man? a.  because he went for walks in the parkb.  because he didn’t eat his vegetablesc.  because he ate dogs3 What did Mr Key’s mother tell  him? a.  to brush his teeth

b.  to chew a chewing gum for his bad breathc.  to eat his vegetables

Main idea Choose the right answer.a) to encourage children to eat junk foodb) to tell a true story 
c) to encourage children to eat healthy foodd) to learn how to get sparkling white teeth

11

10

Lärarbok och elevbok utkommer till skolstart ht 2019!

Skrivarskola för superdetektiver 
– Lärarbok 
ISBN: 9789178230891
F-pris: 350 kr

Skrivarskola för superdetektiver 
– Elevbok
ISBN: 9789178230938
F-pris: 250 kr/10-pack (25 kr st)
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PROGRAMMERING OCH DIGITAL TEKNIK
Grundbok

De tillägg till läroplanen som gäller från ht 2018 syftar till att ge alla 
elever ökad digital kompetens. Men vet du som lärare hur du ska hantera 
dessa nya krav och omsätta dem till meningsfull undervisning? 

Den här grundboken hjälper dig och dina elever att förstå hur digital 
teknik fungerar och hur digitaliseringen påverkar oss alla. Innehållet 
utgår helt och hållet från ändringarna i kursplanen för Teknikämnet  
(och lite Matematik) och ger dig konkret stöd vid planeringen och  
genomförandet av undervisningen. Boken är den perfekta introduk- 
tionen eftersom den beskriver programmering och datologiskt 
tänkande på ett sätt som både elever och lärare kan ta till sig.

Startpunkten för undervisning om 
programmering och digital teknik

Kolla in Hasses hemsida och youtube-kanal:

http://www.hanper.se

https://www.youtube.com/user/Hanperse

TIPS!

Hans Persson

    
 Programmering

digital teknik
&

PROGRAMMERING OCH DIGITAL TEKNIK
Arbetsbok

Med arbetsboken får varje elev möjlighet att arbeta vidare med roliga 
och lärorika uppgifter till alla kapitel i grundboken. Ord och begrepp 
fördjupas och innehållet blir ännu mer meningsfullt. Det finns ett facit 
till ”Programmering och digital teknik Arbetsbok” som du kan ladda ner 
från vår hemsida.

Hans Persson

    
 Programmering

digital teknik
&

ARBETSBOK

Perfekt för dig som inte själv är datanörd!

Algebrans 
återkomst!

TEKNIK/PROGRAMMERING ÅK 2–5

ISBN: 9789178230037
Sidor: 64
F-pris: 110 kr
Format: 195 x 224 mm

ISBN: 9789178230150
Sidor: 32
F-pris: 54 kr
Format: 195 x 224 mm

”Den är tydligt och lätt att ta 
till sig som ny lärare som aldrig 
jobbat med programmering. 
Den är intresseväckande och 
ger en bra bakgrund till ämnet. 
Boken startar från början. ”

/Granskande lärare

Inspirerande bilder och enkla förklaringar 
gör det lätt att förstå.

2 3

Nu för tiden använder vi teknik till allt möjligt. Mycket av den teknik vi 
använder är apparater som är kopplade med sladd eller innehåller batterier. 
Sladden eller batterierna behövs för att apparaten ska få elektricitet.

Den här boken kommer i första hand berätta om så kallad digital teknik. 
Vad som menas med digital teknik får du läsa på nästa uppslag.

1. Vad är digital teknik?

Massor av teknik

– Pssst! Vilka 
exempel på teknik 

hittar du på 
bilderna?

0100 0001  A
0100 0010  B
0100 0011  C
0100 0100  D
0100 0101  E
0100 0110  F
0100 0111  G
0100 1000  H
0100 1001  I
0100 1010  J
0100 1011  K
0100 1100  L
0100 1101  M
0100 1110  N
0100 1111  O
0101 0000  P
…

26
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För att lyckas med att programmera en dator och tala om för den vad den ska göra så behöver man ett särskilt språk. Eftersom datorn består av elektronik så är språket uppbyggt av elektricitet. Mycket förenklat kan man säga att det enda datorn egentligen kan förstå är om det kommer ström eller inte. På eller av alltså. Ingenting där emellan.

Trycker man PÅ så sluter man  strömkretsen och då lyser lampan. Trycker man AV så slocknar lampan. Strömmen bryts.

De geniala matematiker som uppfann datorn och programmeringen listade ut hur de elektriska kretsarna skulle sättas ihop för göra mer  komplicerade saker än att tända och släcka en lampa.
I de språk man använder för att programmera en dator låter man ETTOR (1) betyda PÅ och 
NOLLOR (0) betyda AV. Att använda bara ettor och nollor när man räknar är ingen nyhet. 
Det kallas att använda binära tal och uppfanns för över 2 000 år sedan. 
För att få fler tecken och bokstäver i datoralfabetet än bara en ETTA och en NOLLA så  
konstruerade man en kod som bestod av grupper av åtta ettor och nollor. 

Om släckt lampa är 0 och tänd är 1 så skulle denna rad med åtta lampor kunna skrivas som 10100110.

ASCII kod
Här är en tabell som 
översätter ettorna och 
nollorna till bokstäver. 
Det är en kod som heter 
ASCII-kod (uttalas aski). 

 

Kompilatorn översätter till maskinkodOch nu till det nästan fiffigaste av allt. I datorn finns ett program som översätter det som  
programmeraren skrivit till så kallad maskinkod. Maskinkod är den kod som datorn 
använder. Översättarprogrammet heter kompilator. Programmeraren kan då skriva 
”vanliga” ord som datorn själv översätter till ettor och nollor.

En kod som till och med en dator förstår

FAKTARUTA: BITS ELLER BYTES?En etta eller en nolla kallas en bit (b)Åtta ettor eller nollor i en grupp bildar en byte (B) UPPDRAG 
•  Använd ASCII-tabellen och  
   skriv egna ord.
•  Låt en kompis tolka koden.

Jaha menar du 
att jag ska skriva 

ett P

Skriv ”P”, 
tack.

Skriv 0101 0000, 
tack.

Se 
upp!

1 0 1 0 0 1 1 0

Programmering och matematik hänger ihop!
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1) Vad är det som gör att en dator uppför sig som om den vore intelligent?

  ____________________________________________________________________________

2) Vad är ett script?

  ____________________________________________________________________________

3) Vad betyder symbolerna?

=   ____________________________________________________________________________

›   ____________________________________________________________________________

‹  ____________________________________________________________________________

4) Vad betyder dessa ord?

If else    print 

5) Välj rätt ord för att skapa meningsfulla villkor.
Ord att välja bland: ladda, använd nyckeln, vänta, sväng 

a) Om rak väg, fortsätt, annars ___________________________________________________
 
b) Om ledigt på toa, gå in, annars _________________________________________________
 
c) Om mobilen är laddad, ring mamma, annars   ____________________________________

d) Om olåst, öppna, annars   ______________________________________________________

6) Hitta på ett eget villkor liknande de som finns i uppgift 5. __________________________

7) Vad menas med en loop? _______________________________________________________

3. Hur programmerar man? 
1) På engelska heter en dator computer. Vad betyder det ordet? ________________________

2) Vad är algebra? _______________________________________________________________

3) z – 4 = 19. Vad är z?   

4) Dra streck från texterna till logiskt eller ologiskt-lådan.

Programmering och matematik hänger ihop 

Ofta när man knäpper på TV:n kl 19 
är det nyheter. Därför borde det vara 
en långfilm i kväll vid den tiden. 

De som tidigare idag cyklade 
förbi behållaren med glas fick 
punktering. Om jag cyklar 
samma väg kommer minst ett 
av mina däck att panga.

Mannen som just nu kommer in i 
affären brukar alltid köpa en liter 
mjölk. Antagligen köper han en 
banan idag.

LOgISK
T

oLOgISK
T

”Eleverna som jobbat med 

boken älskar den!” 

/Granskande lärare

´
HASSE PERSSON är en av Sveriges främsta läromedels-
författare! Hasse har skrivit massor av läromedel och är 
en inspiratör både för elever och lärare. Han har vunnit flera 
priser för sina gärningar och böcker och är till och med 
publicerad i både Kina och Japan! Hasse är en outtröttlig 
källa till inspiration och en nyfiken själ som väcker lusten 
att lära hos eleverna.
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TEKNIK/PROGRAMMERING ÅK 2–6

PETER BERGTING är illustratör till serien om Curly Bracket. Fantasi, 
science fiction och horror är några av Peters huvudområden och 
han har gett liv och skapat världar åt flera stora författarnamn, 
såsom Tolkien, J.K. Rowling och Astrid Lindgren. 

TOR MOSTRÖM är utbildad programmerare och står bland annat 
bakom websidan matteboken.se, en del av Mattecentrum som 
vunnit Svenska Publishingpriset och hamnat på listan över de 
hundra bästa hemsidorna år 2013 och 2014.

JOHAN WENDT är social entreprenör och föreläsare. Han har 
grundat de ideella föreningarna Mattecentrum och Kodcentrum 
och mottagit flera priser för sitt entreprenörskap och sitt arbete 
med att nå ut till barn och unga som behöver få stöd och hjälp i 
matematik.

B
onnierförlagen Lära 

 B
onnier C

arlsen

I en framtid där datorer och kod styr allt har företaget Corpuratus 
total kontroll. Curly Bracket går på en av Corpuratus internatskolor. 
Hon drömmer om att bli en av företagets kodare, och äntligen har 
hon chansen att få göra Slutprovet, en serie tester som avgör hennes 
framtid. Curly är en av internatets mest begåvade elever. Men precis 
när hon har sin dröm inom räckhåll händer något som förändrar 
hennes liv för alltid ... 

Curly ställs inför ett avgörande val som blir starten på ett livsfarligt 
äventyr. Tillsammans med Pascal, en annan av eleverna vid internatet, 
måste Curly göra sitt yttersta för att överleva i en värld styrd med  
järnhand av Corpuratus. 

Vem har makten i en digitaliserad värld?

Konkreta övningar, 

problemlösning och 

ämnesintegrering!

ISBN: 9789163886720
Sidor: 96
F-pris: 98 kr
Format: 148 x 210 mm

ISBN: 9789163889271
Sidor: 96
F-pris: 98 kr
Format: 148 x 210 mm

I januari 2019 kommer del 3 i serien  Curly Bracket. Missa inte den!

TIPS!

TÄVLING!

Hitta Ugglis och vinn läromedel 
för 1000 kr!
I vårens katalog har vi gömt ett antal mini-Ugglisar – men hur 
många? En del är lätta att hitta men några kommer att vara riktigt 
knepiga att se ... Den som har skarpa ögon, lusläser årets katalog och 
hittar rätt antal Ugglisar har chans att vinna läromedel till ett värde 
av 1000 kr! Mejla in ditt svar till maria.deflon@bonnierforlagen.se 
innan 15 maj, skriv Ugglistävling i ämnesraden. 
Vinnare koras löpande under våren!

Ugglisarna på denna sida räknas inte!
PSSST!



30 31

KLURIS – 4 LEDTRÅDAR

Kluris - 4 ledtrådar är ett kopieringsunderlag som består av 104 olika 
uppdrag. Varje problem består av en textuppgift och fyra ledtrådar.  
Alla ledtrådar är lika viktiga för att hitta rätt svar. För att lösa upp-
dragen måste eleverna använda olika strategier och beräkningar. 
Uppdragen tränar elevernas förmåga att samarbeta och lösa  
matematiska problem. Boken passar åk 1-3.

MATEMATIK ÅK F–4

KLURIS A och B

I små hjärnor kan det rymmas stora matematiska funderingar. 
Genom att klura på mindre självklara frågor vässar eleverna sina 
förmågor och kunskaper i ämnet. KLURIS A och B är två magiskt 
bra häften som innehåller närmare 200 kluriga uppgifter per 
häfte vilka skapar nyfikenhet för matematik och tränar elevernas 
problemlösningsförmåga.

Magin med KLURIS ligger i att eleverna arbetar tillsammans, att 
många av uppgifterna har flera möjliga svar samt att uppgifterna 
ofta tränar mer än ett räknesätt samtidigt. Fokus ligger alltså på 
problemlösning och vässning av elevernas matematiska förmågor. 

Genom att samarbeta och klura i grupp lär sig eleverna inte bara 
av varandra, utan även att det kan finnas många olika vägar  
fram till ett svar och att vissa strategier är enklare att använda  
än andra. De får också argumentera för sin valda lösning, vilket 
ökar elevernas motivation och ger dem tilltro till sin egen lösnings-
förmåga. Dessutom är det mycket roligare att arbeta tillsammans. 
 

Bli klurig i matematik – på riktigt

KLURIS RÄKNEHÄFTE

KLURIS RÄKNEHÄFTE är KLURIS bästa kompis. I häftet finns  
det plats för både elevernas kluriga uträkningar och deras fria 
mattetankar (varannan sida är rutig och varannan blank). På  
den blanka sidan kan eleverna alltså klistra in matteuppgiften 
som du har valt ut och kopierat från KLURIS, rita in sina lösningar  
och träna på det värdefulla och rikliga symbolspråket matte. 
Häftet samlar elevernas uppgifter och lösningar och blir till en 
dokumentation av varje elevs problemlösningsförmåga – himla 
fiffigt om ni frågar oss!

Detta kopieringsunderlag har 

lyft elevernas förmågor i Norge 

till mätbart högre höjder. 

ISBN: 9789178230006
Sidor: 72
F-pris: 325 kr
Format: A4

ISBN: 
9789178230013
Sidor: 72
F-pris: 325 kr
Format: A4

LAILA IREN JAKOBSEN är lärare sedan sjutton år tillbaka 
med stor erfarenhet av hur inlärningen av matematik fungerar. 
Hennes metodböcker i matematik har hjälpt till att öka hennes 
elevers resultat på de nationella proven till bland de allra bästa i 
Norge! Lailas mål med KLURIS är att eleverna ska uppleva vilket 
spännande och utmanande ämne matte kan vara, och att de 
ska motiveras genom de både verklighetsnära och fantasifulla 
uppgifterna i häftet.

”Det är så roligt att se elever som inte har tid för 
rast eftersom de arbetar med KLURIS och bara 
måste slutföra uppgiften. När du ser hur de stolt 
presenterar sin lösning för resten av klassen känner 
du dig framgångsrik som lärare.”

KLURIS
Fyra ledtrådar

Runar 
Ragnarson 

Brataas

104 matematiska samarbetsuppgifter

ISBN: 9789178230617
Sidor: 104
Prel F-pris: 350 kr
Format: A4
Utkommer till skolstart ht 2019

KLURIS – HUR MÅNGA ÄR EN METER?

Hur många är en meter? är ett kopieringsunderlag och en handbok för 
dig som lärare. På ett tydligt och tillgängligt sätt presenterar boken hur 
du kan initiera matematiska samtal med de yngsta eleverna.

Att kunna uttrycka sig muntligt är en grundläggande färdighet och  
syftet med denna bok är att ge eleverna matematiska erfarenheter 
genom samtal, göra dem medvetna om det matematiska språket och 
främja deras förmåga att använda den.

Hur många är en meter? är främst avsedd för förskoleklass och åk 1.

KLURIS
Hur många är en meter?

Runar 
Ragnarson 

Brataas

ISBN: 9789178230600
Sidor: 64
F-pris: 275 kr
Format: A4
Utkommer till skolstart ht 2019

17Bonnierförlagen Lära • Kluris B • Kopiering tillåten

27

26

25

Georg är en hejare på att göra mål och spela fotboll. Under 
måndagen spelade han hälften så länge som på fredagen. 
På tisdagen spelade han dubbelt så länge som på onsdagen. 
På onsdagen spelade han i bara 40 minuter eftersom han 
hade så många läxor. Torsdagen gick åt till födelsedags- 
kalas, men det tog han igen på fredagen genom att spela tre 
gånger längre än han gjorde på onsdagen.

Hur många timmar och minuter spelade Georg fotboll 
under veckan?

Moa läser bara tecknade serier. De handlar 
om actionhjältar hon gillar. Nu upptäcker 
hon att hennes favoritserier säljs för bara  
halva priset. Hon bestämmer sig för att 
köpa sju häften.

Hur mycket ska Moa betala om fullt pris 
på vart och ett av häftena är 58 kronor?

Sven ska baka våfflor till sina kompisar. Från 
förra gången har han lärt sig att han bör halvera 
receptet, för då bakade han alldeles för många.

8 ägg

1,2 liter mjölk

0,5 l vetemjöl

Hjälp Sven med att halvera receptet. Tänk dig att de sex kompisarna  
kommer att äta 1,5 våfflor var. Hur många våfflor måste Sven baka?

3 tsk bakpulver

5 tsk vaniljsocker

7 dl socker

N
am
n:

N
am
n:

N
am
n:

Exempel på kluris från B-boken.

ISBN: 9789178230044
Sidor: 24
F-pris: 95 kr (25-pack)
Format: Häftad, 148x210
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MATEMATIK ÅK 2–6

Aktiv matematik är en serie häften som behandlar ett område i 
taget i matematik kopplat till läroplanen: geometri, mätning, 
statistik och taluppfattning.

I serien AKTIV Matematik arbetar eleverna tematiskt med olika områden ur Lgr11. 
De får på ett varierande sätt, genom undersökande och praktiska aktiviteter, spel och 
lekar, en annan infallsvinkel till sitt lärande. Aktiviteterna uppmuntrar till diskussioner 
som bidrar till förståelse och utvecklandet av de matematiska förmågorna.

Serien består av ett idéhäfte och elevböcker på två olika nivåer inom varje tema. 
Böckernas är indelade i kapitel som inleds med tydliga mål och avslutas med en 
utvärdering. Eleverna arbetar med praktiska och  undersökande uppgifter som leder 
till många spännande diskussioner. 

AKTIV Matematik fungerar som ett komplement till det övriga arbetet i matematik. 
Böckerna är inte årskursindelade utan kan användas på ett sätt som passar klassens 
och de enskilda elevernas nivå. 

AKTIV MATEMATIK
Ny serie i matematik – arbeta tematiskt  
med ett område i taget

EVA JOHANSSON har varit med och utvecklat flera  
framgångsrika läromedel. Eva är i grunden lärare och har  
även arbetat som redaktör samt varit förläggare och  
affärsområdeschef. Eva har bearbetat och anpassat serien  
till svenska förhållanden.

Aktiv Matematik är en populär serie från Norge författad av 
Kjersti Fremstad, Carl Kristian Kjoseth och Anette Heiberg.

”Materialets styrka är att 

uppgifterna är så varierande 

och fokuserar på att under-

söka och diskutera.” 
Granskande lärare

AKTIV MATEMATIK GEOMETRI A & B  

AKTIV Matematik A – Geometri innehåller:

• Geometriska former

• Begrepp som hörn och sida

• Symmetri och spegling

• Geometriska mönster

ISBN: 9789178230419
Sidor: 40
F-pris: 45 kr
Format: häftad A4
Utkommer våren 2019

Aktiv matematik Mätning A och B  utkommer hösten 2019.

Aktiv matematik Statistik utkommer hösten 2019.
Aktiv matematik Tal A–D utkommer hösten 2019.

ISBN: 9789178230426
Sidor: 48
F-pris:45 kr
Format: häftad A4
Utkommer våren 2019

IDÉHÄFTE 
GEOMETRI A & B    

Lärarens idéhäfte har en 
tydlig koppling till elev- 
böckerna med förslag på 
introduktioner, kopierings-
underlag och tips på 
fler aktiviteter att göra 
tillsammans.

ISBN: 9789178230433
Prel F-pris: 275 kr
Format: spiral A4
Utkommer våren 2019

Lika och olika
Det här ska du öva på:
• Hitta likheter och skillnader i olika figurer.• Skapa och rita figurer med lika form.• Undersöka egenskaper hos figurerna. 

1    Titta på bilderna. Samtala tillsammans om vad som är lika och olika        i de olika figurerna. Vilka ord kan vi använda för att förklara?

2    Lika, men olika.
Arbeta i par. Beskriv de olika figurerna. Tala om vad som är lika  och olika. Vilken av figurerna är mest olik de andra?

De här trianglarna är också 
olika varandra.  

Båda har rund form, 
men jag undrar vilken 

som rullar fortast?

Båda har formen  
av en fyrhörning, men 

ändå är de olika.

De flesta grönsaker  
har rund form ...

Mål: Hitta likheter och skillnader i olika figurer. 

A B
C

3    Vilken form har föremålen? Dra streck till rätt figur.

4    Kvadrat och rektangel med snöre.Arbeta i par. Ni behöver ett snöre på 4 meter.

Kvadrat och rektangel

En kvadrat har fyra sidor  
som alla är lika långa.  

En rektangel har fyra sidor som  
är lika långa två och två.  

 

Använd snöret till att lägga 
formen av en rektangel. 
Hur långa blev sidorna?

Använd snöret till att lägga  
formen av en kvadrat.  
Hur lång blir varje sida? 

KVADRAT REKTANGEL

16

17

Tredimensionella objekt

En tärning har  

sex kvadrater ...

Mål: Känna igen och beskriva olika tredimensionella figurer. 

1    Titta på bilderna och läs vad barnen säger om de olika objekten. 

      Samtala tillsammans om likheter och skillnader.

2    Arbeta i par. Gå på jakt i klassrummet. 

Skriv eller rita saker med formen av en kub eller ett klot.

Tärningen har  

formen av en kub.

Egyptens pyramider  

har fyra trianglar som 

sitter ihop.

En tredimensionell  

form har plats för  

något inuti.

Vilken form  

har botten?

Du hittar kopieringsunderlag med mallar till tredimensionella figurer i idéhäftet. 

3   Vilken form har sakerna? Dra streck till rätt form.

KUB

CYLINDER

KON

KLOT

PYRAMID

Botten är cirkelformad. 

Det är en spets i toppen.4    Vilken form tänker jag på?

Arbeta i par. Ni behöver kort  

med de olika tredimensionella formerna.

En av er drar ett kort och beskriver  

formen för den andra. Den andra ska komma 

på vilken form som beskrivs.  

Byt roller.

Det här ska du öva på:

• Känna igen och beskriva olika tredimensionella objekt.

• Kunna namnet på fem tredimensionella objekt.

• Skapa och bygga med tredimensionella objekt.

34

35

AKTIV Matematik B – Geometri innehåller:

• Två- och tredimensionella former

• Vinklar

• Symmetri och spegling

• Koordinatsystem

• Mönster 

Fyrhörningarna 

har olika namn. 

Motsatta sidor är lika långa.  

Motsatta sidor är parallella.

Alla sidor är lika långa. 

Motsatta sidor  

är parallella.

Två sidor är 

parallella.

romb parallelltrapets
parallellogram

7    Rita en likadan figur. Skriv figurens namn:

6    Rita en likadan figur. Skriv figurens namn: 

8    Rita en likadan figur. Skriv figurens namn:

Två linjer som aldrig 

 kommer att korsa varandra,  

är parallella. 
9    Ringa in de linjer som är parallella.

10  Vad är lika och vad är olika? 

Arbeta i par. Hitta likheter och skillnader mellan en kvadrat och en 

romb. Diskutera och kom överens om hur ni kan förklara skillnaden 

mellan de två figurerna. Skriv förklaringen.

11   Lägg ett parallelltrapets.

Arbeta i par. Ni behöver sju tändstickor.  

Lägg tändstickorna som bilden visar. 

 
Hur kan ni göra om trianglarna  

till ett parallelltrapets genom att  

ta bort två tändstickor?  

Sätt ett kryss över de tändstickor  

ni tog bort. 

Mål: Känna igen och beskriva olika fyrhörningar.4

5

Anpassad 

efter Lgr11
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Det spirar baseras på en populär NO-serie från Norge. 
Originalförfattare till serien är MONA VILBERG och 
GRO WOLLEBÆK. 

MATTIAS LJUNG har översatt och bearbetat den norska 
förlagan och anpassat den till svenska förhållanden. 
Mattias är i grunden lärare i Ma/NO men har de senaste 
18 åren arbetat med att utveckla läromedel som redaktör. 

”Det är omväxlande att arbeta med Det 

spirar. Eleven kommer att läsa, jobba prak-

tiskt, pyssla, lösa problem, skriva, forska, 

upptäcka, spela spel, ha åsikter, rita, fun-

dera, googla. Det blir aldrig tråkigt med 

Det spirar!”
Mattias Ljung

SPIRA NO 

Det spirar NO består av:

Det spirar NO A (grön), passar åk F–1
Teman: Årstider, jorden, månen, kroppen, forskningsaktiviteter 
såsom att bygga en raket och lära sig hur vatten beter sig

Det spirar NO B (gul), passar åk 1–2
Teman: Sjö- och skogsliv, på gården, frukt och grönsaker, 
kroppen, insekter, plantor, forskningsaktiviteter om densitet, 
ljus och luft

Det spirar NO C (röd), passar åk 2–3
Teman: Kretslopp, himmelen, förhistorisk tid, fjällen, kroppen, 
miljö, näringskedjan, planeten jorden, naturvetarspel, löpande 
forskningsaktiviteter i boken

Det spirar NO D (blå), passar åk 3–4
Teman: Mikroorganismer, Arktis och Antarktisk, konstruktioner, 
Universum, kroppen, naturvetarspel, löpande forskningsaktiviteter 
i boken

LÄRARHANDLEDNINGAR
Lärarhandledningarna är en fenomenal resurs som ger 
användbara och konkreta tips på hur du kan skapa en praktisk 
och varierad undervisning i naturvetenskap. Du får vägledning 
om vilka ämnesområden som arbetar mot de olika målen i läro-
planen och handledningen är också fylld med flera kopierings-
blad med extra övningsuppgifter till alla moment.

Det spirar NO B
ISBN: 9789178230631
F-pris: 42 kr
Format: Häftad A4
Utkommer våren 2019

Det spirar NO B lärarhand-
ledning
ISBN: 9789178230761
F-pris: 350 kr
Format: Häftad A4
Utkommer hösten 2019

Det spirar NO C
ISBN: 9789178230648
F-pris: 42 kr 
Format: Häftad A4
Utkommer hösten 2019

Det spirar NO C lärarhand-
ledning
ISBN: 9789178230778
F-pris: 350 kr
Format: Häftad A4
Utkommer hösten 2019

Det spirar NO D
ISBN: 9789178230655
F-pris: 42 kr
Format: Häftad A4
Utkommer hösten 2019

Det spirar NO D lärarhand-
ledning
ISBN: 9789178230785
F-pris: 350 kr
Format: Häftad A4
Utkommer hösten 2019

NO ÅK F–3

Det spirar NO är en aktivitetsbaserad serie för F–3, anpassad efter Lgr11.
Böckerna innehåller varierade teman, små forskningsaktiviteter och övnings-
uppgifter som inspirerar. Uppgifterna och aktiviteterna är utformade så att 
eleverna får diskutera, skapa enkla hypoteser, granska, samarbeta, skapa, 
spela, läsa, rita och skriva. De praktiska aktiviteterna kräver endast lite 
utrustning, är lätta att förbereda för läraren och enkla att genomföra med 
eleverna.

ISBN: 9789178230624
F-pris: 42 kr
Format: Häftad A4
Utkommer våren 2019

Det spirar NO A lärarhandledning
ISBN: 9789178230754
Prel F-pris: 350 kr
Format: Häftad A4
Utkommer våren 2019

16
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  Kom ihåg!
Bli en forskare!

Se sida 3

På sommaren är djur och insekter upptagna.

Blommor gör frön som sprids med vinden.

Kanske ett bi fl yttar pollen vidare?

Vad gör djuren 
just nu?

Skogsmyran bor i en myrstack.

Drottningen lägger många ägg.

Äggen blir larver.

Larverna blir nya myror.

Det kryper!

Hitta ett ställe där det fi nns många myror.

Använd förstoringsglas. Undersök myran.

Har den ögon?

Har den mun?

Hur många ben har den?

Vilken färg har den?

Överallt!

Flitiga myror!

Flytta äppelbiten längre bort.

Hittar myrorna den nu?

Lägg en liten äppelbit på marken.

Se hur fl er och fl er myror hittar äppelbiten.

En del insekter
kan lysa som en 

fi cklampa!

Vad vet du om myror eller andra insekter?

Du kommer att få lära dig:

• vad djuren gör på sommaren

•  hur insekter sprider pollen från växter

•  hur myror lever.

Sommar

20

21

Är det sant? JA NEJDu bor på jorden.
Solen ger ljus.
Jorden är stilla.
Månen går runt jorden.
Jorden går runt solen på en dag.
Jorden går runt månen.
Alla på jorden har natt samtidigt.

Du kommer att få lära dig:
•  att jorden går runt solen
•  att månen går runt jorden
•  hur det blir natt och dag.

• Hur blir det natt och dag?
•  Hittar du Sverige?
•  Är det natt eller dag i Sverige på bilden?

Natt eller dag?

Vi går i banor!

• Solen är stilla.
•  Jorden snurrar runt solen 

och sig själv.
•  Månen snurrar runt jorden.

Arbeta tre och tre.
Väj vem som är solen, jorden 
och månen.

Tellus är ett 
annat ord för 

jorden.

Jorden är en stor kula.
Jorden får ljus och värme från solen. 
Jorden går runt solen på ett år.

När det är dag i Sverige är det natt i Australien. 

När det är natt i Sverige är det dag i Australien.

Jorden

Snurra en tråd 10 varv runt en basketboll. Klipp av. Lägg tråden rakt på golvet.
Så långt är det från jorden (basket-bollen) till månen (tennisbollen). • Galileo Galilei

 upptäckte att 
jorden gick 
runt solen.

•  Han byggde ett teleskop 
och såg att det fanns 
berg på månen.

Hur långt?

Jorden

Månen

Dag

Natt

Solen

Jorden

Omslag under arbete

Aktivitets-

baserad!
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´
HANS PERSSON är en av Sveriges främsta läromedels-
författare! Hasse har skrivit massor av läromedel och är en 
inspiratör både för elever och lärare. Han har vunnit flera 
priser för sina gärningar och böcker och är till och med 
publicerad i både Kina och Japan! Hasse är en outtröttlig 
källa till inspiration och en nyfiken själ som väcker lusten 
att lära hos eleverna.

NO ÅK 4–6

LÄRA NO 
Hasse Perssons nya serie Lära NO för åk 4–6 ger dig som lärare 
ett konkret undervisningsstöd i ämnet kopplat till de förmågor 
som hör ihop med de tre NO-ämnena. Alla böckerna är fram-
tagna i samarbete med ett stort antal verksamma lärare. 
Böckerna innehåller olika typer av texter där eleverna möter 
allt från faktatexter, tidningsartiklar och personporträtt till 
serier, konst och humor. Perspektiven är såväl historiska 
som aktuella och både lokala och globala. Bokens alla experiment 
(som du själv kan göra i klassen med enkel utrustning) finns på 
filmer som du når via QR-kod. 

LÄRARSTÖD
Till boken hör ett planeringsverktyg som dessutom innehåller 
bedömningsstöd och mängder av tips för att skapa intressanta 
och meningsfulla lektioner som gör att dina elever får goda resultat.. 

NY SERIE I NO AV HANS PERSSON 
FÖR ÅRSKURS 4-6!

LÄRA NO ÅK 5 GRUNDBOK 
(Utkommer 2020)

Innehåll
• Check in- Kommer du ihåg vad du lärde dig i NO i fyran?
• Växter och djur i samspel
• Svampar, alger, lavar och bakterier
• Magnetism
• El 
• Lösningar och blandningar
• Ljud
• Ljus
• Människokroppen

        

Hans Persson

ISBN 978-91-78230037

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

Programmering och digital teknik är den perfekta 
introduktionen för dig som vill ge dina elever den  
digitala kompetens som Skolverket eftersträvar. 
Den förklarar hur digital teknik fungerar och beskriver 
programmering och datologiskt tänkande på ett sätt 
som både elever och lärare kan ta till sig. 

Innehållet utgår helt och hållet från ändringarna 
i kursplanen för Teknikämnet (och lite Matematik). 
Programmering och digital teknik ger lärare konkret 
stöd vid planeringen och genomförandet av under-
visningen och ger eleverna ökade kunskaper om hur 
digitaliseringen påverkar oss alla.

HASSE PERSSON är en av Sveriges största 
läromedelsförfattare och en riktig YouTube-
stjärna i NO. Hasse är en superhjälte och 
inspiratör både för elever och lärare.

FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI

LÄRA
NOÅK 4

LÄRARHANDLEDNING

LÄRA NO ÅK 4 GRUNDBOK  

Innehåll
• Vad är NO?
• Växter
• Djur 
• Grundläggande Kemi
• Luft
• Energi
• Värme och väder

ISBN: 9789178230686
Sidor: prel. 152
Prel F-pris: 179 kr
Format: Inbunden
Utkommer till skolstart ht 2019

ISBN: 9789178230693
Prel F-pris: 79 kr
Format: Häftat
Utkommer till skolstart ht 2019

LÄRA NO ÅK 6 GRUNDBOK 
(Utkommer 2020)

Innehåll
• Repetition ”Visst kommer du ihåg vad du lärde dig i  
 NO i fyran och femman?”
• Kraft och rörelse
• Livets utveckling
• Sex och samlevnad
• Surt och basiskt
• Kemiska reaktioner Matens kemi
• Hållbar utveckling
• Astronomi
• Projektarbete

Utkommer hösten 2019

Nå goda resultat i 

NO 4-6 med Hasse 

Perssons nya serie!

Stöd vid planering av undervisning

Övergripande strukturer 
(Arbetsområden/Kapitel)

Meningsfulla sekvenser

Intressanta lektioner
(för både lärare och elev)

Uppnå goda resultat 
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NO ÅK F–6

NO året runt

Hasses egen väggalmanacka ger dig undervisningstips för hela 
läsåret i NO. 

Här är väggalmanackan som följer läsåret och naturen. Ni får tips 
på händelser, idéer och inspiration till undervisningen i NO som tar 
er ut på äventyr både inne och utomhus. Exempel på innehåll:

• Månadens experiment, ämne och djur
• Kom nära! Mikroskopbilder på spännande saker 
 och företeelser
• Stora och små upptäckter
• Myter från förr och nu
• Sant eller falskt?

ISBN: 9789178230167
F-pris: 295 kr
Format: Väggalmanacka
Utkommer hösten 2019

HANS PERSSON 
breddar sitt skrivande och utkommer 
med en ny serie faktabilderböcker för 
nyfikna i serien om Harry! 
    De två första böckerna i serien som  
utkommer våren 2020 heter ”Harry 
har en ficklampa” och Harry har en 
isballong”.
    Håll utkik efter fler titlar i denna serie.

Mejla maria.deflon@bonnierforlagen.se och 
anmäl dig till Hans Perssons VIP-klubb i NO.  
Du kommer att få förhandskika på materialet 
(såväl böcker som filmer) under tiden det tas 
fram, få smakprov före alla andra och dessutom 
ett kanonerbjudande när böckerna väl kommer. 

Du blir också inbjuden först av alla till de lärar-
kvällar vi anordnar med Hans Persson under 
våren och kommande höst samt chans till besök 
på just din skola av Hans själv.

Anmäl dig nu! 
Skriv VIP-klubb NO i ämnesraden.

BLI VIP I NO! 
OCH FÅ ETT TOPPENERBJUDANDE 

TILL TERMINSSTARTEN!

Väggalmanacka för hela NO-året

”Kroppen består av så mycket järn att det räcker  till en spik”
Sant eller falskt?

        

Hans Persson

ISBN 978-91-78230037

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

Programmering och digital teknik är den perfekta 
introduktionen för dig som vill ge dina elever den  
digitala kompetens som Skolverket eftersträvar. 
Den förklarar hur digital teknik fungerar och beskriver 
programmering och datologiskt tänkande på ett sätt 
som både elever och lärare kan ta till sig. 

Innehållet utgår helt och hållet från ändringarna 
i kursplanen för Teknikämnet (och lite Matematik). 
Programmering och digital teknik ger lärare konkret 
stöd vid planeringen och genomförandet av under-
visningen och ger eleverna ökade kunskaper om hur 
digitaliseringen påverkar oss alla.

HASSE PERSSON är en av Sveriges största 
läromedelsförfattare och en riktig YouTube-
stjärna i NO. Hasse är en superhjälte och 
inspiratör både för elever och lärare.

FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI

LÄRA
NOÅK 4

LÄRARHANDLEDNING

Omslag under arbete
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LÄRA-SERIEN, FORTBILDNING FÖR LÄRARE

Lära-serien är en ny fortbildningsserie för dig som arbetar i skolan. 
Böckerna i denna serie kommer att hjälpa dig bli en ännu bättre 
lärare, utan att du behöver lägga mer tid på din fortbildning än en 
handfull timmar när det passar dig! Ämnena kommer att variera, 
men de kommer alla att utveckla dig i din yrkesroll – som exempel-
vis boken om mental träning för lärare, eller hur du blir en bättre 
ledare i ditt klassrum. Håll utkik efter fler boksläpp i denna serie! 

LÄRA-SERIEN – EN HELT NY SERIE 
LÄTTILLGÄNGLIG FORTBILDNING FÖR 
DIG SOM LÄRARE

MENTAL TRÄNING I SKOLAN

Hur du skapar ett klimat i din klass där ni vågar 
testa, misslyckas och lyckas

När något går åt skogen och inte blir som du har tänkt dig – hur kan du då ta 
dig ur din mentala svacka? Hur hjälper du dina elever att ta nya tag och komma 
igen när de känner att de inte har lyckats? Hur hanterar du dina egna känslor, 
och de signaler du sänder, i ett stökigt/bråkigt klassrum? Hur kan du som lärare 
använda mental träning i din vardag för att både få klimatet i klassrummet att 
bli mer tillåtande till misstag och felsteg och för att dina elever i ännu högre 
grad ska nå sina kunskapsmål? Vill du veta det, och lite annat, så är den här 
boken något för dig!
 
Mental träning är systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskapligt baserad 
träning av mentala processer. Målet med mental träning är helt enkelt att man 
ska må och fungera bättre. Mental träning i skolan handlar dels om dig som 
lärare, dels om dina elever. Och dels om allas era hjärnor och tankar!
 
Den här boken hjälper dig med sådant som inte alltid uttryckligen står i 
kursplanerna, men som måste fungera ändå. Och kanske inte bara fungera 
utan som också skulle kunna fungera bättre än du först trott?
 
Med förankring i vetenskap, empiri och klassrumspraktik hjälper den här 
boken dig med sådana situationer (och många fler!)

LÄRA-SERIEN

MENTAL TRÄNING  
I SKOLAN

•••
Matilda Westerman & Thomas Nilsson

Hur du  
skapar ett klimat  

i din klass …

… där ni vågar  
testa, misslyckas  

och lyckas.

MATILDA WESTERMAN har arbetat som stabschef på Utbildnings- 
departementet och gick redan som sjuåring med i sitt första elevråd.  
Under flera år satt hon i BRIS förbundsstyrelse. Hon har även arbetat 
som opinionsbildare och pressekreterare vid Lärarförbundet. Idag 
arbetar Matilda med kommunikation, som föreläsare och moderator, 
och har haft en podcast för föräldrar. Matilda har även skrivit boken 
”Så funkar Sverige”.

THOMAS NILSSON är praktiserande psykolog som arbetat mycket 
med kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal och mindfulness. 
Thomas är expert inom området ”Spelmissbruk” och har även fungerat 
som mental tränare för en rad elitidrottare, däribland Charlotte Kalla.

ISBN: 9789178230808
Sidor: 128
Prel F-pris: 165 kr
Format: 148 x 210 mm
Utkommer hösten 2019

”Jag vet hur snabbt det går att brytas 

ner av trötthet eller stress, men också hur 

tankar på snälla saker, andning och en 

stunds lugn och ro gör skillnad för en hjärna 

som slutat tänka så bra. Jag har själv i mitt 

ledarskap använt mig av mental träning på 

olika sätt.” Matilda

”Det är min övertygelse att 
människor är kapabla till stor-
dåd men ibland behöver hjälp 
för att komma vidare.”

Thomas
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LÄRA-SERIEN, FORTBILDNING FÖR LÄRARE

LÄSCOACHENS ABC 

Att Bygga och Coacha läshunger

De senaste 10 åren har upplevelseindustrin och samhället 
förändrats i en rasande fart. En fantastisk utveckling som är 
välkommen. Tack vare ny teknik finns nu bra verktyg som hjälper 
bland annat barn med läs- och skrivsvårigheter. Men den nya 
tekniken ställer också högre krav på förskolans och skolans 
kompensatoriska uppdrag. För samtidigt som forskning visar 
vikten av samtal och högläsning för barns språkutveckling, växer 
2/3 av våra elever upp i hem utan högläsning. Den pedagogiska 
utmaningen är inte längre att lära eleverna att läsa – det är att 
få eleverna att vilja läsa. Det är en utmaning som alla pedagoger, 
oavsett årskurs eller ämne, måste anta.

Läscoachens ABC - Att bygga och coacha fram läshunger tar 
avstamp i forskning om läsförståelsestrategier och elevernas 
språkutveckling. Boken ger inspiration, kunskap och konkreta 
tips på hur du som pedagog kan bidra till att stimulera språk-
utveckling, utveckla läsförståelse och läslust. Boken tar även 
upp hur du kan kommunicera detta viktiga budskap till elevernas 
föräldrar. Förhoppningen är att alla pedagoger ska bli inspirerade 
att arbeta språkutvecklande, med litteraturen och boksamtal 
som grund, oavsett ämne och elevernas ålder.

LÄSCOACHENS ABC 
•••

Maria Björsell

LÄRA-SERIEN

    Att bygga 
och coacha fram  
   läshunger!

ISBN: 9789178230822
Sidor: 128
Prel F-pris: 165 kr
Format: 148 x 210 mm
Utkommer till skolstart ht 2019

MARIA BJÖRSELL är lärare i svenska, matematik och SO och 
arbetar deltid som speciallärare. Övrig tid ägnar hon åt att projekt-
leda Förskolebiblioteket, ämnesspana för LR och hålla föreläsningar 
om barns kunskapsutveckling genom sitt företag Lärandelek. Maria 
har mött många barn med olika behov och lärstilar som hon har 
inspirerat genom att utveckla traditionella skoluppgifter till roliga 
lärande lekar. 

”Ju mer jag arbetar med barn och deras läsvanor, 
träffar föräldrar, pedagoger, bokbranschen och 
beslutsfattare blir jag mer och mer övertygad 
om hur viktigt arbetet med att öka barn och 
ungdomars läsglädje är.”

En handbok för alla som vill 
anta utmaningen att få barn 
och ungdomar att öka sitt LQ 
och känna läshunger.

Läsförståelse – nyckeln 

till läsglädje

”Det finns inga barn som hatar att läsa; det finns bara barn som ännu inte har hittat rätt bok.” 
Frank Serafini

Läsa är som att uppgradera 
mjukvaran – fast i hjärnan!
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LÄRA-SERIEN, FORTBILDNING FÖR LÄRARE

ATT LEDA SOM LÄRARE

– om motivation, kommunikation och förändrings-
processer i skolan och klassrummet

Lärarens vardag är unik. Vilken annan yrkesgrupp har i sitt dagliga värv
förmånen att få träffa, påverka och vägleda unga människor, ge dem 
utmaningar och framtidstro, ingjuta ett kritisk tänkande och visa på 
valmöjligheter? Hur skickliga och ansvarsfulla blir våra jurister, sjuk-
sköterskor och företagsledare om de inte får ett sådant bemötande 
i skolan? Läraryrket är ett ledarskapsyrke, men det förbises alltför ofta 
på våra lärarhögskolor. Med denna bok får du utveckla dig själv som 
ledare, och öka din trygghet i att leda i klassrummet. 

Boken tar upp frågor både om att leda sig själv och andra, den belyser 
kommunikationens grunder, lyssnandets kraft, verbal och icke-verbal 
kommunikation, frågan som verktyg och hur man återkopplar. Du får 
flera konkreta och praktiska övningar för klassrummet (presentations- 
och isbrytarövningar, värderingsövningar, samarbetsövningar, tillits-
övningar, olika sätt att dela in grupper och olika sätt att redovisa på). 
Och, slutligen får du nycklarna till ett bättre ledarskap!

DAN ANDERSSON undervisar i medicinsk vetenskap och 
förändringsprocesser relaterade till hälsa, individ och livsstil 
på högskolan i Borås. Han har samarbetat med Svenska 
Simförbundet, Svenska Roddförbundet och SISU Idrotts-
utbildarna och även med forskare från GIH i Stockholm och 
University of Queensland, Brisbane, Australien.

ISBN: 9789178230815
Sidor: 128
Prel F-pris: 165 kr
Format: 148 x 210 mm
Utkommer hösten 2019

”Ett viktigt budskap i min bok är nödvändigheten 
att vi vågar ställa krav på eleverna. Krav är i 
grunden något positivt, det innebär att någon 
annan har förväntningar, tror på oss. De flesta 
av oss mår bra av krav, men de bör vara tydliga, 
rimliga, positiva och konstruktiva om de ska leda 
till personlig utveckling och engagemang.”

Håll utktik efter Bonnierförlagen Läras 
nya samarbete med Micke Hermansson!

Under 2019 kommer det att hända spännande saker 
i samarbete med Micke Hermansson, författare och 
inspirationsföreläsare.

För att inte missa något – prenumerera på våra 
nyhetsbrev och följ oss i sociala medier!

PSSST! 
Håll verkligen utkik – detta 

vill du inte missa!

Omslag under arbete

”Vad många av oss mest av allt 
behöver, är någon som får oss 
att göra vad vi kan.” 

Ralph Waldo Emerson
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Anders Hansen: Skärmhjärna
 
Den psykiska ohälsan håller på att ta över som det stora hälsohotet i vår tid. Ett 
högt tempo, konstant stress och en digital livsstil med ständig uppkoppling börjar 
få konsekvenser för vår hjärna. För hur mycket du än gillar att kolla bildflödet på 
instagram, nyheterna i mobilen eller filmer på plattan, är din hjärna inte anpassad 
till det som dagens samhälle för med sig. Den är helt enkelt i osynk med vår tid. 
Men det betyder inte att du står maktlös och att det saknas lösningar – med lite 
mer kunskap om hur hjärnan fungerar kommer du snart att inse att det egentligen 
handlar om ganska enkla och basala saker. Den mänskliga hjärnan är skapad i 
en helt annan tid, och kanske borde vi visa den lite mer hänsyn. Så följ med på en 
spännande resa och få en helt ny bild av det som händer och sker i ditt huvud …
 

Anders Hansen: Hjärnstark (pocket) 
 
Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och 
intelligent? Se då till att röra på dig! Regelbunden träning har nämligen visat sig 
vara den bästa hjärngympan som finns, bättre än sudoku, korsord och alla tänkbara 
kosttillskott tillsammans. Man vet i dag att hjärnan är enormt föränderlig. Det bildas 
ständigt nya hjärnceller och nya kopplingar skapas och försvinner. Allt du gör, till och 
med varje tanke du tänker, förändrar din hjärna lite grann. Och det gör i allra högsta 
grad även motion och träning. När du rör på dig blir du inte bara piggare och mår 
bättre, det påverkar också koncentrationen, minnet, måendet, sömnen, kreativiteten 
och stresståligheten – till och med din personlighet och intelligens. Du tänker helt 
enkelt snabbare och kan lägga i en extra ”mental växel”, till exempel för att kunna 
koncentrera dig när det är stökigt omkring dig. Och alla som rör på sig får de här 
fördelarna, barn, vuxna och gamla.
      I Hjärnstark visar Anders Hansen, överläkare i psykiatri, vilka mekanismer i din 
hjärna som omvandlar promenaden eller löprundan till inget mindre än en mental 
”uppgradering”. Du får lära dig vad det beror på och du får konkreta tips på hur du 
ska röra på dig för att uppnå alla positiva effekter som forskningen har kunnat visa.
 

 

Johan Rapp: Bli hjärnsmart 
– plugga snabbare och bättre! 

Samarbeta med din hjärna och ta kontroll över din inlärning! Det här är en bok för 
dig som pluggar och vill hitta en smart väg till kunskap. En praktisk verktygslåda 
att ha med sig hela livet. Under senare år har forskningen tagit stora kliv framåt i 
förståelsen av hjärnan. Samtidigt lever vi i en tid när vi fullkomligen översköljs av 
intryck, vilket såklart påverkar hur vi klarar av att tugga i oss information. Det är inte 
så underligt om man har svårt med koncentrationen när man ständigt störs av pling 
från mobiler, spel och annat. Men det finns en lösning på allt! Det handlar om fokus, 
vilja och ett visst mått av självdisciplin. Följ tipsen i den här boken, så kommer du lära 
dig mer, spara tid och träna upp ditt minne. 
 

Maria Dufva: Värsta bästa nätet : bli säker och trygg 
på sociala medier, i chattar och spel
 
Våra barn växer idag upp på nätet. Att en stor del av vardagen utspelar sig 
online är en självklarhet för de allra flesta barn. I princip alla 10-åringar har en 
egen smartphone, en 10-årig pojke spelar i snitt datorspel tre timmar om dagen 
och 15 procent av alla 2-åringar använder internet dagligen. Möjlig-
heterna att hitta vänner, intressen och kunskap på nätet är fantastiska. Men 
i en digital värld där det är lätt att vara helt anonym lurar också många faror i 
form av utnyttjande, mobbning och näthat. 
 I Värsta bästa nätet vänder sig kriminologen Maria Dufva direkt till barnen 
för att berätta om hur man kan bli mer nätsmart och undvika farliga och 
jobbiga situationer. Boken ger konkreta råd om hur man ska agera till exempel 
när någon som vill videochatta säger att kameran är trasig eller när man fått 
ett otäckt kedjebrev som säger att mamma och pappa kommer dö om man inte 
skickar vidare. 
 I boken får barnen också lära sig hur man ska bete sig för vara en schyst 
kompis. Vad gör man till exempel när bästa vännen delat med sig av en riktigt 
jobbig hemlighet? Och när är det okej att ta bilder på sina kompisar? Värsta 
bästa nätet tar också upp hur man bryter sitt gamingberoende och hur man 
blir mer källkritisk så att man kan känna igen fejkade nyheter.
 Letar du efter lärarstöd till Värsta bästa nätet? Den finns att ladda ner på 
vår hemsida under rubriken ”Klassrumskul”.
 

Maria Dufva: Mitt barn på nätet
 
I dag har i princip alla 10-åringar en egen smartphone, en 10-årig pojke spelar i snitt 
onlinespel tre timmar om dagen och 15 procent av alla tvååringar använder internet 
dagligen. Ändå frågar vi fortfarande våra barn hur de haft det i skolan eller vilka 
kompisar de lekt med – men inte lika självklart hur de har det på nätet. Barns liv på 
nätet – med chattar, onlinespel och sociala medier – ser dessutom väldigt annor-
lunda ut än vårt. Här finns många fantastiska möjligheter, men också fällor i form av 
utnyttjande, mobbning och näthat. Om vi föräldrar ser telefonen eller läsplattan som 
ett problem kan det bli en källa till ständiga konflikter, så att barnet istället smyger sig 
undan och håller sig för sig självt. Då kommer de nästan garanterat inte att berätta 
för oss om något händer.
      I den här boken guidar kriminologen Maria Dufva dig som förälder i hur du kan 
skapa trygga förutsättningar för att ditt barns liv på nätet ska bli just så härligt, roligt 
och lärorikt som det faktiskt kan – och ska – vara. Hur kan vi vuxna skapa en nyfiken 
hållning? Hur pratar vi med våra barn om deras liv på nätet? Var befinner de sig alla 
timmar de sitter med mobilen eller surfplattan och vilka faror finns det? Och hur 
hjälper vi dem att hitta rätt och inte kliva snett?  
 
 

Skärmhjärna, Hjärnstark, Hjärnstark – den korta 
versionen, Bli hjärnsmart och Ditt barn på nätet 
finns som ljudbok i tjänster som BookBeat, Storytel 
och Nextory.

 

Fler böcker från våra grannar Bonnier Fakta & 
Bonnier Carlsen som passar dig som lärare!

Gratis Lärarhandledning på vår hemsida/klassrumskul

Gratis Lärarhandledning på 

vår hemsida/klassrumskul
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Super!

Till Läsdagboken finns det 

läsfrämjande uppdrag på 

hemsidan, såsom läsbingo och 

bokmärken – ladda ner gratis!

TIPS!

HÄFTIGA SKRIVHÄFTEN 
Skrivhäften med linjer, rutor och med stödlinjer 
– som man vill spara!

Skrivhäftet DRAKIS är perfekt för att öva bokstäver och siffror och att skriva sina första alster i. 
Häftena är i färg, med mönster och små finurliga illustrationer som inspirerar till skapande. 
Häftena säljs i 25-pack till det otroligt låga priset 95 kr – mycket roligare än lösblad och en 
skattkista av skapande att spara för eleven (och alla galet stolta föräldrar : ).

DEN KREATIVA LÄRARKALENDERN

Här är en kalender för den som inte vill låsa sig vid något alls, 
utan istället vill ha möjlighet att använda sitt eget kreativa 
skapande till att fylla i en helt unik kalender. Detta är en så 
kallad ”Bullet Journal”: prickarna ger dig stöd men öppnar 
samtidigt upp för allt möjligt. Tips och idéer till hur du kan göra 
denna kalender så kreativ som möjligt serveras inledningsvis. 
Är du intresserad av ”lettering” är detta kalendern för dig. 

LÄRARKALENDERN

”En måste-bara-ha-kalender”

Det här är lärarkalendern som struntar i vilket år det är och som du 
kan börja med när det passar. Dessutom kommer den med glada och 
peppande tillrop till dig som lärare! 

Kalendern är indelad i veckor där du själv skriver in datum och super-
viktiga dagar som skolstart, skolavslutning och lovdagar (glöm inte 
att skriva in annat som är värt att uppmärksamma, som Kanelbullens 
dag eller Världsbokdagen). Andra inslag i kalendern är veckans plan, 
veckans reflektion, veckans hiss och diss, anteckningssidor, checklistor, 
klasslistor, resultatlistor, närvarolistor – ja, allt matnyttigt du som lärare 
behöver.

LÄSDAGBOKEN

Den här Läsdagboken är precis lagom. 
Den har lagom många sidor, lagom 
många frågor och går lagom snabbt 
att fylla i. Läsdagboken har sin grund 
i lässtrategier och metakognitivt 
tänkande. Boken hjälper både elever 
och lärare att synliggöra resultaten av 
läsinsatsen vilket peppar eleven att läsa 
ännu mer.

DRAKIS SKRIVHÄFTE 
ISBN: 9789178230174
Sidor: 24
F-pris: 95 kr för 25-pack
Format: 148 x 210 mm

DRAKIS STÖDLINJEHÄFTE

ISBN: 9789178230198
Sidor: 24
F-pris: 95 kr för 25-pack
Format: 148 x 210 mm

DRAKIS RÄKNEHÄFTE

ISBN: 9789178230181
Sidor: 24
F-pris: 95 kr för 25-pack
Format: 148 x 210 mm

Läsdagbok

ISBN: 9789178230129
Sidor: 16
F-pris: 21 kr
Format: 148 x 210 mm

KALENDERN
läRaR

33
veckaMåndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Be the person you 
needed when you  

were younger.

Lördag

Söndag

Vecka 33

2  

3  

ISBN 978-91-7823-007-5

9 7 8 9 1 7 8 2 3 0 0 7 5
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ISBN: 9789178230075
Sidor: 96
F-pris: 69 kr
Format: 148 x 210 mm

Grön kalender 
ISBN: 9789178230211
Sidor: 160
F-pris: 99 kr
Format: 148 x 210 mm

49

Perfekt för elever som börjar lära sig skriva och räkna.

Innehåller 
QR-koder med 
extramaterial! 

Rosa kalender
ISBN:
Sidor:
F-pris 99 kr
Format: 148 x 210 mm

KALENDERN
läRaR

6  

7  

SKRIVHÄFTEN OCH KALENDRAR
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VID BÄNKEN – Rörelseplansch 1
PULSHÖJAREN – Rörelseplansch 2

Att röra på sig ger positiva effekter – det vet vi. Hjärna och kropp mår 
bra av att bryta stillasittandet lite då och då under dagen. För att göra 
det enkelt att skapa rörelse i klassrummet har vi tagit fram dessa två 
planscher. 

Vid bänken innehåller rörelser ni kan göra vid bänkarna, enkelt, utan att 
behöva flytta på varken grejer eller er själva.  Rörelserna är framtagna 
tillsammans med en sjukgymnast. De är till för att öka smidigheten och 
styrkan i nacke, axlar, armar och fingrar – allt för att förhindra och före-
bygga de problem som kan uppkomma vid dator och mobilanvänd- 
ande.  (Musarm, paddnacke och mobiltumme ...)

Pulshöjaren är precis vad det låter som: rörelser som sätter fart på 
pulsen utan att ni behöver någon stor yta! Det räcker med ett kliv från 
bänken.

Med dessa rörelseplanscher är det enkelt att föra in en ny rörelserutin  
– redan i dag.

Sitt inte still i skolbänken!

Om författaren
PEDRA WOLDE är idrottslärare och mindfulnessin-
struktör. Hon arbetar på Spykens skola i Lund. Hon är 
också yogainstruktör, barngympaledare och älskar 
skogen där hon hämtar kraft och energi. Hon älskar 
sitt arbete och förundras varje dag över hur kloka 
och fantastiska våra barn är.

VID BÄNKEN 
ISBN: 9789178230105
F-pris: 95 kr
Format: 420 x 594 mm

PULSHÖJAREN
ISBN: 9789178230112
F-pris: 95 kr
Format: 420 x 594 mm

”Barn är så kloka och fantastiska! 
De ger mig ett gott hopp om  
framtiden!”

”Om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna.”

Till boken finns en ljudfil och 

en reflektionsbok för eleverna. 

Plus fem extra övningar för 

idrottslektionen

Klara, färdiga, blunda 
ISBN: 9789178230884 
F-pris: 350 kr
Format: 210 x 210 mm
Utkommer till skolstart ht 2019

Klara, färdiga blunda

20 mindfulnessövningar för 
ett lugnare klassrum

Barn behöver mer rörelse i skolan, men de 
behöver också fokus, lugn och stillhet. 
”Klara, färdiga, blunda” består av 25 mind-
fulnessövningar i text och som ljudfiler samt 
reflektionshäften för eleverna. Du behöver 
inte någon tidigare erfarenhet av mindfulness 
för att få goda resultat i klassrummet – allt du 
behöver finns i materialet.

”Har precis sökt efter liknade material [som 
Klara, färdiga, blunda] i veckan efter att ha 
läst/lyssnat på rapporter som visar att det ger 
goda resultat för elevers och lärares välmående 
i klassen.”

(Lärarkommentar från Instagram)

RÖRELSE och MINDFULNESS ÅK F–6

Klara, färdiga, blunda − Elevhäfte  
ISBN: 9789178230921    
F-pris: 250 kr/10-pack (25 kr st)
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TÄVLING!
Har du tips på ett bra och coolt 
budskap som skulle passa på ett 
Smolksmycke? Mejla in ditt bidrag till 
maria.deflon@bonnierforlagen.se så 
har du chans att se ditt budskap på 
ett smycke och självklart vinna det! 
Skriv SMOLK i ämnesraden.

Klassrumskul bjuder på kul och nyttiga grejer 
för ditt klassrum. Helt gratis! På vår hemsida 
kan du ta del av massor av inspirerande peda-
gogiskt material, provlektioner och extrama-
terial till våra läromedel, måldokument, pepp 
och kompisbyggande material samt prylar som 
hjälper dig öka trivseln i klassrummet.

KLASSRUMSMATERIAL

LAMINERINGSMATERIAL

PROVLEKTIONER

DÖRRHÄNGARE

BOKMÄRKEN

ELEVPEPP

Ladda ner gratis på 
bonnierforlagenlara.se!

Klassrumskul

RECEPT PÅ ISKAFFE
1. BLI LÄRARE

2. TA KAFFE

3. GÖR TUSEN SAKER

4. GLÖM KAFFET

5. DRICK KAFFET

www.bonnierforlagenlara.se

P.S. Har du en bra övning eller idé du vill 

dela med dig av här? Hör av dig till oss!

Mejla anna.granlund@bonnierforlagen.se.

Över 1600 glada och stolta lärare bär våra 
Smolksmycken – gör det du med!
Tillsammans med smyckesdesigner Ulrika Engblom har vi tagit fram  
en serie stansade smycken med attityd och budskap som lyfter, som 
peppar, som roar, som värmer, som ger styrka och som visar mod,  
glädje och ett stort hjärta för skolan – ja, allt det ni lärare dagligen  
visar i ert arbete.

Nu kan ni visa hela världen vad ni går och står för. Välj ett budskap 
som passar just dig – det finns över 20 att välja bland. 

Dessutom går 20 kronor per smycke till FRIENDS arbete mot mobbning 
– så du kan bidra ännu mer (än vad du redan gör) till att låta skolan 
vara en trygg och snäll plats för alla barn och unga.

Smycket finns som både halsband och nyckelring och kostar 150 kronor 
respektive 135 kronor.

Beställer gör du via smolk.se!

 20 KRONOR PER SMYCKE 

GÅR TILL STIFTELSEN FRIENDS ARBETE 

MOT MOBBNING!

Kika på alla cvoola budskap på Smolk.se/Bonnierförlagen 
Lära och håll utkik efter nya budskap för Förskola och Fritids!

Över 20 budskap – vilket passar dig?

SMOLK SMYCKEN

En bra 
kompis 

ska vara

Probl�lösar-
hand

1

2

3

4

5

Lä
s

fr
åg

an

Välj

räkne-

sätt

Räkna
och rita
om du

behöver

Svara
på

matte-
språk

Dubbel-kolla
Ärsvaretrimligt?

+ ÷
– x

I vår serie Kluris (Kluris A, Kluris B, 

Kluris Räknehäfte) finns massor av 

matematiska problem att klura på!
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HISSA SKOLAN-SHOPEN

Snart öppnar vi vår webshop med coola, nyttiga och peppande prylar för dig 
som arbetar i skola och förskola! Ta redan nu del av vilka prylar som kommer 
att finnas där och håll utkik – det kommer fler måste-ha-grejer hela tiden.

Super!Super!Super!Super!Super!Super!

Bra!

Super!

Bra!Bra!

Super!

Bra!Bra!

Super!

Bra!Bra!

Super!Super!

Kämpa på!

Toppen!Toppen!Toppen!Toppen!Toppen!

Strålande!

Kämpa på!

Strålande!Strålande!

Kämpa på!

Strålande!

Kämpa på!Kämpa på!

Hurra!Hurra!Hurra!

Super!

Hurra!Hurra!Hurra!

Toppen!

Kämpa på!

Kämpa på!

Bra!

Kämpa på!

Heja heja!Heja heja!Heja heja!

Kämpa på!

Strålande!

Heja heja!

Kämpa på!Kämpa på!

Bra jobbat! Bra jobbat!
Bra jobbat!

Heja heja!

Bra jobbat!Bra jobbat!

I SBN 9789178230495

9 789178 230495>

Tygkasse shoppingbag. 
Rosa i bomull. Rymmer ca 10 liter. 
Handtag 67 cm. Budskap: Jag är 
lärare – vilken är din superkraft?

Isskrapa, 
orange. Budskap: Kör försiktigt! 
Du är viktig …

Tubvävda nyckelband 
i rosa. Längd: 15 mm. Budskap: 
Lärare öppnar dörrar. 

Kaffekopp 
som tål maskindisk. Rymmer 25 cl. Mattsvart/Vit. 
Budskap: Må ditt kaffe vara varmt och din klass 
vara lugn. 

Kaffekopp 
som tål maskindisk. Rymmer 25 cl. Mattsvart/Vit. 
Budskap: Teacher? I prefer the term Educational 
Rockstar. 

Anteckningsbok A5, 
rosa, randig. 64 sidor, klamrad. 
Budskap: Jag är lärare – vilken är 
din superkraft? 

Anteckningsbok A5, 
lila, randig. 64 sidor, klamrad. 
Budskap: Att mina elever är
 bäst är ingen slump. 

Anteckningsbok A5, 
orange, blank. 64 sidor, klamrad. 
Budskap: Världens framtid sitter i 
mitt klassrum i dag. 

Anteckningsbok A5, 
blå, blank. 64 sidor, klamrad. 
Budskap: Lärare – yrket som 
skapar alla andra yrken. 

Tygkasse shoppingbag. 
Svart, i bomull. Rymmer ca 10 liter. 
Handtag 67 cm. Budskap: Världens 
framtid sitter i mitt klassrum i dag.

Reflexväst Grip, 
orange. En storlek: XL. Budskap 
rygg: Världens framtid är på 
skoplgården i dag. 

Peppande klistermärken 
Ett A4-ark med klistermärken med 
peppande budskap att klistra in 
elevböcker, skriv- och räknehäften. 
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STELLA OCH HEMLIGHETEN

Att stå upp för sig själv eller någon annan är inte alltid lätt. Hur 
tar man mod till sig och säger ifrån när något inte känns bra? När  
Prinsessan Madeleine barnboksdebuterar är det med ett tema 
som i och med arbetet för World Childhood Foundation engagerar 
henne starkt: barns rättigheter.

När nioåriga Stella och hennes pappa flyttar till Sverige känns allt 
nytt och lite konstigt: språket, skolan och fritidsaktiviteterna, allt är 
annorlunda och tar tid att vänja sig vid. Så en dag berättar kom-
pisen Elena en fruktansvärd hemlighet för Stella. Något som Stella 
inte får berätta för någon. Lova det! 
Men Elenas hemlighet skaver som en tung sten i magen på Stella. 
Vad ska hon göra? 

”Stella och hemligheten” är en vardagsnära berättelse att läsa 
tillsammans, men också en bok med ett viktigt ämne att prata om. 
I slutet av boken finns frågor till läsaren för att öppna till samtal om 
svåra frågor som rör integritet, förtroenden och självkänsla. 

ISBN: 9789178031726
Sidor: 114
F-pris: 85 kr
Format: 148 x 210 mm

KARINI 
GUSTAFSON-

TEIXEIRA

STINA 
LÖVKVIST

MADELEINE 
BERNADOTTE

MARIE  
OSKARSSON

Till boken kommer en separat lärarhandledning från Bonnierförlagen Lära för den som vill fördjupa sig i frågorna och ha möjlighet att arbeta med boken i klassrummet. Utkommer till skolstart 2019.
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byggnaden. De flesta verkar vara på väg dit. Mitt 
ibland dem ser hon en person som verkar bekant. 
Det är ju han – Dumskallen med hunden! Han står 
med ett gäng tjejer vid trappan. De pratar ivrigt.

Snart ringer det in. Innan dess behöver Stella hitta 
sin nya klass i denna nya skola. Klass 3C ska det stå 
på dörren. Det hade kanske varit skönt att ha pappa 
med sig i alla fall.

Stella känner hur tjejerna och Dumskallen med 
hunden följer henne med blicken. En av dem ropar 
efter henne:

– Hej! Är det du som är den nya tjejen?
Stella vänder sig om för att se vem det är.
– Varför undrar du?
– Hon menar, är du den nya tjejen som ska börja i 

vår klass? förklarar en annan tjej i gruppen.
Hon har snälla, blå ögon och ler mot Stella.
– Jag heter Elena, förresten, säger hon.
– Stella, säger Stella.
Elena vinkar åt Stella att följa med. De går uppför 

trappan tillsammans. Dumskallen med hunden går 
också med. Säg inte att han också går i hennes nya 
klass. Det skulle verkligen inte göra hennes födelse-
dag en sekund bättre.

Levandegör historieundervisningen
och låt vikingatiden komma till liv!

Skolupplaga av Halvdan Viking 

– Hövdingens bägare kommer 

senare i vår.

Säljes som klassuppsättning med 

inkluderat lärarmaterial.

Utgiven i samarbete med World Childhood Foundation.
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Fler titlar från Bonnier Carlsen 
som passar kalasfint i skolan

Så funkar Sverige!
Så funkar Sverige är en handbok 
över hur landet ligger, med fakta om 
allt från källkritik till källsortering. Den 
bjuder också på bakgrundsfakta om 
varför landet fungerar som det gör 
och hur du kan vara med och påverka 
för att göra Sverige ännu bättre i 
framtiden! 

ISBN: 9789163899188
Sidor: 72
Format: 195 x 260 mm

Så funkar internet 
är en djupdykning i ettor och nollor, nätverk, 
datorer och fiber. Läraren Karin Nygårds har 
blivit utnämnd till årets digitala inspiratör. 
Tillsammans med kluriga KP-illustratören 
Johanna Kristiansson kan hon berätta vad ett 
IP-nummer är så att till och med mamma och 
pappa förstår.

ISBN: 9789163887758
Sidor: 64
Format: 195 x 260 mm

Så funkar det!  
Kroppen inifrån och ut 
är 100 välfyllda sidor med spännande, 
underhållande och viktig läsning – 
kunskap man inte kan googla sig till. 
Allmänbildning med Aha! och wow! 
för alla.

ISBN: 9789163892158
Sidor: 96
Format: 250 x 290 mm

Metteborgs samlade öden och 
äventyr i ettan, tvåan och trean 
är en rapport från det roliga och 
farliga livet på lågstadiet. En lättläst 
bok som ger hopp – med träffsäker 
humor och allvar samt om både  
kamratskap och mobbning.

ISBN: 9789163886836
Sidor: 192
Format: 148 x 210 mm

ATT BÖRJA SKOLAN & ÄVENTYR PÅ LÅGSTADIET

Boken om att börja skolan 
är för alla som är nyfikna på hur det är att börja skolan. Vi 
får följa med en klass under deras första läsår och bekanta 
oss med skolan, scheman, läxor, gympapåsar och hemspråk. 
Livfulla och träffsäkra illustrationer gör detta till ren läsglädje  
– och boken passar perfekt som högläsning.

ISBN: 9789163888632
Sidor: 176
Format: 148 x 210 mm

BÖCKER I SÅ FUNKAR DET-SERIEN

Så funkar det!  
Hemma och  
runtomkring
Räck upp handen om du kan 
förklara hur lampan kan lysa, 
hur toaletten spolar eller hur 
man förvarade mat innan frysen 
fanns! Det här är en allmänbil-
dande faktabibel som ger nyck-
eln till hur allt fungerar i hemmet 
och hur vi får det vardagliga att 
fungera.

ISBN: 9789163880339
Sidor: 96
Format: 250 x 290 mm
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Så funkar det!  
Fordon och farkoster 
Finns det några likheter mellan ett snabbt 
tåg och en snabb cykel? Kan man direkt se 
vilka fordon eller farkoster som används för 
att rädda människor? Har fordon i extrema 
miljöer något gemensamt? Här kan du 
också läsa om den tekniska utvecklingen, 
om miljötänk och framtidens fordon. 

ISBN: 9789178032488
Sidor: 96
Format: 250 x 290 mm

NY SERIE AV MARTIN WIDMARK OCH ERIK FICHTELIUS

Förstörda bevis 
Martin Widmark och Erik Fichtelius skapar tillsammans en ny 
bokserie med fokus på ungas rätt att granska och påverka sin 
omvärld. Häng med när en grupp 11-åringar startar en egen 
nättidning, som får konsekvenser de aldrig kunnat ana. En bok 
att prata om, och inspireras av, för alla som gillar att skriva och 
skapa egna berättelser! 

ISBN: 9789163899102
Sidor: 112
Format: 148 x 210 mm

Mordbranden 
Den ständigt lika kreative och nyfikne Martin Widmark (Las-
seMajas detektivbyrå) har teamat ihop sig med Erik Fichtelius 
(journalist). Tillsammans har de tagit initiativ till ett projekt som 
riktat till mellanstadieläsare tar upp vad journalistik är, hur du 
kan påverka och granska din omvärld och hur du förhåller dig 
till källkritik. En bok att sträckläsa och inspireras av!

ISBN: 9789178034499
Sidor:
Format: 148 x 210 mm
Utkommer till sommaren 2019

Omslag under arbete
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NYBÖRJARLÄSARE

Första naturhjälpen tältar
Udde och Leija har bildat en egen klubb,  
”Första Naturhjälpen”, med uppdrag att hjälpa 
djur och natur. Nu bestämmer de sig för att tälta 
på olika ställen. De ger sig ut för att undersöka 
vad allemansrätten innebär och gör många 
spännande upptäckter! Kul, inspirerande och 
lättläst med viktiga fakta. Passar 6-9-åringar.

ISBN: 9789163899935
Sidor: 64
Format: 148 x 210 mm

Första naturhjälpen räddar djuren
Udde och Leija har startat Första Naturhjälpen.  
Det finns många djur därute som behöver deras 
hjälp och en del finns överraskande nära, både runt 
husknuten och hemma i byrålådan! Klubben har 
ett motto: ”Var inte rädd för naturen, var rädd om 
naturen!” är budskapet i denna lättlästa och viktiga 
naturbok. Passar 6-9-åringar.

ISBN: 9789163889370
Sidor: 64
Format: 148 x 210 mm

LÄS PÅ OLIKA NIVÅER

MYSTISKA SKOLAN
Mystiska skolan är en serie läskiga och spän-
nande böcker som finns både som ”Lätt att 
läsa” och ”Mer att läsa”. Eleverna kan läsa om 
samma värld men på olika svårighetsnivåer. 
Perfekt om du som lärare vill arbeta med en 
bokserie men har elever som är lite olika säkra 
på läsningen. Passar elever i åldern 
6-9 år.

ISBN: 9789163899775
Sidor: 64
Format: 148 x 210 mm

DRAKRIDDARE – HISNANDE FANTASYSERIE 
FÖR NYBÖRJARLÄSARE

ISBN: 9789163896118
Sidor: 64
Format: 148 x 210 mm

Följ tiggarpojken Tam på hans äventyr  
i serien om Drakriddarna. Med dramatiska 
och vackra illustrationer är detta lättläst 
fantasy när den är som bäst! 
Det finns flera böcker i serien  
som passar 6-9-åringar.

ISBN: 9789163899584
Sidor: 96
Format: 148 x 210 mm

ISBN: 9789163859502
Sidor: 128
Format: 148 x 210 mm

ISBN: 9789163866548
Sidor: 128
Format: 148 x 210 mm

HJÄLP!-SERIEN

En serie som utspelar sig i förorten och har en 
jag-berättare vars könsidentitet vi inte känner 
till. Detta är lättlästa, lite läskiga och smart 
skrivna böcker för elever i åldern 6-9.

ISBN: 9789163897429
Sidor: 64
Format: 148 x 210 mm

ISBN: 9789163878428
Sidor: 64
Format: 148 x 210 mm

ISBN: 9789163889400
Sidor: 64
Format: 148 x 210 mm

Naturvett 

och 

allemansrätt
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Jordens utdöda djur
Vad vet du om de fantastiska djur som 
levde på jorden för väldigt länge sedan? 
Förutom dinosaurierna fanns många 
andra arter som var minst lika spännande. 
Läs till exempel om mammutar och uroxar, 
om den sabeltandade tigern, jättehjorten, 
grottbjörnen och den gigantiska mega-
lodonen. Allt i en snygg, spännande och 
lättläst faktabok som är svår att släppa! 

ISBN: 9789163899911
Sidor: 48
Format: 148 x 210 mm
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Jordens fantastiska byggen
I lättlästa faktaboken ”Jordens fantastiska 
byggen” kan du läsa om allt från jätte-
gamla till sprillans nya byggnadsverk 
som är något alldeles extra. Eller vad 
sägs om världens längsta bro, högsta 
skyskrapa, mäktigaste mur, högsta torn, 
äldsta bevarade pyramid ... Ja, du hittar 
dem alla här och det är fascinerande 
läsning. En rolig och allmänbildande 
slukarbok för nyfikna nybörjarläsare. 

ISBN: 9789178034444
Sidor: 48
Format: 148 x 210 mm
Utkommer till sommaren 2019

Jordens försvunna skatter
Vår värld är full av dolda och försvunna 
rikedomar som väntar på att upptäckas. 
Genom årtusenden har skatter väckt  
lycksökares nyfikenhet, fantasi – och 
girighet. Men vägarna till de försvunna 
skatterna är många och svåra. 

ISBN: 9789163874161
Sidor: 48
Format: 148 x 210 mm

Jordens läskigaste väsen
Människan har i alla tider trott på väsen 
och varelser även om man inte kunnat 
bevisa att de finns. I folktron finns det gott 
om berättelser om naturandar och rysliga 
bestar. Ta en titt in i en  spännande och 
främmande värld! Det här är lättläst fakta 
för dig som inte är lättskrämd!  

ISBN: 9789163892646
Sidor: 48
Format: 148 x 210 mm

Kika efter fler 

böcker i denna 

serie!

Resan till planeterna
Lekfullt och lättläst för alla som vill veta mer 
om rymden. Resan till planeterna är en hisnan-
de expedition genom hela vårt solsystem. Här 
finns allt du vill veta – och inte visste att du ville 
veta – om solen, planeter, kometer, asteroider 
och mycket mer. En bok med dragningskraft!

ISBN: 9789163887734
Sidor: 48
Format: 215 x 280 mm

Fantastiska flygplan
En fascinerande bok om flygning och flygplan 
som är svår att släppa! Läs om de hjälte-
modiga män och kvinnor med högtflygande 
planer som drev utvecklingen framåt och följ 
de tekniska framstegen från den allra första 
lyckade flygningen till framtidens solcellsdrivna 
flygplan. En snygg och spännande faktabok 
med detaljrika och färgsprakande illustrationer! 

ISBN: 9789163889363
Sidor: 48
Format: 215 x 280 mm 

Rita lätt: Djur
”Rita lätt: Djur” är boken som lär en sex-
åring att rita djur och bli stolt över det fina 
resultatet. Det är samtidigt en inspirations-
bok för vuxna som vill rita med sina barn. 
Att rita katter, hästar, giraffer, fladdermöss 
och krokodiler enligt instruktionerna i 
”Rita lätt: Djur” har testats i barngrupper 
med mycket gott resultat. Man ska inte 
rita i själva boken och därför kan man an-
vända den om och om igen. Det praktiska 
formatet gör den lätt att ta med på resan. 

ISBN: 9789163867309
Sidor: 48
Format: 148 x 210 mm

Det kan vara svårt att rita olika saker så som man vill ha dem. Med hjälp av ”Rita lätt-serien får 
man en bra vägledning. Börja med enkla streck och cirklar och bygg på steg för steg. Här lär man 
sig grunderna på ett pedagogiskt sätt och många små knep som är bra att känna till.

RITA LÄTT

Rita lätt: Fantasifigurer
Med hjälp av Rita lätt: Fantasifigurer 
får man en bra vägledning i hur man 
rita mumier, sagofigurer, pirater,
 robotar och älvor. 

ISBN: 9789163882777
Sidor: 48
Format: 148 x 210 mm

Rita lätt: Ansikten
Hur tecknar man ansikten? Och hur kan 
man med några få streck ge en figur olika 
känslor? Här kommer de perfekta tipsen 
som gör att alla kan lyckas. I tydliga 
steg-för-steg-bilder visas hur man ritar 
ansikten på människor i olika åldrar, och 
gör en djupdykning i hur olika huvud- 
former, ögon, näsor, munnar, hår och skägg 
kan tecknas. Här finns även ansikten på 
fantasifigurer och djur. En välfylld bok som 
ger många timmars sysselsättning. 

ISBN: 9789163891564
Sidor: 48
Format: 148 x 210 mm

Kika efter fler böcker i denna serie!
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Vår maskot Ugglis har avundsjukt sett alla fina  
berättarbidrag trilla in om kompisen Drakis från  
förra årets katalog, så nu önskar Ugglis sig ett  
eget äventyr!
• Vem är Ugglis och var kommer Ugglis ifrån?
• Var bor Ugglis?
• Har Ugglis några magiska, mystiska krafter?
• Vad händer en dag i Ugglis liv?

Låt eleverna skapa sin egen Ugglis-saga utifrån Stina Lövkvists bild här.  
Sagan kan vara lång eller kort, knasig eller lurig, spännande eller rolig.  
NI väljer själva hur ni vill presentera den: som en berättelse, en film, teater,  
serie, eller …?

Skicka era bidrag till
Bonnierförlagen Lära
Box 3159, 103 63 Stockholm

eller till hoppasjagvinner@bonnierforlagen.se
senast den 15 november 2019.

De tre bästa bidragen från varje åldersgrupp (F–3 och 4–6) får en
 valfri bok ur Bonnier Carlsens sortiment till varje elev i klassen.  
Det bidrag som vinner berättartävlingen vinner ett  
berättarkalas: Bonnierförlagen Lära besöker klassen  
med glass, ballonger, serpentiner och överraskningar!

Juryn består av:
Bonnierförlagen Lära, Martin Widmark, Helena Willis  
och Stina Lövkvist

Tävla med  
Ugglis!

PSSST! 
Kolla in våra fina skrivhäften 

på sid 46!


