
Böckerna beställer du enklast och snabbast via vår hemsida där du även 
ser aktuella priser: www.sanomautbildning.se

Ledtrådar till läsförståelse
För åk 1–3 (32–48 sidor)

Ledtrådar till läsförståelse hjälper eleverna att lära sig hitta olika strategier 
för att förstå en text. På ett lättsamt sätt arbetar de med att hitta ledtrådar 
i bilden, i texten och i frågan till texten. De får också bland annat bedöma 
om en text är sann eller påhittad, förutspå vad som ska hända och lära sig 
textenshuvudidé.Påhemsidanfinnsenkortfattadlärarhandledningsamt
facit till varje bok.

Författare: Görel Hydén
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www.sanomautbildning.se/nyhetsbrev
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I Skrivarverkstad B får eleverna fördjupa  
sig i hur man skriver texter av olika slag.  

Här läggs grunden för hur man bygger upp  
en handling i en berättande text med början, 

mitt och slut, hur olika typer av faktatexter  
är indelade med inledning, innehåll  

och avslutning samt hur man skriver 
instruerande och beskrivande texter.Arbetet kan påbörjas i Skrivarverkstad A.
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I Ordverkstad A lär sig eleverna förstå  

och använda nya ord genom att använda  

olika strategier och ledtrådar.

Varje uppslag innehåller 6 ord som eleven får arbeta 

med på olika sätt. Efter några uppslag följer ett 

repetitionskapitel som visar om eleven nu kan orden.

I Ordverkstad B kan eleverna sedan fortsätta arbetet 

med att utveckla sitt ordförråd, och sina strategier 

för det, utifrån samma upplägg och struktur.
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Jan Sundström

Ledtrådartill läsförståelse
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Ledtrådar
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ISBN
: 978-91-523-3890-2

SVENSKA ÅK 1–3

Himmel & Pannkaka 
För åk 1–3 (48 sidor)

Den mycket omtyckta serien i läsförståelse, Himmel & pannkaka,  
ärrevideradochfinnsnumediPlockepinnfamiljen.Detgenom
tänkta och lustfyllda innehållet är detsamma men texten är på 
många ställen uppdaterad och illustrationerna är nya och färg-
satta. I bok 1 arbetar eleverna med enstaka ord och meningar. I bok 
3finnskortafaktatexterochsagor.Iböckerna7–10finnsfaktatexter
och sagor på upp till tre sidor. Uppgifterna i varje arbetsbok är ord-
nade efter teman som rör allt som kan intressera och locka barn till 
läsning: djur, växter, havet, cirkus, dinosaurier och fordon m.m.

Författare: Åsa Lennartsson, Jan Sundström
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* Utkommer hösten 2019



Träna bokstäver
För åk 1 (64 sidor)

Träna bokstäver  presenterar  varje 
bokstav i  alfabetisk  ordning. Eleverna 
lär sig känna igen bokstavens utseende, 
ljud och namn samt att  forma den. De 
får också pröva att skriva enkla ord där 
den aktuella bokstaven ingår.

Träna ord och meningar
För åk 1 (64 sidor)

Träna ord och  meningar  presenterar 
 bokstäverna i  alfabetisk  ordning. Varje 
bokstav tränas i ett  sammanhang där 
den ofta  förekommer i ord, namn och 
kortare texter. Eleverna får bland annat 
skriva enkla  meningar med  bildstöd, 
läsa kortare texter och svara på frågor.

Författare: Camilla Hörlin

Språkverkstad A och B
För åk 2–3 (40 sidor)

I Språkverkstad A och B arbetar 
eleverna med  meningar, skilje tecken 
och ordklasser. De  olika momenten 
övasalltidmedmeningarsomfinns
i ett sammanhang, och  varje upp-
slag i boken är ett tema.  Kapitlen 
tar upp hur ord kan sättas ihop 
och  bilda  olika typer av meningar, 
hur ord ser ut i sin  grundform och 
hur de kan böjas och vad de olika 
 ordklasserna innebär. 

Författare: Görel Hydén
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Träna läsförståelse 
För åk 2–3 (48 sidor)

Träna läsförståelse 
 innehåller  berättande 
 texter och sakprosa texter 
med  tillhörande läs för-
ståels e  övningar. Till vissa 
övningar går svaren  att 
hitta i texten men till  andra 
krävs det att eleverna kan 
läsa mellan raderna och 
dra egna slutsatser. Dess-
utomfinnsövningarsom
får eleverna att tänka vida-
re och  relatera till sina egna 
erfarenheter.

Författare: Mikael Ekström

Fristående arbetsböcker 
i svenska för lågstadiet 

– som inspirerar  
och utmanar dina elever! 

 Mikael Ekström

Första boken

Loppanböckerna 
För åk 1–2 (24 sidor)

Loppanböckerna handlar 
omenflickasomvilllärasig
rida och råkar ut för olika 
äventyr. Serien passar för 
dem som vill   börja 
läsa något längre 
texter. Till  böckerna 
finnstillhörande
 läsförståelsefrågor.

Författare:  
Jørn Jensen

Börja läsa 
För åk 1 (16 sidor)

Serien Börja läsa består av 
8 titlar och passar  utmärkt 
för  elever som  precis har 
kommit igång med sin 
 läsning.  Texterna är under-
fundiga med tillhörande 
läsförståelsefrågor.

Författare: Jørn Jensen, 
Grete Sonne

Individualisera arbetet  
– plocka och välj bland titlarna

Stava rätt  
– stava lätt 1 och 2
För åk 2–3 (64 sidor)

I Stava rätt – stava lätt lär sig elev-
erna stava vanligt förekommande 
ord. Varje uppslag behandlar tio 
ord som eleverna får läsa och 
sedan skriva i varierande  övningar. 
 Häftena  passar även för under-
visning i svenska som andraspråk 
och specialundervisning.

Författare: Birgitta Forsell,  
Karolina Willers

Skrivarverkstad A och B
För åk 2–3 (56 sidor)

I Skrivarverkstad A och B får eleverna bygga 
upp  
och skriva texter av olika slag. Här läggs grunden 
för hur man bygger upp en handling i en berät-
tande text med början, mitt och slut, hur olika 
typer av faktatexter är indelade med inledning, 
innehåll och avslutning och hur man skriver 
instruerande och beskrivande texter.

Författare: Görel Hydén

Ordverkstad A och B
För åk 2–4 (56 sidor)

I Ordverkstad A och B får eleverna arbeta  
med ord och uttryck som ofta används i 
var dagen samt strategier och ledtrådar 
för att lära sig  betydelsen av ett antal ord 
och uttryck.

Författare: Görel Hydén
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A

A
I Ordverkstad A lär sig eleverna förstå  och använda nya ord genom att använda  olika strategier och ledtrådar.

Varje uppslag innehåller 6 ord som eleven får arbeta med på olika sätt. Efter några uppslag följer ett repetitionskapitel som visar om eleven nu kan orden.I Ordverkstad B kan eleverna sedan fortsätta arbetet med att utveckla sitt ordförråd, och sina strategier för det, utifrån samma upplägg och struktur.
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Läs & Lös
För åk 1–3 (48 sidor)

Läs & Lös är en serie läsförstå-
elseböcker som  eleverna kan 
arbeta  självständigt med och 
som utvecklar deras förmåga 
att förstå textinnehåll. Serien 
om fattar 10 titlar med ökande 
progression genom serien.

Författare: Helena Bross, 
Anna Hansen
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Läs & Lös 9 är den nionde boken av tio i Plockepinns läsförståelseserie.Läs & Lös startar hos eleven som kommit igång med  sin läsning och ger nya utmaningar i takt med att  läs- och skrivförmågan utvecklas. I slutet av serien  läses texter med flyt och god förståelse för textens  innehåll och budskap.
Varje bok innehåller teman med olika texttyper som  knyter an till elevens vardag, intressen och fantasi.  Mängden text ökar successivt i serien och uppgifterna  

blir mer utmanande.
I Läs & Lös 9 läser eleven berättelser, intervju, ordspråk 
och talesätt, texter som kombinerar ord och bild, artiklar 
och faktatexter, både beskrivande och förklarande.  Illustrationerna underlättar läsningen och gör eleven 
nyfiken på texten. Utifrån text och bild löser eleven  uppgifter på egen hand.

Facit till böckerna finns på vår hemsida: www.sanomautbildning.se

(1305-3)

HELENA BROSS
ANNA HANSEN

Läs & Lös 10 är den sista boken av tio i Plockepinns läsförståelseserie.
Läs & Lös startar hos eleven som kommit igång med sin läsning och ger nya utmaningar i takt med att läs- och skrivförmågan utvecklas. I slutet av serien läses texter med flyt och god förståelse för textens innehåll och budskap.

Varje bok innehåller teman med olika texttyper som  knyter an till elevens vardag, intressen och fantasi.  Mängden text ökar successivt i serien och uppgifterna  blir mer utmanande.
I Läs & Lös 10 läser eleven berättelser och faktatexter, både beskrivande och förklarande. Illustrationerna under-lättar läsningen och gör eleven nyfiken på texten. Utifrån text och bild löser eleven uppgifter på egen hand.

Facit till böckerna finns på vår hemsida:  www.sanomautbildning.se
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Träna bokstäver
För åk 1 (64 sidor)

Träna bokstäver  presenterar  varje 
bokstav i  alfabetisk  ordning. Eleverna 
lär sig känna igen bokstavens utseende, 
ljud och namn samt att  forma den. De 
får också pröva att skriva enkla ord där 
den aktuella bokstaven ingår.

Träna ord och meningar
För åk 1 (64 sidor)

Träna ord och  meningar  presenterar 
 bokstäverna i  alfabetisk  ordning. Varje 
bokstav tränas i ett  sammanhang där 
den ofta  förekommer i ord, namn och 
kortare texter. Eleverna får bland annat 
skriva enkla  meningar med  bildstöd, 
läsa kortare texter och svara på frågor.

Författare: Camilla Hörlin

Språkverkstad A och B
För åk 2–3 (40 sidor)

I Språkverkstad A och B arbetar 
eleverna med  meningar, skilje tecken 
och ordklasser. De  olika momenten 
övasalltidmedmeningarsomfinns
i ett sammanhang, och  varje upp-
slag i boken är ett tema.  Kapitlen 
tar upp hur ord kan sättas ihop 
och  bilda  olika typer av meningar, 
hur ord ser ut i sin  grundform och 
hur de kan böjas och vad de olika 
 ordklasserna innebär. 

Författare: Görel Hydén
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Träna läsförståelse 
För åk 2–3 (48 sidor)

Träna läsförståelse 
 innehåller  berättande 
 texter och sakprosa texter 
med  tillhörande läs för-
ståels e  övningar. Till vissa 
övningar går svaren  att 
hitta i texten men till  andra 
krävs det att eleverna kan 
läsa mellan raderna och 
dra egna slutsatser. Dess-
utomfinnsövningarsom
får eleverna att tänka vida-
re och  relatera till sina egna 
erfarenheter.

Författare: Mikael Ekström

Fristående arbetsböcker 
i svenska för lågstadiet 

– som inspirerar  
och utmanar dina elever! 

 Mikael Ekström

Första boken

Loppanböckerna 
För åk 1–2 (24 sidor)

Loppanböckerna handlar 
omenflickasomvilllärasig
rida och råkar ut för olika 
äventyr. Serien passar för 
dem som vill   börja 
läsa något längre 
texter. Till  böckerna 
finnstillhörande
 läsförståelsefrågor.

Författare:  
Jørn Jensen

Börja läsa 
För åk 1 (16 sidor)

Serien Börja läsa består av 
8 titlar och passar  utmärkt 
för  elever som  precis har 
kommit igång med sin 
 läsning.  Texterna är under-
fundiga med tillhörande 
läsförståelsefrågor.

Författare: Jørn Jensen, 
Grete Sonne

Individualisera arbetet  
– plocka och välj bland titlarna

Stava rätt  
– stava lätt 1 och 2
För åk 2–3 (64 sidor)

I Stava rätt – stava lätt lär sig elev-
erna stava vanligt förekommande 
ord. Varje uppslag behandlar tio 
ord som eleverna får läsa och 
sedan skriva i varierande  övningar. 
 Häftena  passar även för under-
visning i svenska som andraspråk 
och specialundervisning.

Författare: Birgitta Forsell,  
Karolina Willers

Skrivarverkstad A och B
För åk 2–3 (56 sidor)

I Skrivarverkstad A och B får eleverna bygga 
upp  
och skriva texter av olika slag. Här läggs grunden 
för hur man bygger upp en handling i en berät-
tande text med början, mitt och slut, hur olika 
typer av faktatexter är indelade med inledning, 
innehåll och avslutning och hur man skriver 
instruerande och beskrivande texter.

Författare: Görel Hydén

Ordverkstad A och B
För åk 2–4 (56 sidor)

I Ordverkstad A och B får eleverna arbeta  
med ord och uttryck som ofta används i 
var dagen samt strategier och ledtrådar 
för att lära sig  betydelsen av ett antal ord 
och uttryck.

Författare: Görel Hydén
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A
I Ordverkstad A lär sig eleverna förstå  och använda nya ord genom att använda  olika strategier och ledtrådar.

Varje uppslag innehåller 6 ord som eleven får arbeta med på olika sätt. Efter några uppslag följer ett repetitionskapitel som visar om eleven nu kan orden.I Ordverkstad B kan eleverna sedan fortsätta arbetet med att utveckla sitt ordförråd, och sina strategier för det, utifrån samma upplägg och struktur.
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Läs & Lös
För åk 1–3 (48 sidor)

Läs & Lös är en serie läsförstå-
elseböcker som  eleverna kan 
arbeta  självständigt med och 
som utvecklar deras förmåga 
att förstå textinnehåll. Serien 
om fattar 10 titlar med ökande 
progression genom serien.

Författare: Helena Bross, 
Anna Hansen
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Läs & Lös 9 är den nionde boken av tio i Plockepinns läsförståelseserie.Läs & Lös startar hos eleven som kommit igång med  sin läsning och ger nya utmaningar i takt med att  läs- och skrivförmågan utvecklas. I slutet av serien  läses texter med flyt och god förståelse för textens  innehåll och budskap.
Varje bok innehåller teman med olika texttyper som  knyter an till elevens vardag, intressen och fantasi.  Mängden text ökar successivt i serien och uppgifterna  

blir mer utmanande.
I Läs & Lös 9 läser eleven berättelser, intervju, ordspråk 
och talesätt, texter som kombinerar ord och bild, artiklar 
och faktatexter, både beskrivande och förklarande.  Illustrationerna underlättar läsningen och gör eleven 
nyfiken på texten. Utifrån text och bild löser eleven  uppgifter på egen hand.

Facit till böckerna finns på vår hemsida: www.sanomautbildning.se

(1305-3)

HELENA BROSS
ANNA HANSEN

Läs & Lös 10 är den sista boken av tio i Plockepinns läsförståelseserie.
Läs & Lös startar hos eleven som kommit igång med sin läsning och ger nya utmaningar i takt med att läs- och skrivförmågan utvecklas. I slutet av serien läses texter med flyt och god förståelse för textens innehåll och budskap.

Varje bok innehåller teman med olika texttyper som  knyter an till elevens vardag, intressen och fantasi.  Mängden text ökar successivt i serien och uppgifterna  blir mer utmanande.
I Läs & Lös 10 läser eleven berättelser och faktatexter, både beskrivande och förklarande. Illustrationerna under-lättar läsningen och gör eleven nyfiken på texten. Utifrån text och bild löser eleven uppgifter på egen hand.

Facit till böckerna finns på vår hemsida:  www.sanomautbildning.se
 

(1306-0)



Träna bokstäver
För åk 1 (64 sidor)

Träna bokstäver  presenterar  varje 
bokstav i  alfabetisk  ordning. Eleverna 
lär sig känna igen bokstavens utseende, 
ljud och namn samt att  forma den. De 
får också pröva att skriva enkla ord där 
den aktuella bokstaven ingår.

Träna ord och meningar
För åk 1 (64 sidor)

Träna ord och  meningar  presenterar 
 bokstäverna i  alfabetisk  ordning. Varje 
bokstav tränas i ett  sammanhang där 
den ofta  förekommer i ord, namn och 
kortare texter. Eleverna får bland annat 
skriva enkla  meningar med  bildstöd, 
läsa kortare texter och svara på frågor.

Författare: Camilla Hörlin

Språkverkstad A och B
För åk 2–3 (40 sidor)

I Språkverkstad A och B arbetar 
eleverna med  meningar, skilje tecken 
och ordklasser. De  olika momenten 
övasalltidmedmeningarsomfinns
i ett sammanhang, och  varje upp-
slag i boken är ett tema.  Kapitlen 
tar upp hur ord kan sättas ihop 
och  bilda  olika typer av meningar, 
hur ord ser ut i sin  grundform och 
hur de kan böjas och vad de olika 
 ordklasserna innebär. 

Författare: Görel Hydén
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Träna läsförståelse 
För åk 2–3 (48 sidor)

Träna läsförståelse 
 innehåller  berättande 
 texter och sakprosa texter 
med  tillhörande läs för-
ståels e  övningar. Till vissa 
övningar går svaren  att 
hitta i texten men till  andra 
krävs det att eleverna kan 
läsa mellan raderna och 
dra egna slutsatser. Dess-
utomfinnsövningarsom
får eleverna att tänka vida-
re och  relatera till sina egna 
erfarenheter.

Författare: Mikael Ekström

Fristående arbetsböcker 
i svenska för lågstadiet 

– som inspirerar  
och utmanar dina elever! 

 Mikael Ekström

Första boken

Loppanböckerna 
För åk 1–2 (24 sidor)

Loppanböckerna handlar 
omenflickasomvilllärasig
rida och råkar ut för olika 
äventyr. Serien passar för 
dem som vill   börja 
läsa något längre 
texter. Till  böckerna 
finnstillhörande
 läsförståelsefrågor.

Författare:  
Jørn Jensen

Börja läsa 
För åk 1 (16 sidor)

Serien Börja läsa består av 
8 titlar och passar  utmärkt 
för  elever som  precis har 
kommit igång med sin 
 läsning.  Texterna är under-
fundiga med tillhörande 
läsförståelsefrågor.

Författare: Jørn Jensen, 
Grete Sonne

Individualisera arbetet  
– plocka och välj bland titlarna

Stava rätt  
– stava lätt 1 och 2
För åk 2–3 (64 sidor)

I Stava rätt – stava lätt lär sig elev-
erna stava vanligt förekommande 
ord. Varje uppslag behandlar tio 
ord som eleverna får läsa och 
sedan skriva i varierande  övningar. 
 Häftena  passar även för under-
visning i svenska som andraspråk 
och specialundervisning.

Författare: Birgitta Forsell,  
Karolina Willers

Skrivarverkstad A och B
För åk 2–3 (56 sidor)

I Skrivarverkstad A och B får eleverna bygga 
upp  
och skriva texter av olika slag. Här läggs grunden 
för hur man bygger upp en handling i en berät-
tande text med början, mitt och slut, hur olika 
typer av faktatexter är indelade med inledning, 
innehåll och avslutning och hur man skriver 
instruerande och beskrivande texter.

Författare: Görel Hydén

Ordverkstad A och B
För åk 2–4 (56 sidor)

I Ordverkstad A och B får eleverna arbeta  
med ord och uttryck som ofta används i 
var dagen samt strategier och ledtrådar 
för att lära sig  betydelsen av ett antal ord 
och uttryck.

Författare: Görel Hydén

B
ord strategier

uttryck

ledtrådar

GÖREL HYDÉN

verkstad

AverkstadSkrivar  

GÖREL  HYDÉN

förk
lara

berätta
skriva

beskriva

B
GÖREL  HYDÉN

verkstad
Skrivar  

förklara berättaskriva

beskriva

(3276-4)

A

A
I Ordverkstad A lär sig eleverna förstå  och använda nya ord genom att använda  olika strategier och ledtrådar.

Varje uppslag innehåller 6 ord som eleven får arbeta med på olika sätt. Efter några uppslag följer ett repetitionskapitel som visar om eleven nu kan orden.I Ordverkstad B kan eleverna sedan fortsätta arbetet med att utveckla sitt ordförråd, och sina strategier för det, utifrån samma upplägg och struktur.

ord

strategier
uttryck

ledtrådar

GÖREL HYDÉN

verkstad

Läs & Lös
För åk 1–3 (48 sidor)

Läs & Lös är en serie läsförstå-
elseböcker som  eleverna kan 
arbeta  självständigt med och 
som utvecklar deras förmåga 
att förstå textinnehåll. Serien 
om fattar 10 titlar med ökande 
progression genom serien.

Författare: Helena Bross, 
Anna Hansen

1

2

9 789162 284930

HELENA BROSS
ANNA HANSEN

HELENA BROSS
ANNA HANSEN

HELENA BROSSANNA HANSEN

HELENA BROSSANNA HANSEN

HELENA BROSS
ANNA HANSEN

HELENA BROSS

ANNA HANSEN

HELENA BROSS
ANNA HANSEN

HELENA BROSS
ANNA HANSEN

Läs & Lös 9 är den nionde boken av tio i Plockepinns läsförståelseserie.Läs & Lös startar hos eleven som kommit igång med  sin läsning och ger nya utmaningar i takt med att  läs- och skrivförmågan utvecklas. I slutet av serien  läses texter med flyt och god förståelse för textens  innehåll och budskap.
Varje bok innehåller teman med olika texttyper som  knyter an till elevens vardag, intressen och fantasi.  Mängden text ökar successivt i serien och uppgifterna  

blir mer utmanande.
I Läs & Lös 9 läser eleven berättelser, intervju, ordspråk 
och talesätt, texter som kombinerar ord och bild, artiklar 
och faktatexter, både beskrivande och förklarande.  Illustrationerna underlättar läsningen och gör eleven 
nyfiken på texten. Utifrån text och bild löser eleven  uppgifter på egen hand.

Facit till böckerna finns på vår hemsida: www.sanomautbildning.se

(1305-3)

HELENA BROSS
ANNA HANSEN

Läs & Lös 10 är den sista boken av tio i Plockepinns läsförståelseserie.
Läs & Lös startar hos eleven som kommit igång med sin läsning och ger nya utmaningar i takt med att läs- och skrivförmågan utvecklas. I slutet av serien läses texter med flyt och god förståelse för textens innehåll och budskap.

Varje bok innehåller teman med olika texttyper som  knyter an till elevens vardag, intressen och fantasi.  Mängden text ökar successivt i serien och uppgifterna  blir mer utmanande.
I Läs & Lös 10 läser eleven berättelser och faktatexter, både beskrivande och förklarande. Illustrationerna under-lättar läsningen och gör eleven nyfiken på texten. Utifrån text och bild löser eleven uppgifter på egen hand.

Facit till böckerna finns på vår hemsida:  www.sanomautbildning.se
 

(1306-0)



Böckerna beställer du enklast och snabbast via vår hemsida där du även 
ser aktuella priser: www.sanomautbildning.se

Ledtrådar till läsförståelse
För åk 1–3 (32–48 sidor)

Ledtrådar till läsförståelse hjälper eleverna att lära sig hitta olika strategier 
för att förstå en text. På ett lättsamt sätt arbetar de med att hitta ledtrådar 
i bilden, i texten och i frågan till texten. De får också bland annat bedöma 
om en text är sann eller påhittad, förutspå vad som ska hända och lära sig 
textenshuvudidé.Påhemsidanfinnsenkortfattadlärarhandledningsamt
facit till varje bok.

Författare: Görel Hydén

Här finns något för alla!
Plockepinn Ord & Begrepp

523-3276-4 Ordverkstad A 48 sidor
523-3655-7 Ordverkstad B 48 sidor

Plockepinn Skriva
523-2349-6 Skrivarverkstad A 48 sidor
523-2362-5 Skrivarverkstad B 48 sidor

Plockepinn Språklära
523-3979-4 Språkverkstad A 40 sidor
523-4389-0 Språkverkstad B 40 sidor

Plockepinn Stava
523-1651-1 Stava rätt – stava lätt 1 64 sidor
523-1652-8 Stava rätt – stava lätt 2 64 sidor

Plockepinn Alfabetet
523-1653-5 Träna bokstäver 64 sidor
523-2149-2 Träna ord och meningar 64 sidor

Plockepinn Läsförståelse
523-5581-7 Himmel & Pannkaka 1 48 sidor
523-5582-4 Himmel & Pannkaka 2 48 sidor
523-5583-1 Himmel & Pannkaka 3 48 sidor
523-5689-0 Himmel & Pannkaka 4* 48 sidor
523-5690-6 Himmel & Pannkaka 5* 48 sidor
523-5691-3 Himmel & Pannkaka 6* 48 sidor
523-5692-0 Himmel & Pannkaka 7* 48 sidor

523-1297-1 Läs & Lös 1 48 sidor
523-1298-8 Läs & Lös 2 48 sidor
523-1299-5 Läs & Lös 3 48 sidor
523-1300-8 Läs & Lös 4 48 sidor
523-1301-5 Läs & Lös 5 48 sidor
523-1302-2 Läs & Lös 6 48 sidor
523-1303-9 Läs & Lös 7 48 sidor
523-1304-6 Läs & Lös 8 48 sidor
523-1305-3 Läs & Lös 9 48 sidor
523-1306-0 Läs & Lös 10 48 sidor

523-2492-9 Träna läsförståelse Första boken 48 sidor
523-1877-5 Träna läsförståelse Andra boken 48 sidor

523-1895-9 Börja läsa – Paket 1 (4 titlar) 16 sidor
523-1896-6 Börja läsa – Paket 2 (4 titlar) 16 sidor

523-2058-7 Loppanböckerna – Paket (4 titlar) 24 sidor

523-5346-2 Ledtrådar till läsförståelse A 32 sidor
523-5276-2 Ledtrådar till läsförståelse B 48 sidor
523-5371-4 Ledtrådar till läsförståelse C 48  sidor

info@sanomautbildning.se
www.sanomautbildning.se

tel. 08-587 642 10 

Beställ!Plockepinnserien växer och nyheter lanseras  
 successivt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du 
säker på att du alltid är informerad. Anmäl dig via:  

 
www.sanomautbildning.se/nyhetsbrev

(2362-5)

B

B

I Skrivarverkstad B får eleverna fördjupa  
sig i hur man skriver texter av olika slag.  

Här läggs grunden för hur man bygger upp  
en handling i en berättande text med början, 

mitt och slut, hur olika typer av faktatexter  
är indelade med inledning, innehåll  

och avslutning samt hur man skriver 
instruerande och beskrivande texter.Arbetet kan påbörjas i Skrivarverkstad A.

GÖREL  HYDÉN
GÖREL  HYDÉN

verkstadverkstad
Skrivar  

förklara berätta
skriva

beskriva

(3276-4)

A

A
I Ordverkstad A lär sig eleverna förstå  

och använda nya ord genom att använda  

olika strategier och ledtrådar.

Varje uppslag innehåller 6 ord som eleven får arbeta 

med på olika sätt. Efter några uppslag följer ett 

repetitionskapitel som visar om eleven nu kan orden.

I Ordverkstad B kan eleverna sedan fortsätta arbetet 

med att utveckla sitt ordförråd, och sina strategier 

för det, utifrån samma upplägg och struktur.

ord

strategier

uttryck

ledtrådar

GÖREL HYDÉN

verkstad

B
meningar

begrepp

ordklasser

skiljetecken

GÖREL HYDÉN

verkstad

Två
Åsa Lennartsson

Jan Sundström

Ledtrådartill läsförståelse
G Ö R E L  H Y D É N C

Ledtrådartill läsförståelse
G Ö R E L  H Y D É N B

Ledtrådar
till läsförståelse

G Ö R E L  H Y D É N A

ISBN
: 978-91-523-3890-2

SVENSKA ÅK 1–3

Himmel & Pannkaka 
För åk 1–3 (48 sidor)

Den mycket omtyckta serien i läsförståelse, Himmel & pannkaka,  
ärrevideradochfinnsnumediPlockepinnfamiljen.Detgenom
tänkta och lustfyllda innehållet är detsamma men texten är på 
många ställen uppdaterad och illustrationerna är nya och färg-
satta. I bok 1 arbetar eleverna med enstaka ord och meningar. I bok 
3finnskortafaktatexterochsagor.Iböckerna7–10finnsfaktatexter
och sagor på upp till tre sidor. Uppgifterna i varje arbetsbok är ord-
nade efter teman som rör allt som kan intressera och locka barn till 
läsning: djur, växter, havet, cirkus, dinosaurier och fordon m.m.

Författare: Åsa Lennartsson, Jan Sundström

Tre

Åsa Lennartsson
Jan SundströmTvå

Åsa Lennartsson
Jan Sundström

Ett

Åsa LennartssonJan Sundström

Sju

Åsa LennartssonJan Sundström

Sex

Åsa Lennartsson
Jan Sundström

Fem

Åsa Lennartsson
Jan Sundström

FyraÅsa Lennartsson

Jan Sundström

nyhet!

nyhet!

* Utkommer hösten 2019



Böckerna beställer du enklast och snabbast via vår hemsida där du även 
ser aktuella priser: www.sanomautbildning.se

Ledtrådar till läsförståelse
För åk 1–3 (32–48 sidor)

Ledtrådar till läsförståelse hjälper eleverna att lära sig hitta olika strategier 
för att förstå en text. På ett lättsamt sätt arbetar de med att hitta ledtrådar 
i bilden, i texten och i frågan till texten. De får också bland annat bedöma 
om en text är sann eller påhittad, förutspå vad som ska hända och lära sig 
textenshuvudidé.Påhemsidanfinnsenkortfattadlärarhandledningsamt
facit till varje bok.

Författare: Görel Hydén

Här finns något för alla!
Plockepinn Ord & Begrepp

523-3276-4 Ordverkstad A 48 sidor
523-3655-7 Ordverkstad B 48 sidor

Plockepinn Skriva
523-2349-6 Skrivarverkstad A 48 sidor
523-2362-5 Skrivarverkstad B 48 sidor

Plockepinn Språklära
523-3979-4 Språkverkstad A 40 sidor
523-4389-0 Språkverkstad B 40 sidor

Plockepinn Stava
523-1651-1 Stava rätt – stava lätt 1 64 sidor
523-1652-8 Stava rätt – stava lätt 2 64 sidor

Plockepinn Alfabetet
523-1653-5 Träna bokstäver 64 sidor
523-2149-2 Träna ord och meningar 64 sidor

Plockepinn Läsförståelse
523-5581-7 Himmel & Pannkaka 1 48 sidor
523-5582-4 Himmel & Pannkaka 2 48 sidor
523-5583-1 Himmel & Pannkaka 3 48 sidor
523-5689-0 Himmel & Pannkaka 4* 48 sidor
523-5690-6 Himmel & Pannkaka 5* 48 sidor
523-5691-3 Himmel & Pannkaka 6* 48 sidor
523-5692-0 Himmel & Pannkaka 7* 48 sidor

523-1297-1 Läs & Lös 1 48 sidor
523-1298-8 Läs & Lös 2 48 sidor
523-1299-5 Läs & Lös 3 48 sidor
523-1300-8 Läs & Lös 4 48 sidor
523-1301-5 Läs & Lös 5 48 sidor
523-1302-2 Läs & Lös 6 48 sidor
523-1303-9 Läs & Lös 7 48 sidor
523-1304-6 Läs & Lös 8 48 sidor
523-1305-3 Läs & Lös 9 48 sidor
523-1306-0 Läs & Lös 10 48 sidor

523-2492-9 Träna läsförståelse Första boken 48 sidor
523-1877-5 Träna läsförståelse Andra boken 48 sidor

523-1895-9 Börja läsa – Paket 1 (4 titlar) 16 sidor
523-1896-6 Börja läsa – Paket 2 (4 titlar) 16 sidor

523-2058-7 Loppanböckerna – Paket (4 titlar) 24 sidor

523-5346-2 Ledtrådar till läsförståelse A 32 sidor
523-5276-2 Ledtrådar till läsförståelse B 48 sidor
523-5371-4 Ledtrådar till läsförståelse C 48  sidor

info@sanomautbildning.se
www.sanomautbildning.se

tel. 08-587 642 10 

Beställ!Plockepinnserien växer och nyheter lanseras  
 successivt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så är du 
säker på att du alltid är informerad. Anmäl dig via:  

 
www.sanomautbildning.se/nyhetsbrev

(2362-5)
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I Skrivarverkstad B får eleverna fördjupa  
sig i hur man skriver texter av olika slag.  

Här läggs grunden för hur man bygger upp  
en handling i en berättande text med början, 

mitt och slut, hur olika typer av faktatexter  
är indelade med inledning, innehåll  

och avslutning samt hur man skriver 
instruerande och beskrivande texter.Arbetet kan påbörjas i Skrivarverkstad A.

GÖREL  HYDÉN
GÖREL  HYDÉN

verkstadverkstad
Skrivar  

förklara berätta
skriva

beskriva

(3276-4)

A

A
I Ordverkstad A lär sig eleverna förstå  

och använda nya ord genom att använda  

olika strategier och ledtrådar.

Varje uppslag innehåller 6 ord som eleven får arbeta 

med på olika sätt. Efter några uppslag följer ett 

repetitionskapitel som visar om eleven nu kan orden.

I Ordverkstad B kan eleverna sedan fortsätta arbetet 

med att utveckla sitt ordförråd, och sina strategier 

för det, utifrån samma upplägg och struktur.
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Ledtrådartill läsförståelse
G Ö R E L  H Y D É N C

Ledtrådartill läsförståelse
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Ledtrådar
till läsförståelse

G Ö R E L  H Y D É N A

ISBN
: 978-91-523-3890-2

SVENSKA ÅK 1–3

Himmel & Pannkaka 
För åk 1–3 (48 sidor)

Den mycket omtyckta serien i läsförståelse, Himmel & pannkaka,  
ärrevideradochfinnsnumediPlockepinnfamiljen.Detgenom
tänkta och lustfyllda innehållet är detsamma men texten är på 
många ställen uppdaterad och illustrationerna är nya och färg-
satta. I bok 1 arbetar eleverna med enstaka ord och meningar. I bok 
3finnskortafaktatexterochsagor.Iböckerna7–10finnsfaktatexter
och sagor på upp till tre sidor. Uppgifterna i varje arbetsbok är ord-
nade efter teman som rör allt som kan intressera och locka barn till 
läsning: djur, växter, havet, cirkus, dinosaurier och fordon m.m.

Författare: Åsa Lennartsson, Jan Sundström
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