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Vi har reviderat ZickZack

Skrivrummet 4–6

Vi har lyssnat på er användare, följt den pedagogiska debatten, studerat de
reviderade kursplanerna, tänkt och varit kreativa tillsammans. Nu är den nya
versionen här! Vi har förbättrat, förtydligat, förenklat och förnyat Skrivrummet.
Från och med höstterminen 2021 finns Skrivrummet 4–6 i en ny version.
Den nya versionen av Läsrummet 4–6 kommer under 2022 och 2023.
Författare: Karin Fällman-Bajagić, Christina Hansson och Susan Nieland

ZickZack

skrivrummet

4–6, version 2

ZickZack är ett språkutvecklande material som bygger på genrepedagogiken och där

arbetet är upplagt enligt cirkelmodellen.
Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och
läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa,
Skrivrummet bygger upp kunskap om och utvecklar förmågan att skriva olika texttyper.
De två rummen kompletterar varandra men
kan även användas var för sig.
Från och med höstterminen 2021 finns
Skrivrummet 4–6 i en ny version.

Lärarhandledningen inspirerar och stöttar dig,
så att du på ett medvetet och konsekvent sätt
kan bedriva en språkutvecklande undervisning
i både svenska och svenska som andraspråk.
Lärarhandledningen underlättar din vardag när
du ska planera, undervisa, utvärdera, bedöma
och dokumentera.

Elevboken är densamma för alla elever, oavsett
om de följer kursplanen i svenska eller svenska
som andraspråk. Här får eleverna utveckla kunskaper och förmågor på ett tydligt, målmedvetet
och varierat sätt.
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Förbättrad, förtydligad, förenklad, förnyad!
Det här har vi förbättrat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Den muntliga förmågan, att samtala och presentera, tränas regelbundet.
Förmågan att söka, granska och värdera information utvecklas kontinuerligt.
Läsförståelsen har fått ett större fokus i lärarhandledningen.
Det finns två extraövningar till varje moment, en som stöttar och en som utmanar.
Steg 3 – sammanfatta, planera och skriv tillsammans – har förbättrats och underlättats.
Det finns alltid exempeltexter till det gemensamma skrivandet.
Till varje kapitel finns bedömningsexempel av autentiska elevtexter.

Det här har vi förtydligat
1. Hur mål, undervisning och bedömning hänger ihop.
2. Vad syftet med de olika övningarna är och hur de kan genomföras.
3. Vilken grammatik som tas upp i de olika kapitlen och årskurserna.
4. Hur ett elevaktivt och språkutvecklande arbetssätt kan organiseras.
5. Hur materialet fungerar för undervisning i såväl sve som sva.
6. När det passar att göra de digitala övningarna i Bingel.
7. Vilka kopplingar som kan göras till skolans andra ämnen.

Det här har vi förenklat
1. Alla bilagor finns numera i lärarhandledningarna.
2. Kapitlens upplägg är likadant i alla årskurserna.
3. Bedömningsmatrisen till förmågan Skriva har förenklats.
4. Samma matris används till alla texttyperna.
5. Matrisen stämmer väl överens med Skolverkets bedömningsmatriser.

Det här har vi förnyat
1.
2.
3.
4.

Varje kapitel innehåller numera även stavningsövningar.
Varje årskurs har också korta kreativa skrivuppdrag.
Allt är förstås anpassat till revideringen av kursplanerna i sve och sva.
Ett heldigitalt erbjudande kommer att finnas i plattformen Kampus.
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Tryckt, blended eller digitalt? Du väljer!
De digitala licenserna finns i vår plattform Kampus.
tryckt material

blended

Tryckt lärarhandledning +
tryckta elevböcker

Tryckt lärarhandledning +
tryckta elevböcker + Bingel

heldigitalt

Digital lärarlicens +
tryckta elevböcker

Digital lärarlicens +
digitala elevlicenser

Digital lärarlicens + tryckta
elevböcker + Bingel

Digital lärarlicens + digitala
elevlicenser + Bingel

Elevmaterial

Bingel

De digitala elevlicenserna har inlästa texter, men för
övrigt är det samma tydliga upplägg som i de tryckta
böckerna och samma mångfald av övningar. Du väljer
det som passar dig och dina elever bäst – tryckt
eller digitalt.

I Bingels digitala övärld finns nya övningar till
Skrivrummet version 2 så att eleverna kan
färdighetsträna på ett roligt sätt.

Lärarmaterial
Oavsett om du väljer den tryckta lärarhandledningen
eller den digitala lärarlicensen så har du allt material
på ett och samma ställe och en tydlig struktur att följa
steg för steg. Kombinera lärarmaterialet som du vill –
med tryckta elevböcker eller elevlicenser.

100%

BLENDED
LEARNiNG

Varje lärare har sitt sätt att undervsa.

ZickZack 4 Skrivrummet
Elevbok/allt-i-ett-bok, version 2
523-5757-6
Lärarhandledning inkl. bilagor, version 2 523-5764-4
ZickZack 5 Skrivrummet
Elevbok/allt-i-ett-bok, version 2
523-5760-6
Lärarhandledning inkl. bilagor, version 2 523-5844-3
ZickZack 6 Skrivrummet
Elevbok/allt-i-ett-bok, version 2
523-5762-0
Lärarhandledning inkl. bilagor, version 2 523-5846-7
ZickZack 4 Skrivrummet Digital
Digital elevlicens, 1 år
Digital lärarlicens, 1 år

523-6026-2
523-4431-6

ZickZack 5 Skrivrummet Digital
Digital elevlicens, 1 år
Digital lärarlicens, 1 år

523-6060-6
523-6061-3

(Kommer 2022)

ZickZack 6 Skrivrummet Digital
Digital elevlicens, 1 år
Digital lärarlicens, 1 år

523-6062-0
523-6063-7

(Kommer 2022)

En elevlicens måste vara kopplad till en lärarlicens.

Precis som varje elev har sitt sätt att lära.
Med blended learning väljer du din egen
mix av digitala och tryckta läromedel och
formar undervisningen så att den passar
just dig och dina elever.

Ledande läromedel
info@sanomautbildning.se
www.sanomautbildning.se
tel. 08-587 642 10

