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Klassrummet på Facebook är 
till för dig som är lärare i åk 1–6. 

I Klassrummet får du tips, inspiration, 
aktuella nyheter, tillgång till unika 
övningar, delta i tävlingar med mera. 
Välkommen till Klassrummet!

5 162  följer 
Klassrummet på  
facebook!

Kom till Bingelrummet

Bingelrummet är samlingsplatsen  
på facebook för binglande lärare  
i låg- och mellan stadiet. I bingelrum-
met lägger vi upp nyheter och tips och 
berättar hur du kan använda bingel 
på bästa sätt. Vi ser också fram emot 
att du delar med dig av dina tips och 
erfarenheter.

Välkommen in!
 

2 226 följare på
facebook

Redaktion Sanoma Utbildning och AB Huset Makalösa  
Tryck Pipeline Nordic AB 

Reservation för eventuella prisändringar efter publikationens tryckning. 

Aktuella priser finns på www.sanomautbildning.se
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allt det du 

inte visste att du 
behövde veta 
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Ny som lärare tar upp 
alltifrån hur du håller ett 
utvecklingssamtal och är 
en bra ledare i klassrum-
met till hur du kan lösa 
en konflikt med en elev, 
förälder eller kollega. 

Läs mer på vår hemsida!

NYHET
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Nyheter

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

TEXTBOOK WORKBOOK

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren5 5
TEXTBOOK WORKBOOK

TEXTBOOK WORKBOOK

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren6 6

ZickZack
– storsäljaren  
som gör skillnad
Läs mer på sidan 10.

Champ
– mästaren är nu komplett!

Läs mer på sidan 32.

Champ finns även som 
heldigital lösning.

Maria Göransson
Agneta Hjälm
Karl-Erik Widlund
Andy Cowle
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New What’s up? är

• välstrukturerad
• kommunikativ
• elevaktiv
• stöttande
• utmanande

I New What’s up? 5 får eleverna möta olika typer av texter och 
stegvis utveckla sina språkliga förmågor i engelska.

New What’s up? 5 består av

• Textbook
• Textbook online
• Workbook
• Facit
• Lärarhandledning
• Lärarens ljudfiler
• Progress tests

-- ett läromedel i engelska för årskurs 4--6

New What’s Up? 5
Läs mer om  
nyheterna  
på sidan 36.

Blended learning ger fler 
elever möjlighet att nå  
kunskapsmålen
Det är roligare än någonsin att arbeta med läromedel. Vi är verkligen mitt 
i ett skifte där de digitala alternativen blir allt fler och mer innehållsrika, 
och bidrar till att skapa en spännande mix av möjligheter som många vill 
utnyttja. Med blended learning kan läraren lättare variera undervisningen, 
engagera hela klassen och ge fler elever rätt förutsättningar för att nå kun-
skapsmålen – och sin fulla potential. 

När vi nyligen frågade över tusen lärare hur de helst vill arbeta fick vi ett 
entydigt svar; digitala och tryckta läromedel får bäst effekt om de används 
tillsammans. Många är nyfikna på att utforska hur olika typer av läromedel 
och undervisningsformer kan samverka, för att på ett bättre sätt möta indi-
viduella behov. Och vår uppgift på Sanoma Utbildning är att ta fram innova-
tiva läromedel av hög kvalitet som stöttar lärarna i detta arbete.    

I år är vi särskilt stolta över att få presentera en komplett Champserie, 
vårt populära läromedel i engelska som nu också finns som ett heldigitalt 
alternativ. Vi vill dessutom tipsa om ZickZack, ett engagerande läromedel i 
svenska som bygger på genrepedagogikens cirkelmodell. Kombinera våra 
läromedel med bingel för en varierad undervisning. I den digitala övärlden 
finns rolig och motiverande färdighetsträning i svenska, engelska, matema-
tik, geografi och NO. Svårighetsgraden i bingel anpassas efter elevernas 
svar och du som lärare har full inblick i hur det går på klass- och elevnivå.

Hoppas du hittar mycket som inspirerar dig i katalogen. 

Trevlig läsning! 

Christer Carlberg, VD på Sanoma Utbildning. 

”Det är fantastiskt roligt och meningsfullt att få arbeta med 
marknadens bästa läromedel. Jag ser fram emot att fortsätta 
utveckla vår starka portfölj tillsammans med mina duktiga 
medarbetare och med innovationskraften från hela Sanoma 
Learning i ryggen.”
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Bok +  
= eleverna tränar mer

Bingel är en digital övärld för åk F–6 där det finns en ö för varje årskurs. 
På öarna kan dina elever träna mer på egen hand i ämnena svenska, 
engelska, matematik, SO och NO. Alla övningar är kopplade till våra 
basläro medel och följer samma progression. 

Bonusövningar
Det finns dessutom fyra fristående 
övningstyper i Bingel:
– Öva inför nationella proven i  
matematik i åk 3 och 6.
– Repet – repetitionsövningar i  
matematik inför nytt läsår.  
– Extra Bingel – allmänbildande  
övningar. 
– Utmaning matematik 

ed Bingel får  
ele verna möjlighet  
att färdighets träna i 
en digital miljö som 

är stimulerande och motiverande. Alla 
övningar är kopplade till kapitlen i 
våra basläromedel och följer samma 
progression. På så sätt känner elev-
erna igen sig och tränar på samma 
moment som i de tryckta böckerna.

Övningar i tre nivåer
Bingel är ett adaptivt system, dvs. 
nivån på övningarna anpassas till viss 
del efter hur det går för eleven. Alla 
elever börjar på basnivån. Går det bra 
blir övningarna mer utmanande och 
om det går mindre bra får eleven öva 
på en mer stödjande nivå. På så sätt 
hålls motivationen uppe.

Lekfull motivation 
Eleven har en avatar som följeslagare 
genom övningarna. För varje genom-
förd övning samlar eleven bingel-
poäng, pingping, som kan användas 
för att uppgradera avataren med nya 
tillbehör, kläder, frisyrer mm eller för 
att spela ett kort spel (2 min). Att samla 
pingping är roligt och motiverande och 
gör att eleverna tränar mer. 

Läraren har kontroll  
Från lärarvyn i Bingel har du som  
lärare full inblick i hur det går för varje 
elev och kan tilldela uppgifter efter be-
hov. När eleverna loggar in ser de vilka 
uppgifter du har tilldelat. Antingen ger 
du samma uppgifter till alla i klassen, 
eller väljer du att individ anpassa så att 
varje elev får träna på just det som be-
hövs. För att individua lisera på bästa 
sätt kan du koppla övningar från olika 
årskurser till enskilda elever – ön och 
miljön förblir ändå densamma för ele-
ven. Från lärarvyn kan du också skicka 
feedback antingen till en enskild elev 
eller till hela klassen. 

Eftersom övningarna är självrättande 
är det tidsbesparande för dig som 
lärare och eleverna får direkt feedback 
när de binglar.

Många använder Bingel för läxor 
och flera föräldrar berättar att barnen 
tycker att det är roligt att få sådana 
läxor. 

Varför använda Bingel? 
Med kombinationen bok + Bingel får 
eleverna möjlighet att färdighetsträna 
på ett nytt sätt. Färdighetsträningen i 
Bingel är inte bara nyttig, den är rolig 
och engagerande också! 

Du som lärare är trygg i att de digita-
la övningarna följer läro medlen och du 
kan individanpassa genom att tilldela 
uppgifter. Förutom ren färdighetsträ-
ning kan bingelövningarna användas 
till både repetition och för att ge utma-
ningar.

Det man  
binglar blir man  

bra på!
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  Från lärarvyn 
har du full inblick 
i hur det går för 
eleverna. 
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Matte Direkt är en serie för fk–9. 
Matte Direkt Borgen 5B består av en elev-
bok, en lärarhandledning, en läxbok samt 
en fördjupningsbok och ett träningshäfte.

5B

Matte Direkt Borgen 5B innehåller: 

�> fem kapitel

�> uppslag med utmanande problemlösning

�> repetitionsuppgifter

�> klar och tydlig struktur

�> enkla målbeskrivningar

�> vardagsnära och fantasifulla uppgifter

5B

Borgen

Borgen

ISBN 978-91-523-0891-2

(523-0891-2)

Pernilla Falck
Margareta Picetti

BorgenNY_5B_omslag_ORIG.indd   1 2012-11-27   16.42
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Borgen
Pernilla Falck

Margareta Picetti

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

TEXTBOOK WORKBOOK

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren5 5
TEXTBOOK WORKBOOK

TEXTBOOK WORKBOOK

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren6 6

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

TEXTBOOK WORKBOOK

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren5 5
TEXTBOOK WORKBOOK

TEXTBOOK WORKBOOK

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren6 6

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

TEXTBOOK WORKBOOK

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren5 5
TEXTBOOK WORKBOOK

TEXTBOOK WORKBOOK

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren6 6
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Anncatrin Hjernquist
Klara Rudstedt

NO Biologi  
Fysik Kemi 5

Anncatrin Hjernquist
Klara Rudstedt

NO Biologi  
Fysik Kemi 4

Kjell Haraldsson  
Hanna Karlsson
Lena Molin

Geografi 4

K
oll p

å
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eogra
fi

Koll på Geografi

Hur fungerar en karta? Hur ser Sverige ut?  
Hur använder vi våra naturtillgångar?  
Det här och mycket mer får eleverna  
svar på i Koll på Geografi 4 Sverige. 

Boken ger eleverna basen i geografi med  
utgångspunkt i natur- och kulturgeografin.

Till varje år finns  
grundbok, aktivitetsbok 
och lärarhandledning.

Serien består av

Koll på Geografi 4 Sverige

Koll på Geografi 5 Europa

Koll på Geografi 6 Världen

4

ISBN 978-91-523-2703-6

(523-2703-6)
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Koll på Geografi

Hur fungerar en karta? Hur ser Sverige ut?  
Hur använder vi våra naturtillgångar?  
Det här och mycket mer får eleverna  
svar på i Koll på Geografi 4 Sverige. 

Boken ger eleverna basen i geografi med  
utgångspunkt i natur- och kulturgeografin.

Till varje år finns  
grundbok, aktivitetsbok 
och lärarhandledning.

Serien består av

Koll på Geografi 4 Sverige

Koll på Geografi 5 Europa

Koll på Geografi 6 Världen

5

ISBN 978-91-523-2703-6

(523-2703-6)

Kjell Haraldsson  
Hanna Karlsson
Lena Molin
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Kjell Haraldsson  
Hanna Karlsson
Lena Molin

Geografi
789152 3511789

isbn 978-91-523-5117-8

(523-5117-8)

New What’s up? är

• välstrukturerad
• kommunikativ
• elevaktiv
• stöttande
• utmanande

I New What’s up? 4 får eleverna möta olika typer av texter och 
stegvis utveckla sina språkliga förmågor i engelska.

New What’s up? 4 består av:

• Textbook
• Textbook online
• Workbook
• Facit
• Lärarhandledning
• Lärarens ljudfiler
• Progress tests What’s up?

Maria Göransson
Agneta Hjälm
Karl-Erik Widlund
Andy Cowle

-- ett läromedel i engelska för årskurs 4--6

New

What’s up?New

4

4

Maria Göransson
Agneta Hjälm
Karl-Erik Widlund
Andy Cowle
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New What’s up? är

• välstrukturerad
• kommunikativ
• elevaktiv
• stöttande
• utmanande

I New What’s up? 5 får eleverna möta olika typer av texter och 
stegvis utveckla sina språkliga förmågor i engelska.

New What’s up? 5 består av

• Textbook
• Textbook online
• Workbook
• Facit
• Lärarhandledning
• Lärarens ljudfiler
• Progress tests

-- ett läromedel i engelska för årskurs 4--6

Alla övningar är kopplade till  
våra basläromedel och följer  
samma progression.

4–6
Matematik

Svenska

Engelska NO/SO

Jonathan Lindström     
Lisa Wahlbom

KOLL PÅ 

GRUNDBOKEN

4
DIGER- 
DÖDEN
–så skyddar du dig!

Vikingarnas

BÄSTA
RESTIPS!

Heliga Birgitta 
på världsturné
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Förklarande filmer om matematik

Filmerna kan användas av  
lärare, elever och föräldrar.

Läraren
Använd filmerna  
som introduktion till 
ett nytt moment.  
De fungerar också 
som en flipped  
classroom-film.

Eleven
Filmerna kan  
användas som en 
introduktion, en  
extra förklaring eller 
som en repetition.

Föräldern
Filmerna fungerar  
bra som kort  
repetition eller   
som minnesputs  
vid läxhjälp.

I Bingel finns 80 genomgångsfilmer i matematik 
för åk 4–6. De förklarar de olika momenten i 
kurs planen, allt från begrepp till problemlösnings
metoder. Använd filmerna som intro duktion, 
inspiration och repetition.

Kommunlicens för Bingel

En kommunlicens innebär att kommunen köper så 
många årslicenser som det finns skolor men betalar 
inga uppstartsavgifter. 

Beställning av kommunlicens görs via vår kundtjänst, 
Läromedia AB eller GR Utbildning. 

Kontakta vår kundtjänst så berättar vi mer!  

Nyhet!

Nu finns ett antal lärare som är bingelproffs och som 
kan komma till er skola och introducera Bingel. 

Prata med kollegorna och skicka en förfrågan via vår hemsida 
om ni vill ha ett utbildningstillfälle på skolan. Det är gratis och 
tar ungefär en timme.

Boka på www.sanomautbildning.se

Boka  
bingelproffs

6

Bingel är bra för klimatet! Bingel ersätter 
arbetsblad och färdighetsträning som 
tidigare har kopierats och delats ut i 
mängder. 
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Utmaning matematik
På öarna för åk 4–6 finns nya övningar i matema-
tik på utmanarnivå. Genom att använda dessa 
övningar kan du individualisera ännu mer och ge 
matteintresserade elever mer utmanande träning. 
Algebra, bråk, pro cent, geometri och sannolikhet är 
de områden som finns i övningarna.

Bonusövningar
Träna inför nationella proven – en stor succé!

Repet
Repet – så heter samlingen med repetitions övningar 
i matematik. Du hittar övningarna på öarna för 
åk 2–6 och på varje ö repeteras det som eleverna 
arbetade med föregående läsår. Tanken är att de 
används vid höstterminsstarten. Efter Repet kom-
mer eleverna att känna sig väl förberedda inför 
terminens nya moment och kan arbeta vidare med 
bingel övningar till Koll på matematik, MatteSafari 
och MatteBorgen. 

Träna inför nationella proven i matematik
Många elever tycker att det är pirrigt med nationella 
prov men om de känner sig förberedda behöver det 
inte vara så. På vårterminen kan eleverna i åk 3 och 
6 träna inför nationella proven i matematik i Bingel. 
Genom att repetera friskar eleverna upp minnet och 
stärker självförtroendet.

Extra Bingel
Här har vi samlat allmän bildande övningar som hand-
lar om allt från geografi och sport till kultur. Låt elev-
erna bingla dessa övningar när det finns tid över och 
använd dem som ett roligt inslag i under visningen. 

  Eleverna friskar upp minnet och stärker 
självförtroendet inför proven.

Ingen fråga är för stor  
eller för liten

Stephie, Marcus och Per finns på plats för att hjälpa dig 
och besvara dina frågor. Du når dem antingen via mejl  
support@sanomautbildning.se eller tel 08587 642 30.

Hur gör man  
för att bingla?

Läsåret 19/20

Ny bingelkund:
För att starta ett nytt skolkonto i Bingel, 
beställ både uppstartsavgift och 
årslicens.

Uppstartsavgift Bingel 523-5103-1 915:-

Årslicens Bingel  523-5526-8 1 945:-

Vi har redan ett skolkonto i Bingel:
Beställ enbart årslicens. 

Årslicens Bingel  523-5526-8 1 945:-

Kom igång 
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Therése är en av de två författarna bakom Champ. Hon 
har lång erfarenhet som lärare i svenska och engelska 
och kom för första gången i kontakt med Sanoma Ut-
bildning när hon deltog i en fokusgrupp som reviderade 
läromedel. ”Jag tyckte det lät jättespännande när jag 
blev tillfrågad om jag ville skriva en lärarhandledning 
för Champ 4, 5 och 6”, säger Therése. 

Det var under arbetet med lärarhandledningen som 
hon kom i kontakt med Märta Glaveby, hennes blivande 
medförfattare. ”Märta är driftig, innovativ och har 
många idéer. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt. 
Jag har erfarenhet av äldre elever och vet vad de måste 
kunna och Märta har kunskap om de yngre eleverna”, 
berättar Therése. 

”Vi träffades en gång i veckan på biblioteket i Sickla. 
Då satt vi där en hel dag och kom på en massa idéer 
tillsammans som vi sedan kunde arbeta vidare med på 
var sitt håll”, berättar Märta. ”Vi kände inte varandra 
tidigare men vi klickade genast. Therése är världens 
grymmaste språkligt. Hon är noggrann, kritisk och har 
full koll på var den där punkten verkligen ska sitta.” 

”Många elever är mycket duktiga på engelska”, kon-
staterar Therése, men det finns också de som har det 
tufft. ”En av utmaningarna i arbetet med Champ var 
att möta behovet hos båda dessa grupper. En del av 
lösningen är att alla elever läser samma texter medan 
uppgiftsdelen innehåller många olika övningar som 
kan utmana de som kommit längre i språket.” Märta 
poängterar att de elever som är starka i engelska ändå 
oftast har något utvecklingsområde. ”Det kan vara 
muntligt, skriftligt eller vid interaktion. I Champ finns 

många övningar och uppgifter som läraren kan välja 
att använda för att få alla i klassen med på tåget. Till 
varje kapitel finns också en sång. Har man svårt för att 
prata så är det kanske lättare att sjunga. 

Den digitala lärportalen Bingel är också perfekt för att 
färdighetsträna och befästa ord och fraser från det 
kapitel man just läser i boken. Hela konceptet med att 
träna och samla poäng tilltalar barn i detta ålders-
spann och motiverar inlärningen.” 

När två lärare arbetar med att skapa ett läromedel så 
blir det självklart att materialet ska underlätta lärarens 
arbete i klassrummet. ”Läraryrket är komplext och den 
ena dagen är inte den andra lik. Att göra eget material 
tar lång tid och dessutom måste man förhålla sig till 
läroplanen. Därför är det skönt när någon har tänkt åt 
en”, förklarar Therése. ”Med Champ lär sig eleverna 
det de ska. Det är en viktig trygghet för läraren”. ”Vi 
hoppas också att lärarna ska tycka att det är roligt att 
arbeta med Champ”, påpekar Märta. ”Målet har varit 
att ta fram ett läromedel som ger massor av inspiration 
och stöd, så att läraren kan locka med sig eleverna in i 
engelskan.”

Märta tycker att arbetet som läromedelsförfattare har 
varit utvecklande och vill gärna rekommenderar andra 
lärare att ta steget. ”Det har definitivt varit en positiv 

”Det handlar om att väcka elevernas 
intresse och göra det lustfyllt att ta sig 
an ett nytt språk”
När du ska tillägna dig ett nytt språk är det viktigt att du använder dig av alla förmågor 
– läsa, lyssna, tala och skriva. Läromedlet Champ F6 tillgodoser detta och är dessutom 
upplagt i olika moment: före, under och efter. ”Det handlar om att väcka elevernas intresse 
och göra det lustfyllt att ta sig an språket”, påpekar Therése Ljunglöf. ”Vi vill sätta igång 
spontana samtal genom en mjuk början där eleverna tittar på bilder tillsammans och 
pratar om rubriker. När det inte är frågan om att ha rätt eller fel känns det heller inte lika 
’farligt’ att prata engelska.” 

Intervju med författarna till Champ

Med Champ lär sig eleverna  
det de ska. Det är en viktig  
trygghet för läraren.
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Therése Ljunglöf och Märta Glaveby

erfarenhet. Det är spännande att få grotta ner sig i ett 
visst ämne, men det är också roligt att lära känna ett 
nytt nätverk och få en inblick i hur det fungerar på an-
dra skolor.” Therése berättar att dialogen med redak-
törer och förläggare har bidragit till att hon utvecklats 
som lärare. ”Jag har blivit mer pedagogiskt medveten, 
fått ett ännu större intresse för språkutveckling och 
reflekterar oftare kring hur jag ska jag nå de elever som 
kämpar med att lära sig engelska.”

Erfarenheterna som läromedelsförfattare har även på-
verkat de egna attityderna till läromedel. ”På lärarhög-
skolan uppmuntrades eget skapande av läromedel och 
tidigare gjorde jag en hel del material själv. Men efter 
att ha arbetat på Sanoma Utbildning ett tag fick jag en 
aha-upplevelse: ’Vem är det egentligen som granskar 
det jag gör?’ 

Idag tycker jag att läromedel är jätteviktiga och en rät-
tighet för alla elever”, säger Therése. Och Märta, som ti-
digare tog fram eget material till sin klass, vill gärna lyfta 
fram bokens betydelse för lärandet. ”En av fördelarna 
med böcker är att eleven kan jämföra uppgifter i början 
och i slutet, och se den egna progressionen. Boken är 
också mer beständig medan det egenframställda ma-
terialet kan kännas tillfälligt, med lösa blad eller häftade 
kompendium. Inte minst finns det så mycket i böckernas 
färg och form som kan locka. ”En bok är ju alltid en bok.”

”Läraryrket är komplext 
och den ena dagen är 
inte den andra lik.”

När det inte är frågan om att ha rätt 
 eller fel känns det heller inte lika  
’farligt’ att prata engelska. 
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ZickZack 
ZickZack är ett språkutvecklande material som bygger på genrepedagogiken, 
och där arbetet är upplagt utifrån cirkelmodellen. Det är ett läromedel i både 
svenska och svenska som andraspråk och består av tre rum – Läsrummet , 
Skrivrummet och Sökrummet. Materialet inspirerar, stöttar, utmanar och 
utvecklar – både dig som lärare och dina elever.

Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och 
läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa.

Skrivrummet bygger upp kunskap om  
och ger träning i att skriva olika texttyper 
(genrer).

Sökrummet behandlar informationssökning, 
källkritik och muntlig presentation.

De olika rummen kompletterar varandra men 
kan även användas var för sig.

Väl utarbetat lärarstöd
 · Du som lärare får hjälp att förbereda,  
genomföra samt efterarbeta undervisningen.

 · Det är lätt att anpassa undervisningen i sv/sva 
till undervisningen i so och no.

 · Materialet ger dig stöd och underlag för  
bedömning.

 · Till alla ZickZack-rum finns digitala övningar  
i Bingel.

Läsrummet

Skrivrummet Sökrummet
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I textsamlingen får eleverna möta olika 
typer av texter – berättelser, artiklar, notiser, 
brev, författarporträtt, dikter och faktatexter 
av olika slag. Texterna är tänkta för gemen-
sam läsning. 

I övningsboken finns övningar att göra 
före och efter läsningen – övningar som 
ger förförståelse, tränar ord, begrepp samt 
läsförståelse och på så sätt fördjupar läs-
upplevelsen och utvecklar läsförmågan.

Lärarpaket
Paketet består av den tryckta lärarhand-
ledningen samt bilagorna och ljudfiler som 
nedladdningsbara filer.

Lärarhandledningen hjälper dig att bedriva 
en språkut vecklande undervisning i såväl 
svenska som svenska som andraspråk. 
Den innehåller förslag på vad du kan göra 
före, under och efter läsningen av texterna  
i textsamlingen, för att stötta, utmana och 
utveckla elevernas läsförmåga och läs-
förståelse. 

 

ZickZack Läsrummet

ZickZack 4 Läsrummet 

Textsamling, upplaga 2 523-5378-3 150:-

Textsamling, upplaga 2 
 onlinebok  523-5522-0 90:-

Övningsbok, upplaga 2 523-5559-6 115:-

Lärarpaket  (Lärarhandledning, 
bilagor och ljudfiler) 523-5438-4 785:-

Lärarhandledning  523-0242-2 450:-

Bilagor (pdf) * 523-3902-2 215:-

Ljudfiler (mp3)* 523-3899-5 205:-

 
ZickZack 5 Läsrummet

Textsamling 523-0959-9 160:-

Textsamling onlinebok  523-5247-2 90:-

Övningsbok 523-0960-5 115:-

Lärarpaket (Lärarhandledning, 
bilagor och ljudfiler) 523-5439-1 785:-

Lärarhandledning   523-0965-0 450:-

Bilagor (pdf)  * 523-3903-9 215:-

Ljudfiler (mp3)  * 523-3900-8 205:-

 
ZickZack 6 Läsrummet 

Textsamling 523-0962-9 170:-

Textsamling onlinebok  523-5248-9 90:-

Övningsbok 523-0963-6 115:-

Lärarpaket (Lärarhandledning, 
bilagor och ljudfiler) 523-5440-7 785:-

Lärarhandledning   523-0967-4 450:-

Bilagor (pdf)  * 523-3904-6 215:-

Ljudfiler (mp3)  * 523-3901-5 205:-

Boksamtalskortleken (5-pack) 523-1996-3 250:-

 
Författare Pernilla Lundenmark och Anna Modigh

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

* Köp dessa om du behöver komplettera  
ditt befintliga lärarmaterial. 

Därutöver innehåller lärarhandledningen:

 en presentation av olika läsförståelse- 
strategier

 tips på hur du kan arbeta med skön-   
litteratur och sakprosa

 guider till två barn- och ungdomsböcker

 facit till övningsbokens övningar.

I lärarhandledningen hänvisas till olika  
bilagor. Bilagorna finns på en 
nedladdnings bar fil och består av:

 interaktionsövningar

 läsförståelsestrategierna på kort och 
som affischer

 mallar för sortering av information

 lästräningsmallar

 läsutvecklingsmatriser.

Bilagorna kan skrivas ut och kopieras upp 
eller visas på interaktiv whiteboard.

Alla texterna i textsamlingen är inlästa och  
finns på de nedladdningsbara ljudfilerna.

Boksamtalskortleken 
Med hjälp av frågorna i boksamtals- 
kort leken kan eleverna samtala om och 
redovisa böcker som de har läst. Frågorna 
kan användas till vilken bok som helst.
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Därutöver innehåller lärarhandledningen:
 en sammanställning över olika texters 
syften, struktur och språkliga drag 

 förslag på språkutvecklande övningar 
i meningsbyggande, grammatik och 
stavning

 facit till elevbokens övningar.

I lärarhandledningen hänvisas till olika  
bilagor. Bilagorna finns på en nedladdnings-
bar fil och består av:

 språkutvecklande interaktionsövningar

 texttyperna som affischer

 kort med skrivtips till de olika  
texttyperna

 skrivutvecklingsmatriser.

Bilagorna kan skrivas ut och kopieras upp 
eller användas på interaktiv whiteboard.

Alla texterna i elevboken är inlästa och finns 
på de nedladdningsbara ljudfilerna.

ZickZack 4 – Skrivrummet 

Elevbok 523-0243-9 120:-

Lärarpaket 4 (Lärarhandledning, 
bilagor och ljudfiler) 523-5441-4 730:-

Lärarhandledning 523-0244-6 450:-

Ljudfiler (mp3) * 523-3930-5 105:-

Bilagor (pdf) * 523-3931-2 215:-

 
ZickZack 5 – Skrivrummet 

Elevbok 523-0961-2 120:-

Lärarpaket 5 (Lärarhandledning, 
bilagor och ljudfiler) 523-5442-1 730:-

Lärarhandledning  523-0966-7 450:-

Ljudfiler (mp3) * 523-3932-9 105:-

Bilagor (pdf) * 523-3933-6 215:-

 
ZickZack 6 – Skrivrummet 

Elevbok 523-0964-3 130:-

Lärarpaket 6 (Lärarhandledning, 
bilagor och ljudfiler) 523-5443-8 730:-

Lärarhandledning  523-0968-1 450:-

Ljudfiler (mp3) * 523-3934-3 105:-

Bilagor (pdf) * 523-3935-0 215:-

Whiteboard-skivor (5-pack) 523-3345-7 100:-

 
Författare Karin FällmanBajagić,  
Christina Hansson och Susan Nieland

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

* Köp dessa om du behöver komplettera  
ditt befintliga lärarmaterial. 

Elevboken är en allt-i-ett-bok, det vill säga 
texter och övningar finns i samma bok. Här 
får eleverna lära sig skriva för olika syften – 
för att berätta, beskriva, förklara, instruera, 
argumentera och återberätta. 

De får lära sig hur olika texter är upp-
byggda och vilka språkliga drag respektive 
texttyp har. De får bygga upp sitt språk samt 
öva ordkunskap och grammatik i ett text-
sammanhang. 

Lärarpaketet
Paketet består av den tryckta lärarhand-
ledningen samt bilagorna och ljudfiler som 
nedladdningsbara filer.

Lärarhandledningen innehåller förslag på 
hur du kan stötta och utveckla eleverna före, 
under och efter skrivandet genom att bygga 
upp deras kunskaper om olika texttyper – 
vad gäller inne  håll, struktur och språkliga 
drag – och låta dem göra olika språkut-
vecklande övningar. Eleverna får på så vis 
de redskap de behöver för att lyckas med 
skrivandet av egna texter. 

ZickZack Skrivrummet

Whiteboard-skivor 
Med de små whiteboardskivorna kan 
hela klassen aktiveras i olika språk-
övningar. På skivorna kan eleverna (enskilt 
eller i par) skriva förslag på hur de vill 
formulera, ändra eller bygga ut en mening, 
stava ord, svara på frågor etc. Förslagen 
kan användas som utgångspunkt för 
gemensamt skrivande eller för att kontrol-
lera stavningsfärdig heter, ordkunskap 
eller liknande. z ick zack

White board.indd   1 2015-01-22   17:37

Det man binglar

blir man bra på
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ZickZack Sökrummet

Sökrummet är ett stadiematerial för åk 4–6.  
Lärarhandledningen  innehåller en mängd 
övningar (kopieringsunderlag) i informa-
tionssökning och källkritik. Exempel:

 Hur hittar man när informationen  
står i alfabetisk ordning? 

 Hur avgränsar man sin 
informationssökning?

 Hur hittar man information i böcker? 

 Hur söker man på internet?

 När bör man sökläsa? När bör man 
djupläsa? 

 Hur väljer man ut vad som är viktigt?

 Hur skriver man stödord och  
organiserar information?

ZickZack 46 Sökrummet

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 523-1526-2 990:-

 
Författare  Linda Spolén och Mia Vestman

 Hur tolkar och jämför man information?

 Hur får man ett källkritiskt  
förhållningssätt? 

 Hur gör man när man kritiskt vill  
granska olika uppgifter?

 Hur hanterar man upphovsrätten? 

 Hur anger man källor?

 Hur sammanställer och presenterar 
man sitt material?

På vår hemsida kan du:
+  titta på en film om 

ZickZack
+  se filmer som visar hur 

man kan arbeta med 
materialet

+  lyssna på när 
författarna intervjuas.
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Grundböckerna
Grundböckerna innehåller 15–16 kapitel. 
Eleverna läser, samtalar om och analyserar 
olika texter och tränar språkliga färdigheter 
tillsammans. Kapitlen inom respektive bok 
kan göras i vilken ordning som helst. 

Övningsböckerna
Övningsböckerna är tydligt kopplade till 
grundböckerna. Här får eleverna arbeta 
med ord och uttryck, planera sitt skrivande 
och träna sina språkliga färdigheter. I stort 
sett alla kapitel avslutas med en skriv- 
övning. Alla kapitel innehåller dessutom  
en hörövning. De flesta uppgifterna till  
hörövningarna finns i övningsboken  
(cd-skivorna finns i lärarhandledningen).
Övningsböckernas sista sidor består av 
fristående övningar, som kan göras som 
extrauppgifter, när klassen har vikarie, på 
eget arbete osv.

Zoom Svenska åk 4

Grundbok, andra upplagan 523-5420-9 152:-

Övningsbok 622-5904-4 120:-

Lärarhandledning  622-5906-8 758:-

Grammatik  
Kopieringsunderlag 622-6755-1 488:-

Ordkunskap  
Kopieringsunderlag 622-6757-5 488:-

Stavning  
Kopieringsunderlag 622-6759-9 488:-

Zoom Svenska åk 5

Grundbok  622-6761-2 159:-

Övningsbok  622-6763-6 123:-

Lärarhandledning  622-6765-0 758:-

Grammatik  
Kopieringsunderlag 622-7551-8 488:-

Ordkunskap  
Kopieringsunderlag 622-7553-2 488:- 

Stavning  
Kopieringsunderlag 622-7555-6 488:-

Zoom Svenska åk 6

Grundbok  622-6767-4 161:-

Övningsbok  622-6769-8 125:-

Lärarhandledning (pdf och mp3) 523-5605-0 300:-

Grammatik  
Kopieringsunderlag 622-7557-0 488:-

Ordkunskap  
Kopieringsunderlag 622-7559-4 488:-

Stavning  
Kopieringsunderlag 622-7561-7 488:-

 
Författare  
Jill Andersson, Birgitta Falk och Bodil af Petersens

Lärarhandledningarna
I lärarhandledningarna finns instruktioner 
till de olika kapitlen, hemuppgifter, utvär-
deringsformulär, facit till övningsbokens 
uppgifter samt extraövningar. Här finns 
även cd-skivorna med hörövningarna.

Kopieringsunderlag
Som komplement till grundmaterialet finns 
tre häften med kopieringsunderlag.

Zoom Grammatik innehåller  
30 grammatikövningar per årskurs.

Zoom Ordkunskap innehåller  
30 ordkunskapsövningar per årskurs.

Zoom Stavning innehåller  
30 stavningsövningar per årskurs.

Zoom Svenska 

SvenskaSvenska
GRUNDBOK år 6Andersson • Falk • af Petersens

BONNIERS

6

I Zoom Svenska får eleverna utveckla förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. 
De får även arbeta med språket på ett kreativt sätt samt träna ord förståelse, 
grammatik och stavning.

Dina elever får:
 · läsa, skriva, samtala och lyssna till olika texter
 · arbeta med ord och uttryck
 · träna olika färdigheter – alfabetisk ordning,  
studieteknik, informationssökning, källkritik osv.

 · vara kreativa och aktiva språkanvändare
 · arbeta med gemensamma teman, var och en 
på sin nivå

 · goda möjligheter att klara de nationella  
proven i svenska.

Du som lärare:
 · får idéer till språkutvecklande övningar 
 · kan bedriva en strukturerad undervisning i 
svenska

 · sätter språket i centrum
 · kan känna dig säker på att få med allt.
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Reflekterande läsning
Antologin innehåller 25 spännande 
berättelser om flickor och pojkar i 
10–13-års åldern. Berättelserna är 
från olika miljöer och tidsepoker. 
Innehållet, omfånget och svårighets-
graden ökar och fördjupas allt efter-
som. Här finns utdrag från böcker av 
Roald Dahl, Astrid Lindgren, Ulf Stark, 
Aidan Chambers, Henning Mankell, 
Annika Thor och många andra 
duktiga barn- och ungdomsboksför-
fattare.

Zoom Antologi

Pejlo träning åk 6 & 7 
Träningshäftet hjälper 
eleverna att klara nationella 
provet och kunskapskraven 
i åk 6. 

I häftet kan eleverna läsa 
om och träna på:
 · lässtrategier 
 · läsförståelse 
 · källkritik 
 · skriva olika texttyper 
 · muntlig presentation 
 · språkriktighet 
 · ord och begrepp. 

Träningshäftet går även att använda 

som ett fristående material. 

Lärarinstruktioner och facit  

finns att ladda ner gratis  på  

sanomautbildning.se

Träna med Pejlo! 

Pejlo Träning åk 6 & 7 52337738 90:

Lärarens bok
Lärarhandledningen innehåller infor-
mation om böckerna som utdragen 
är hämtade från, frågor att samtala 
kring samt en mängd skriv-, bild- och 
dramaövningar att göra i anslutning 
till läsningen.
  
Din bok A, Din bok B, Din bok C  
Böckerna innehåller övningar om ord, 
uttryck och berättarteknik. Din bok A 
behandlar de nio första berättelserna 
i antologin, Din bok B de åtta därpå 
följande och Din bok C de åtta sista 
berättelserna. 

I Zoom Antologi får eleverna möta texter om viktiga, 
angelägna, spännande och roliga ämnen. Texterna är 
tänkta för gemensam läsning, samtal och reflektion – 
för att berika läsupplevelsen och stärka läsglädjen.

Zoom Antologi 622-5788-0            356:-

Zoom Din bok A 622-5793-4 58:-

Zoom Din bok B 622-6031-6 58:-

Zoom Din bok C 622-6212-9 58:-

Zoom Lärarens bok 622-5791-0 596:-

 
Författare  Lena Pettersson
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ZickZack för nyanlända är ett läromedel i svenska som andra språk. Det vänder 
sig till nyanlända elever i åk 5–9.  Eleverna får lära sig ord och begrepp som 
är nödvändiga för att komma vidare i sin språk- och kunskapsutveckling. Det 
innebär att de får träna på ett grund läggande vardagsordförråd parallellt med 
att de bygger upp ett relevant  ämnes ordförråd.

ZickZack för nyanlända

Pernilla Lundenmark
Annika Löthagen

ZickZack för nyanlända – Skolan är det första 

häftet i en serie. Häftena passar nyanlända elever 

från årskurs 5–9.

I ZickZack för nyanlända – Skolan får eleverna 

utifrån realistiska dialoger lära sig ord och begrepp 

som hör till skolan.

Steg för steg får eleverna de språkliga redskap 

som de behöver för att kunna samtala, läsa och 

skriva i olika sammanhang.

De stöttas och utmanas hela tiden på ett språk

utvecklande sätt. Det här häftet fokuserar på 

återberättande och beskrivande texter.

Varje kapitel inleds med en målsida och avslutas 

med en checklista.

ACKz iCK z
FÖR NYANLÄNDA

ACK

ISBN 978-91-523-4441-5

(523-4441-5) 9 789152 344415

ZickZack_fornyanlanda_omslag.indd   1 2017-05-09   11:42

ZickZack – Slöjden är det andra häftet i serien 

ZickZack för nyanlända. Häftena passar nyanlända 

elever från årskurs 5–9.  

Eleverna får bygga upp ett ordförråd och lära 

sig läsa och skriva viktiga texttyper. 

Häftet erbjuder också samverkan mellan lärare 

i svenska som andraspråk, modersmål och slöjd. 

I ZickZack – Slöjden får eleverna träna på 

instruerande och återberättande texter.

Varje kapitel inleds med en målsida och avslutas 

med en checklista.

SLÖJDEN

ACKz iCK z
FÖR NYANLÄNDA

ACK

Annika Löthagen

Häfte 1 – Skolan
Att komma som nyanländ till den svenska 
skolan innebär möten med nya ämnen och 
nya sammanhang. Vad betyder schemats 
förkortningar? Hur går ett utvecklingssamtal 
till? Hur fungerar det svenska skolsystemet? 
Det är frågor som berörs i häftet. Två text-
typer introduceras – återberättande och 
beskrivande. 

Häfte 2 – Slöjden
Slöjdämnet brukar vara ett av de första 
ämnena som de nyanlända eleverna deltar 
i med sin klass. Språkutvecklingen kan med 
fördel ta avstamp i de konkreta föremål, 
aktiviteter och arbetsgifter som ämnet rym-
mer, vilket också är fokus i häftet. Samtidigt 
tas två vanliga texttyper upp i sitt naturliga 
sammanhang – nämligen återberättande 
och instruerande text. Detta för att eleverna 
så snart som möjligt ska börja arbeta mot 
kursplanemålen i svenska som andraspråk. 

ZickZack – Idrott & hemkunskap är det tredje 

häftet i serien ZickZack för nyanlända. Häftena 

passar nyanlända elever från årskurs 5–9.

Eleverna får bygga upp ett ordförråd och lära 

sig att läsa och skriva viktiga texttyper.

I ZickZack – Idrott & hemkunskap får eleverna 

träna på berättande och instruerande texter. Varje 

kapitel inleds med en målsida och avslutas med 

en checklista. Lärare i svenska som andraspråk 

och modersmål kan med fördel samverka med 

ämneslärare i idrott och hälsa och hem- och 

konsumentkunskap.

ACKz iCK z
FÖR NYANLÄNDA

ACK

Annika Löthagen

IDROTT&HEMKUNSKAP

Nyhet!

 · Eleverna bygger upp sitt språk genom 
att arbeta med ord och grammatik i 
naturliga sammanhang.

 · De tränar upp sin muntliga förmåga  
genom att arbeta med realistiska  
dialoger i skolmiljö.

 · Därefter får de läsa och skriva olika  
texttyper.

 · De får lära sig hur olika texterna är upp-
byggda och vilka språkliga drag de har.

 · Det gör att de snabbt kan arbeta med 
liknade innehåll i den reguljära under-
visningen.

Stöttning, utmaning och utveckling!

Häfte 3 – Idrott & Hemkunskap
En dialog i simhallen samt en berättelse om 
en orientering bildar utgångspunkt för ar-
betet med ord och begrepp samt tala-, läsa- 
och skriva-övningarna. I hemkunskapen 
diskuteras och tränas vad som behövs när 
man bakar och lagar mat. Sen får eleverna 
läsa och skriva recept. De texttyper som 
behandlas i det här häftet är berättande och 
instruerande texter. 

Läraren i svenska som andraspråk kan 
med fördel låta häftet ligga till grund för ett 
språkligt samarbete med lärare i praktisk-
estetiska ämnen.

En kortare presentation av serien finns på 
hemsidan.

ZickZack Skolan  523-4441-5 70:-

ZickZack Slöjden  523-4442-2 70:-

ZickZack Idrott & Hemkunskap 523-4443-9 70:-

 
Författare  Skolan  Pernilla Lundenmark  
och Annika Löthagen  
Slöjden  Annika Löthagen
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Upptäck

Britt Klintenberg

Upptäck texten är en fortsättning på Upptäck orden. 
Upptäck texten innehåller korta texter i två olika nivåer (A och B) 
för ungdomar som är nybörjare i det svenska språket. 

 Boken innehåller texter av olika slag för att inspirera till samtal 
om frågor som kan vara viktiga för ungdomar.  Flertalet texter är 
faktatexter och ger därför en förberedelse för läsning i olika ämnen.  

Bilderna i boken ger ytterligare möjlighet till samtal och skrivande. 

Övningsboken har många skriftliga övningar till varje kapitel och de 
två nivåerna. 

Läromedlet består av:

 Textbok inkl. inlästa mp3-filer
 Övningsbok 
 Onlineböcker
 Facit (på hemsidan)

Följande böcker ingår i Upptäck-serien:
Upptäck orden – bildordbok och övningsbok
Upptäck orden  engelska – bildordbok och övningsbok
Upptäck texten – textbok och övningsbok

789152 3383919

ISBN 978-91-523-3839-1

Upptäck orden

en övningsbok i svenska för nyanlända

Britt Klintenberg

K L A S S R U M M E T M A T S A L E N K I O S K E N

S C H E M A TD Y G N E T

K L Ä D A F F Ä R E N

T R A F I K E N S K O L K A T A L O G E N

A D J E K T I V

Upptäck

I övningsboken får eleverna träna ord och fraser 
både till form och innehåll. Varje kapitel har två 
delar, en på nybörjarnivå (A) och en på fortsättnings-
nivå (B). Upptäck orden lämpar sig därför utmärkt 
för arbete i heterogena grupper.

Läromedlet består av:

• Bildordbok inkl. cd
• Övningsbok
• Digitalt material
• Lektionsplanering
• Facit

K L Ä D A F F Ä R E N

T R A F I K E N

M A T S A L E N

K I O S K E N

D Y G N E T

S K O L K A T A L O G E N

K L A S S R U M M E T

A D J E K T I V

på morgonen
Verb

6.00 Hon går upp. 7.00 Hon äter frukost. 
Hon dricker te.

7.30 Hon väntar på bussen. 
De åker buss. 

7.45 Hon kommer till skolan.
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pptäck

Britt Klintenberg

ISBN 978-91-622-9930-9

(523-3787-5)

Upptack_orden_ovning_omslag.indd   1 2014-12-10   12:12

Upptäck ORDEN - en bildordbok i svenska med tillhörande övningsbok
 Lärarstöd för interaktiv skrivtavla och elevövningar för dator
 Upptäck ORDEN är en illustrerad bildordbok för nyanlända i åk 5–9. 
Orden och fraserna är samlade i olika teman från ungdomars vardag. Adjektiv har 
en helt egen plats i boken och kan därigenom kopplas till samtliga teman.
 Varje tema i Upptäck ORDEN introduceras med detaljrika illustrationer. Därefter 
presenteras substantiv, verb och fraser var för sig så att det blir tydligt för eleverna. 
 I övningsboken får eleverna träna ord och fraser både till form och innehåll. 
Varje kapitel har två delar, en på nybörjarnivå (A) och en på fortsättningsnivå (B). 
Upptäck orden lämpar sig därför utmärkt för arbete i heterogena grupper.
 Samtliga ord och fraser är inlästa.

Läromedlet består av:

• Bildordbok inkl. cd
• Övningsbok
• Digitalt material
• Lektionsplaneringar
• Facit

K L Ä D A F F Ä R E N

T R A F I K E N

M A T S A L E N K I O S K E N S K O L K A T A L O G E NK L A S S R U M M E T D Y G N E T
på morgonen

Verb

6.00 Hon går upp. 7.00 Hon äter frukost. 
Hon dricker te.

7.30 Hon väntar på bussen. 
De åker buss. 

7.45 Hon kommer till skolan.
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en bildordbok i svenska för nyanlända

Britt Klintenberg

K L A S S R U M M E T M A T S A L E N K I O S K E NS C H E M A TD Y G N E T

K L Ä D A F F Ä R E N T R A F I K E N S K O L K A T A L O G E NA D J E K T I V

Upptäck

ISBN 978-91-622-9836-4

(523-3786-8)

Omslag_Upptack_orden_502x197.indd   1 2014-12-10   11:59

Upptäck orden innehåller en bildordbok i 
svenska med tillhörande övningsbok. Orden 
och fraserna är samlade i olika teman från 
ungdomars vardag: Klassrummet, Dygnet, 
Matsalen, Schemat, Kiosken, Klädaffären, 
Trafiken och Skolkatalogen. 

Läromedlet består av:
 · Bildordbok inkl. mp3
 · Övningsbok
 · Lektionsplaneringar för läraren  

(kostnadsfri nedladdning)
 · Facit (kostnadsfri nedladdning).

Avsedd för nyanlända i årskurs 5–9 och 
språkintroduktion. 

Upptäck orden 

Bildordbok 622-9836-4 184:-

Onlinebok, 1 år 523-5268-7 99:-

Övningsbok 622-9930-9 141:-

Elevpaket – 
Bildordbok och Övningsbok 523-5457-5 307:-

 
Författare  Britt Klintenberg

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Upptäck texten har relativt korta texter i två 
nivåer för nyanlända ungdomar. Texterna 
ger ord för det som ungdomar har behov av 
att själva uttrycka eller informera sig om. 
Flertalet texter är faktatexter och ger därför 
en förberedelse för läsning i olika ämnen. 
Texterna ger både läsförståelseträning, in-
spiration till muntlig kommunikation och för 
eget skrivande samt informationssökning.

I övningsboken finns rikligt med övningar 
i läsförståelse och ordkunskap, även här på 
två nivåer.

Avsedd för nyanlända i årskurs 5–9 och 
språkintroduktion.

Upptäck texten

Textbok inkl. mp3 523-3839-1   173:-

Onlinebok, 1 år 523-4520-7 105 :-

Övningsbok  523-3840-7   131:-

Elevpaket – 
Textbok och Övningsbok 523-5476-6 307:-

 
Författare Britt Klintenberg

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Upptäck texten

Upptäck orden – engelska som motsvarar 
Upptäck orden – bildordbok och övningsbok 
på svenska. 

Avsedd för nyanlända i årskurs 5–9 och 
språkintroduktion.

Upptäck orden engelska 

Bildordbok  523-4011-0  184:-

Övningsbok  523-4012-7  142:-

 
Författare Britt Klintenberg

Upptäck orden 
 engelska
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Klassrummet

STEFANI

– Vad heter du? – Stefani

– Varifrån kommer du? – Brasilien

– Var ligger det? – I Sydamerika

– Är Brasilien stort? – Ja, det är jättestort, störst i Sydamerika. 

– Hur många språk talar man i Brasilien? – Kanske 10 ? Jag vet inte riktigt.

– Vilket språk talar du? – Portugisiska och lite svenska och engelska.

– Går du i svensk skola nu? – Ja

– Vilken klass går du i? – 9b

– Hur många elever är det i din klass? – 28

– Hur många elever var det i din klass i Brasilien? – Kanske 40.

STEFANI – EN PRESENTATION

Hon heter Stefani och kommer från Brasilien. Brasilien är det 
största landet i Sydamerika och där talar man flera språk, men 
portugisiska är det största språket.

Stefani talar portugisiska, svenska och engelska. Hon går i 
nian i en svensk skola nu. I hennes svenska klass är det 28 
elever och i hennes portugisiska klass var det många fler, 
kanske 40.

A

B

Upptäck texten

Upptäck språket

Britt Klintenberg
Annette Pedersen

SPRÅKETUPPTÄCK SPRÅKET
Britt Klintenberg och Annette Pedersen

Upptäck språket textbok innehåller många texter i olika genrer, 
som till exempel beskrivande, förklarande och argumenterande. 
Hörförståelseövningarna innehåller vardagsspråk i dialogform. 
Varje kapitel inleds med bilder som lockar till samtal och avslutas 
med en skönlitterär text med anknytning till temat.  

Upptäck språket är en fristående fortsättning på Upptäck orden 
och Upptäck texten.

Upptäck språket vänder sig till elever som är på väg mot att klara 
kunskapskraven i ämnet svenska som andraspråk för åk 9.

Läromedlet består av:
 Textbok inklusive ljudfiler
 Övningsbok
 Lärarhandledning inklusive facit 

Följande böcker ingår i UPPTÄCK-serien:
Upptäck orden – bildordbok och övningsbok
Upptäck orden engelska – bildordbok och övningsbok
Upptäck texten – textbok och övningsbok
Upptäck språket – textbok, övningsbok och lärarhandledning

ISBN 978-91-523-3839-1

övningsbok SPRÅKET
Upptäck

Britt Klintenberg
Annette Pedersén

Upptäck texten är en fortsättning på Upptäck orden. 
Upptäck texten innehåller korta texter i två olika nivåer (A och B) 
för ungdomar som är nybörjare i det svenska språket. 

 Boken innehåller texter av olika slag för att inspirera till samtal 
om frågor som kan vara viktiga för ungdomar.  Flertalet texter är 
faktatexter och ger därför en förberedelse för läsning i olika ämnen.  

Bilderna i boken ger ytterligare möjlighet till samtal och skrivande. 

Övningsboken har många skriftliga övningar till varje kapitel och de 
två nivåerna. 

Läromedlet består av:

 Textbok inkl. inlästa mp3-filer
 Övningsbok 
 Onlineböcker
 Facit (på hemsidan)

Följande böcker ingår i Upptäck-serien:
Upptäck orden – bildordbok och övningsbok
Upptäck orden  engelska – bildordbok och övningsbok
Upptäck texten – textbok och övningsbok

ISBN 978-91-523-3839-1

SPRÅKET

Britt Klintenberg
Annette Pedersén

Upptäck språket är en fristående fort-
sättning på Upptäck orden och Upptäck 
texten och bygger på samma princip – 
cirkelmodel len. En genomgående tanke är 
först att prata tillsammans, sedan lyssna 
och försöka förstå, därefter läsa och  
arbeta med texter till att slutligen skriva.

Textboken innehåller många texter i  
olika genrer, som t.ex. beskrivande, för kla-
rande, och argumenterande. Hörför stå-
elseövningarna innehåller vardagsspråk i 
dialogform. Varje kapitel inleds med bilder 
som lockar till samtal och avslutas med en 
skönlitterär text med anknytning till temat.  

I övningsboken finns många övningar på 
ord och fraser samt muntliga och skriftliga 
övningar.

Lärarhandledningen ger förslag på olika 
sätt att arbeta med texterna såväl muntligt 
som skriftligt. Här finns också manus till 
hörförståelseövningarna.

Läromedlet består av
 · Textbok inkl. mp3
 · Övningsbok
 · Lärarhandledning inkl. facit 

Avsedd för nyanlända/svenska som andra-
språk i åk 6–9 och språkintroduktion.

Upptäck språket

Textbok inkl. mp3 523-5108-6 249:-

Övningsbok 523-5109-3 169:-

Lärarhandledning 523-5110-9 850:-

Författare Britt Klintenberg, Anette Pedersén

Nyhet!
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Sagor

Svenska folksagor 622-7367-5 76:-

Tusen och en natt 622-7369-9 76:-

Afrikanska dilemmasagor 622-8172-4 76:-

 
Författare  Mattias Danielsson,  
Lena Pettersson och Janne Lundström

 Sagor

Klassiker

Eleverna får kännedom om tio klassiker, förfat-
tarna till böckerna och den tid som skildras. De 
får läsa utdrag ur böckerna och arbeta med 
dessa, både innehållsligt och språkligt.  

 · ”Robin Hood”, Howard Pyle/Maj Bylock
 · ”Skattkammarön”,  

Robert Louis Stevenson/Maj Bylock
 · ”Trollkarlen från Oz”, Frank Baum
 · ”Den underbara trädgården”,  

Frances Hodgson Burnett
 · ”Tom Sawyers äventyr”, Mark Twain
 · ”Anne på Grönkulla”,  

Lucy Maud Montgomery
 · ”Djungelboken”, Rudyard Kipling
 · ”En världsomsegling under havet”,  

Jules Verne
 · ”Onkel Toms stuga”, Harriet Beecher Stowe
 · ”Nils Holgerssons underbara resa  

genom Sverige”, Selma Lagerlöf 

Klassiker 622-9116-7 900:-

Författare  Lena Pettersson

Klassiska sagor 

Lyssna nu! består av enkla hör- och aktivitetsövningar  
för nybörjarundervisningen i svenska som andraspråk. 
Eleverna får  träna sin hör  för ståelse och aktivt använda 
sig av språket genom kreativa övningar. Materialet är 
uppdelat i en lärardel och en elevdel. Elevdelen får 
kopieras. 
 
Avsedd för nyanlända och svenska som andraspråk åk 5–9.

Lyssna nu! 622-9123-5 974:-

Författare  Kristina Fernandes

Sagor finns i alla kulturer och förenar därför många barn 
som har flyttat till Sverige. Bilder, texter, övningar och 
facit ur boken får kopieras.

Sagorna är:  Rödluvan, Snövit, Askungen, Tre små 
grisar, Pomperipossa, Hans och Greta, Törnrosa, Skön-
heten och odjuret, Guldlock och de tre björnarna samt 
Kejsarens nya kläder.    

Avsedd för nyanlända i åk 5–9 och språkintroduktion.

Lyssna nu! 

Klassiska Lena Johansson

som världens barn har hört
KOPIERINGSUNDERLAG

BONNIERS

Klassiska sagor 622-9846-3 1 082:-

Författare  Lena Johansson

Läsförståelse och språkövningar

Möt svenskan

ÅSA LENNARTSSON

 1Möt  
svenskan

ÅSA LENNARTSSON

 2Möt
svenskan

ÅSA LENNARTSSON

 3Möt
svenskan

Möt Svenskan är ett efterlängtat material för nyanlända 
ungdomar. Här får eleverna långsamt och metodiskt träna på 
sitt nya språk, svenskan. Serien består av tre elevböcker och tre 
lärarhandledningar och är i första hand avsedd för elever med kort  
eller ingen skolbakgrund i årskurs 5-9 och språkintroduktion. 

Möt svenskan 1

Möt svenskan 1 (inkl. mp3) 523-4270-1 112:-

Onlinebok, 1 år 523-5269-4 99:-

Lärarhandledning (pdf) 523-4606-8 232:-

 
 
Möt svenskan 2

Möt svenskan 2 (inkl. mp3) 523-4271-8 112:-

Onlinebok, 1 år 523-5270-0 99:-

Lärarhandledning (pdf) 523-4607-5 232:-

 
 

Möt svenskan 3 

Möt svenskan 3 (inkl. mp3) 523-4272-5 112:-

Onlinebok, 1 år 523-5415-5 99:-

Lärarhandledning (pdf) 523-4608-2 232:-

 
Författare Åsa Lennartsson

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

SVENSKA
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Första Ordna orden

Första Greppa  
grammatiken

Satsa på ordklasser 622-5267-0 76:-

Satsa på studieteknik 622-5307-3 76:-

Satsa på stavning 622-6131-3 76:-

Satsa på ord 622-6271-6 76:-

 
Författare  Gunilla FalkAndersson och 
AnnaStina Lindgren

 Satsa

 Konstigt! Läskigt!

Handstil Skrivstil 622-9330-7 73:-

Handstil Textad stil 622-9331-4 73:-

Författare  Birgitta Falk

 Handstil

 Rätt stavat!
Konstigt! 622-6885-5 73:-

Läskigt! 622-7548-8 73:-

Författare   Mattias Danielsson

Ordkunskapsövningar

Första Ordna orden 523-1321-3      110:-

Första Ordna orden elevfacit 523-2070-9     55:-

Författare Kerstin ErlandssonSvevar  
och Mattias Danielsson

Grammatikträning

Första Greppa grammatiken 523-2071-6     110:-

Författare Kerstin ErlandssonSvevar  
och Mattias Danielsson

Vikariepärmen
Räddaren i nöden

Vikariepärmen innehåller en mängd intressanta 
och kreativa övningar som berör många av 
skolans ämnen. Ett avprickningsschema talar 
om vilka övningar som använts – i vilken klass, av 
vilken lärare och när. 

Vikariepärmen         622-9114-3 1 000:-

Författare  Oskar Jonsson

Rätt stavat! 1 622-2726-5 73:-

Rätt stavat! 2 622-2723-4 73:-

Rätt stavat! 3 622-2727-2 73:-

Rätt stavat! 4 622-6018-7 76:-

Rätt stavat! 5 622-6022-4 76:-

Rätt stavat! 6 622-6028-6 76:-

Författare  Jan Sundström och RoseMarie Helleday

M
attias D

anielsson och K
erstin Erlandsson–Svevar

Första Ordna orden
Att lära sig nya ord är viktigt. Man blir bättre på att förstå det 
man läser eller hör och man får lättare att aktivt delta i samtal.

I Första Ordna orden får eleverna utifrån spännande texter 
såväl stärka som utöka sitt ordförråd. Många inspirerande, 
kreativa och nyttiga övningar lär eleverna vad olika ord och 
uttryck betyder och hur man använder dem.

Lästräning, ordkunskapsövningar, knep och knåp i språket 
och eget skrivande går hand i hand och tar ett helhetsgrepp 
på ämnet svenska. Ett rikt bildmaterial och en genomarbetad 
struktur gör boken lättillgänglig och rolig att arbeta med.

Mattias Danielsson och Kerstin Erlandsson–Svevar(523-1321-3)

(523-2071-6)

Första Greppa grammatiken
Första Greppa grammatiken är en basbok i grammatik för år 4–6. Eleverna 
lär sig grammatiken i språkliga sammanhang genom stimulerande texter och 
kreativa och nyttiga övningar. 

Här tränas läsning, centrala grammatiska begrepp samtidigt som det ges rika 
möjligheter till roliga språkövningar. Ett rikt och underhållande bildmaterial 
och en genomarbetad struktur  gör boken tilltalande och användbar på 
många sätt. 

Mattias Danielsson 
och 

Kerstin Erlandsson–Svevar

Stavningsträning

Läsförståelse och läslust

Språkutvecklande komplement Handstilsträning
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KUSINERNA

Helena Bross

Kopieringsunderlag

Spännande kapitelböcker som kan läsas av goda läsare 
från årskurs 2. Passar även bra för högläsning. Huvud-
personerna, kusinerna Simon och Moa, lyckas på kort 
tid bli inblandade i flera spännande händelser. Varje bok 
innehåller en avslutad berättelse. Böckerna kan läsas 
fristående, men med fördel i kronologisk ordning.  
Från årskurs 2 (64 sidor ).

 Kusinerna

Kopieringsunderlag till Helena Bross 
uppskattade böcker om kusinerna Simon 
och Moa. Här finns läsförståelse frågor och 
språkliga övningar till seriens tio böcker.

Till varje titel finns:
 · en presentation av handlingen och   

huvudpersonerna
 · läsförståelsefrågor (på, mellan och 

bortom raderna)
 · språklig träning av ord och begrepp
 · kluriga korsord och ordflätor. 

Kusinerna – kopieringsunderlag 523-2144-7 368:-

 
Författare Helena Bross

 Svartskogens hemligheter
Allt börjar med att Teo och Bianca går vilse på en 
friluftsdag. Plötsligt befinner de sig i Svartskogen, men 
de är inte ensamma där. Vem lämnar stora fotspår på 
stigen? Vad vill korpen tala om för dem – och finns det 
verkligen genvägar i underjorden?

Barnen upptäcker att Svartskogen är fylld av väsen.  
Väsen som egentligen bara hör hemma i sagornas 
värld. Svartskogen är en serie böcker på gränsen 
mellan saga och verklighet. Årskurs 3–4 (116 sidor). 

Kusinerna  
– kopieringsunderlag

Klara och Vilgot har känt varandra hela livet. De är så nära vänner att 
Klara betraktar Vilgots morfar som sin egen. Han blir alltid så glad 
när de kommer på besök. Vad de då inte vet är att järnsängen hemma 
hos morfar är en magisk säng. Den kommer att ta med dem på olika  
tidsresor. Årskurs 3–5 (104 sidor).

 Järnsängen

Svartskogen 523-1097-7 168:-

Främlingar i skogen 523-1098-4 168:-

Gruvans gåta 523-1099-1 168:-
 
Författare Helena Bross

Skönlitteratur
Böcker kan man aldrig få för mycket av! Läs ofta för och med dina elever 
och varför inte ge dem förslag på lästips bland böckerna nedan.

Den första flygturen 523-2600-8    147:-

Simhallsuppdraget 523-2601-5 147:-

 
Författare Tina Engström

Gropens hemlighet 622-5161-1 149:-

Tjuvar i kyrkan 622-5455-1 149:-

Allhelgonamysteriet 622-5456-8 149:-

Spanarna 622-7159-6 149:-

Hjärtat i halsgropen 622-7173-2 149:-

Midsommargåtan 622-7809-0 149:-

Kräftor och banditer 622-7901-1 149:-

Konstkuppen 622-8171-7 149:-

Fula fiskar 622-8173-1 149:-

På svag is 622-8175-5 149:-

 
Författare Helena Bross
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Kontakta

Lotta Wendt på 08587 642 74 eller  
charlotta.wendt@sanomautbildning.se

Läs mer och testa på  
lexiaprovia.se

I Lexia Provia – Handbok finns tydliga beskrivningar 
av de olika språkliga kategorier som finns i Lexia 
och de övningar som hör till varje kategori. Här 
finns också kon kreta tips på hur du med hjälp av 
övnings listorna kan göra variationer och anpass-
ningar av övningarna. I boken beskrivs också syftet 
med respektive test i Provia, samt förklaringar till 
hur man använder testerna.

 

Det här är den efterlängtade handboken till Lexia Provia, det  

webbaserade hjälpmedlet för elever med dyslexi eller andra  

språkliga svårigheter, samt för personer med afasi.

I boken finns förklaringar till respektive kategori i Lexia, samt syftet 

med varje övning. Det finns även förslag på hur du kan anpassa en 

övning till en enskild elev eller användare samt en översikt över de 

övningslistor som hör till övningen.

Det sista avsnittet i boken beskriver de olika testerna i Provia,  

syftet med dem, normering och testresultat. 

Olle Gunnilstam har lång bakgrund som logoped vid Sabbatsbergs 

sjukhus samt på Neurologiska rehabiliteringskliniken i Sköndal. 

Sedan 1987 har han utvecklat datorprogram för språkträning,  

bland annat Afasiprogrammet.

Martti Mårtens har arbetat på logopedmottagningen vid  

Centrallasarettet i Västerås och även drivit egen mottagning. 

Tillsammans, utifrån Afasiprogrammet, skapade de först Lexia och 

sedan även Provia.

Olle Gunnilstam och Martti Mårtens

Handbok

H
andbok Lexia

® Provia  O
lle G

unnilstam
 och M

artti M
årtens

ISBN 978-91-523-4962-5

Nyhet!

Testa eleverna först
Inför varje årskursstart fungerar det utmärkt att 
använda tester i Provia för att snabbt kunna hitta 
de elever som riskerar att utveckla dyslexi eller 
andra språkligt betingade svårigheter. 

Utifrån resultaten föreslås automatiskt övningar i 
Lexia som den enskilde eleven kan arbeta vidare 
med.

Provia ger även en tydlig bild av nynlända elevers 
läs- och skrivkunskaper och ordförråd.

Provia tydliggör hur elevernas språkliga 
kompetensprofil ser ut. Programmet innehåller 
flera testområden och varje årskurs från F–9 har 
tester relaterade till årskursen.

Lexia Provia – Handbok 523-5392-9 229:-

Lexia Provia - Handbok online 523-5698-2 90:-

 
Författare Olle Gunnilstam och Martti Mårtens

Alla har rätt att lyckas
LexiaProvia är ett hjälpmedel och stöd för elever med dyslexi eller andra språkliga 
svårigheter och som även kan användas i sva-undervisningen. Lexia innehåller 
digitala övningar i svenska och Provia normerande tester inom olika språkliga 
områden. LexiaProvia ökar elevernas möjlighet att lyckas med skolarbetet.

Lexia består av en mängd övningar i svenska som 
kan anpassas utifrån den enskilde elevens behov 
och förutsättningar. 

Utmärkt för elever med svenska  
som andraspråk

Många av övningarna passar även utmärkt som 
ren färdighetsträning i svenska och för elever som 
just håller på att lära sig språket.
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Koll på matematik

matematik
5B

Koll på

Eva Björklund
Heléne Dalsmyr

Koll på m
atem

atik
5B

Eva Björklund H
eléne D

alsm
yr

matematik
6A

Koll på

Eva Björklund
Heléne Dalsmyr
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matematik
6B

Koll på

Eva Björklund
Heléne Dalsmyr
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atik
6B

Eva Björklund H
eléne D

alsm
yr

Så här arbetar du med Koll på matematik:

  
   

  
   

I Koll på matematik finns:
 · introduktionsfrågor av öppen karaktär
 · målen nedbrutna utifrån det centrala inne-
hållet

 · särskilda avsnitt där eleverna arbetar med 
kapitlens innehåll utifrån förmågorna.

 · Till alla Koll på matematik finns digitala  
övningar i Bingel.

Koll på matematik är ett inspirerande basläromedel i matematik för åk F-6 som 
ger eleverna möjlighet att utveckla samtliga matematiska förmågor. Här ges 
även förutsättningar att bli medveten om sin egen kunskapsutveckling genom 
självbedömningsverktyget Mattekollen. Med Koll på matematik 4-6 arbetar  
eleverna utifrån Lgr 11, mot kunskapskraven i åk 6.

Fokus på förmågorna
Koll på matematik har fokus på förmågorna. Läromedlet 
ger eleverna möjlighet att synliggöra vad de kan, träna 
mer om det behövs och fördjupa sina kunskaper. Här ges 
också tillfällen för eleverna att diskutera sina lösningar. 
Som lärare får du stöd och inspiration i lärarhandled-
ningen som hjälper dig att skapa förutsättningar för dina 
elever att utveckla hela sin potential. 
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Sannolikhet och statistik4 Sannolikhet, kombi- 
natorik och statistik  

Mål för kapitlet
Du kommer att utveckla kunskaper om:
• sannolikhet
• kombinatorik
• att skapa stapel-, linje- och cirkeldiagram

Förmågor

 Problemlösning

 Begrepp

 Metod

 Kommunikation och resonemang

Hur många olika 
kombinationer finns 
det att välja mellan?

 84

KollpaMatematik_6A_Kap4.indd   84 2016-06-16   13:40

BegreppSannolikhet, kombi- 
natorik och statistik  sannolikhetveckad axel

cirkeldiagram
statistik stapeldiagram linjediagram
kombinatorik

axlar

Mattekollen 
Det här kan 
jag redan om 
sannolik het, 
kombinatorik och 
statistik.

1
1
2

3

4
5

6
7
8
9

Vilka tips  
skulle du vilja  
ge till den som  

skapat stapeldia-
grammet?

Vilket kort tror  
du att personen  

har dragit? Hur stor 
är sannolikheten  

att dra just det  
kortet?

  85
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Bråk

Ord & begrepp

Rätta meningen.

 1 En hel är   12 ___ 
6

  

 2 När ett bråk skrivs endast med täljare  
och nämnare kallas det blandad form.

 3 5 hela subtraherat med   12 ___ 
9

   är lika med 4   6 __ 
9

  

 4   22 ___ 
7

   kan skrivas som 3 hela.

 5   3 __ 
6

   och   6 __ 
3

   är två olika bråk som visar samma tal.

 6   10 ___ 
18

   är lika med en halv.

 7   1 __ 
3

   är den enklaste formen av bråket   6 __ 
9

  

 8 1   1 __ 
4

   är blå.

Problemlösning

 1 Sex skolklasser ordnar en fotbollsturnering.  
Alla klasser ska spela mot varandra en gång. 

a) Hur många matcher spelar varje lag?

b) Hur många matcher spelas totalt?

c) Hur många matcher spelas totalt om det är  
7 skolklasser som är med i turneringen?

 2   1 __ 
4

   av mina karameller är lakrits och resten är sura.

Om jag ger bort en sur karamell har jag 5 sura kvar.  
Hur många karameller hade jag från början?

 64 • Bråk, procent och proportionalitet

3
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Bråk

Träna metod  
Byt ut  ?  mot =, > eller <.

 1 a)   16 ___ 
3

    ?  5   2 __ 
3

  

b)   23 ___ 
9

    ?  2   4 __ 
9

  

c) 5   1 __ 
4

    ?    21 ___ 
4

  

d) 2   6 __ 
7

    ?    19 ___ 
7

  

 2 a) 3  ?    18 ___ 
5

  

b) 1   8 __ 
9

    ?    17 ___ 
9

  

c)   28 ___ 
7

    ?  4

d)   41 ___ 
5

    ?  8   1 __ 
5

   

 3 a)   25 ___ 
4

    ?  5   3 __ 
4

  

b) 9  ?    81 ___ 
9

  

c)   19 ___ 
6

    ?  3   2 __ 
6

  

d) 7  ?    69 ___ 
10

   

 4 a)   18 ___ 
6

    ?  6

b) 2   5 __ 
8

    ?    18 ___ 
8

  

c) 3   1 __ 
2

    ?    6 __ 
2

  

d) 5  ?    47 ___ 
9

  

Spela & kommunicera

Bråkform – blandad form
Rita av tabellen.

Slå en tiosidig tärning två gånger. 

Det största talet är täljaren och det minsta 

talet är nämnaren. 

Skriv in det på spelplanen under bråkform.  
Gör sedan om ditt tal i bråkform till blandad 
form och skriv in det. 

Spel omgång Bråkform Blandad form

1   8 __ 
3

  2   2 __ 
3

  

2

3

4

5

6

Exempel

 Bråk, procent och proportionalitet • 65

3
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Introduktions uppslaget till varje kapitel 
innehåller öppna frågor i syfte att skapa 
förförståelse inför ett kapitel och upp - 
 muntra till att tänka och prata matematik. 

Efter varje avsnitt i grundkursen 
kommer Välj bland förmågorna. 

Begrepp och metoder

Sannolikhet, kombinatorik och statistik
Begrepp Förklaring Exempel

sannolikhet Sannolikhet är hur stor chans/risk 
det är att något händer.

Sannolikhet =   antalet valda möjligheter  _____________________  
antalet möjligheter

  

Sannolikheten är   1 __ 
6

   att slå en trea på en tärning.

   

kombinatorik Kombinatorik handlar om att ordna 
och kombinera.

Det går att göra 8 klädkombinationer av 4 olika tshirts och 
2 olika byxor.

statistik Statistik handlar om att samla in, 
bearbeta, beskriva och dra slutsatser 
om data.

veckad 
axel

1 2 5

10

20

30

40

3 4

50

6
Antal

Pris (kr)

60

50 % =   1 __ 2  

Byggnader
Point  
Hyllie

Victoria  
Tower

100

110

Gothia East  
Tower

Höjd (m)

120

25 % =   1 __ 4  25 % =   1 __ 4  

stapeldiagram I ett stapeldiagram visas fakta med 
staplar. 

axlar Den vågräta och lodräta linjen som 
ett stapel och linjediagram består av.

linjediagram Linjediagram används när man vill 
visa hur något förändras över tid.

veckad axel När den första markeringen på axeln 
inte är nära noll, kan axeln dras ihop 
som ett dragspspel.

cirkeldiagram Ett cirkeldiagram visar hur ett 
 resultat är fördelat. Andelarna skrivs 
ofta i procent eller bråkform.

Mattekollen 
Det här kan jag 
nu om sannolik-
het, kombinatorik 
och statistik. 

3

 Sannolikhet, kombinatorik och statistik • 109

4
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Sist i varje kapitel finns en sammanfattning 
av kapitlets begrepp. 

Elevboken
Elevböckerna A och B innehåller fem kapitel 
vardera, som i sin tur består av tre avsnitt. Efter 
varje avsnitt i grundkursen kommer Välj bland 
förmågorna. Där behandlas samma matema-
tiska innehåll som i avsnittet innan, men sorte-
rat utifrån de olika förmågorna. I Mattekollen, 
som ligger i lärarguiden, får eleven dessutom 
möjlighet att tre gånger i varje kapitel göra 
en självbedömning. Varje kapitel i elevboken 
innehåller även Träna mera och Fördjupning 
samt en sammanfattning av kapitlets begrepp 
och metoder. 

Läxboken
Läxboken följer kapitlen i elevboken 
och innehåller 15 läxor, tre till varje 
kapitel. Läxorna är direkt kopplade till 
elevbokens avsnitt. Varje läxa börjar 
med en problemlösningsuppgift, 
fortsätter med avsnittets innehåll och 
avslutas med repetitionsuppgifter. 
Eleven skriver direkt i boken.

Läxbok
Läxboken innehåller 15 läxor, tre till varje kapitel.  
Läxorna är direkt kopplade till elevbokens avsnitt. 
Varje läxa börjar med en problemlösningsuppgift,  
fortsätter med avsnittets innehåll och avslutas med  
repetitionsuppgifter.

Eleven skriver direkt i boken.

Koll på matematik 5B består av en elevbok, en läxbok  
och en lärarguide.

5B

ISBN 978-91-523-3372-3

(523-3372-3)

matematik
5B

Koll på

Eva Björklund
Heléne Dalsmyr

Läxbok

KollpaMatematik_5B_LB_omslag.indd   Alla sidor 2016-04-04   16:38

Bok + bingel

= digital färdighetsträning
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Koll på matematik digital
Koll på matematik  finns i en heldigital 
och interaktiv version. Innehållet är 
detsamma som i de tryckta böckerna 
men den digitala versionen har även 
funktioner som självrättande övningar, 
filmer, verktygslåda och resultatvy. 

En elevlicens måste vara kopplad till 
en lärarlicens för att den ska fungera.

Läs mer om digitala läromedel på vår 
hemsida. Där kan du även beställa gratis 
testlicenser till dig och din klass.

Koll på matematik Lärarguiden
Lärarguide med ett gediget  
bedömningsstöd. 

Upplägget i Skriva-böckerna är detsamma som i de andra grundböckerna 
och de kan därför användas helt parallellt i under visningen. Det som skiljer är 
att Skriva-böckerna innehåller skrivrader och skrivrutor, extra Träna mera 
samt mer bildstöd. Dessutom finns sidor med blandade uppgifter istället för 
fördjupnings sidorna.  

Tal i bråkform

Jämföra bråk med samma nämnare

 16 Vilket bråk är störst? Ringa in det.

a)   3 __ 
9

   eller   8 __ 
9

   b)   6 __ 
7

   eller   4 __ 
7

   c)   2 __ 
6

   eller   3 __ 
6

   d)   5 ___ 
10

   eller   4 ___ 
10

  

 17 Skriv ett bråk som är 

a) större än   2 __ 
5

   men mindre än   4 __ 
5

     b) större än   1 ___ 
10

   men mindre än   4 ___ 
10

   

c) större än   1 __ 
7

   men mindre än   5 __ 
7

    d) större än   3 __ 
6

   men mindre än   5 __ 
6

    

Jämför bråken och storleksordna dem. Börja med det minsta.

 18 a)   4 __ 
8

      1 __ 
8

      7 __ 
8

      3 __ 
8

      6 __ 
8

   b)   4 ___ 
10

      10 ___ 
10

      7 ___ 
10

      2 ___ 
10

      5 ___ 
10

  

 

 19 a)   2 __ 
9

      9 __ 
9

      8 __ 
9

      3 __ 
9

      1 __ 
9

   b)   6 __ 
7

      3 __ 
7

      7 __ 
7

      1 __ 
7

      4 __ 
7

  

 

När bråken som jämförs har samma nämnare är det  
bråket med flest delar i täljaren som är störst.

  8 ___ 
10

   är större än   6 ___ 
10

  

Pröva och se om du förstår 

Vilket bråk är störst?   2 __ 
4

   eller   3 __ 
4

   Visa med en bild.

Jämför och resonera.

  6 ___ 
10

    8 ___ 
10

  

 66 • tal i bråkform och decimalform

3

Addition och subtraktion med bråk
Bråk

Skriv uträkningen och räkna ut svaret. Växla svaret till så många hela som möjligt.

 5 a) 
+

 b) +

   

 6 
–

 

 

 7 a) 4 4

7 7
1    + 2    =

 b) 2 5

6 6
5    +   3   =

 8 a) 6 7

8 8
5    –   3     =

 b) 1 3

4 4
3      –    1   =

3   1 __ 
5

   – 1   4 __ 
5

  

När antalet delar inte räcker till när du subtraherar växlar du en hel till delar, 3   1 __ 
5

   = 2   6 __ 
5

   
Därefter subtraherar du de hela för sig och bråken för sig.

  3   1 __ 5   – 1   4 __ 5                   = 2   6 __ 5   – 1   4 __ 5   = 1   2 __ 5  

Pröva och se om du förstår 

Lös uppgiften och växla summan till så många hela som möjligt. 3 2

4 4
3   +   2   =

 Bråk, procent och proportionalitet • 61

3
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Nu finns grundböckerna även i A4-format som eleverna 
kan skriva i.

Koll på matematik – Skriva

Skapa och tolka linjediagram
Statistik

 33 Skapa ett linjediagram utifrån tabellen.  
Använd dig av tipsen i faktarutan.

 

 34 a) Skapa ett linjediagram utifrån tabellen 
som visar längdkurvan för reptilen.

b) Hur mycket växte reptilen mellan den var 

1,5 år och 2,5 år? 

Månad Medeltemperatur (°C)

september 26

oktober 27

november 28

december 30

januari 31

Medeltemperatur dagtid

Längd (cm) 0 35 42 48 53 59

Ålder (år) 0 0,5 1 1,5 2 2,5

Medeltemperatur (°C)

Månad

Linjediagram används när man vill visa  
hur något förändras över en viss tid.  
När du skapar egna linjediagram  
kan du använda dessa tips:

 DAnvänd linjal för att rita raka linjer.

 DTa hjälp av linjerna i ditt räknehäfte.

 DHa samma avstånd mellan markeringarna.

 D Skriv vid axlarna vad diagrammet visar.

 DMarkera dina värden med ett kryss.

 DBind samman dina värden så att en graf  
bildas.

Pröva och se om du förstår 

Vilken dag var det kallast? Vilken dag var det varmast? 

Använd dig av diagrammet och tabellen i faktarutan.

Vecko- 
dag

Tempera- 
tur (°C)

måndag 4

tisdag 1

onsdag 3

torsdag 7

fredag 9

lördag 8

söndag 5

mån tis ons
Dag

Temperatur (°C)

tors fre lör sön

1

2

3

4

5

6

8

10

7

9

 100 • Sannolikhet, kombinatorik och statistik
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Skriva

Nyhet!

Koll på matematik 4A

Elevlicens 6 mån 523-5503-9 49:-

Lärarlicens 6 mån 523-4434-7 149:-

 
Koll på matematik 4B *

Elevlicens 6 mån 523-5504-6 49:-

Lärarlicens 6 mån 523-5505-3 149:-

 
Koll på matematik 5A

Elevlicens 6 mån 523-5506-0 49:-

Lärarlicens 6 mån 523-4942-7 149:-

 

Koll på matematik 5B *

Elevlicens 6 mån  523-5507-7 49:-

Lärarlicens 6 mån 523-4943-4 149:-

 
Koll på matematik 6A

Elevlicens 6 mån 523-5508-4 49:-

Lärarlicens 6 mån 523-4944-1 149:-

 
Koll på matematik 6B *

Elevlicens 6 mån 523-5509-1 49:-

Lärarlicens 6 mån 523-4945-8 149:-

 
 *Utkommer vt 2019
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Författare Eva Björklund och Helén Dalsmyr

Koll på matematik 4A

Elevbok 523-1725-9 122:-

Onlinebok , 1år 523-5221-2 55:-  

Elevbok skriva  523-5097-3 122:-

Facit (5-pack)  523-3114-9 92:- 

Läxbok  523-3115-6 53:- 

Lärarguide  523-2922-1 405:- 

Koll på matematik 4B

Elevbok  523-2921-4 122:-

Onlinebok , 1år  523-5222-9   55:- 

Elevbok skriva  523-5324-0 122:-

Facit (5-pack) 523-3368-6 92:-

Läxbok  523-3304-4 53:-

Lärarguide  523-3303-7 405:-

Koll på matematik 5A

Elevbok  523-3305-1 131:-

Onlinebok , 1år 523-5223-6 55:-  

Elevbok skriva  523-5098-0 131:-

Facit (5-pack) 523-3369-3 94:-

Läxbok 523-3307-5 56:-

Lärarguide  523-3306-8 405:-

Koll på matematik 5B 

Elevbok  523-3370-9 131:-

Onlinebok , 1år  523-5224-3 55:-  

Elevbok skriva  523-5325-7 131:-

Facit  (5-pack) 523-3373-0 94:-

Läxbok  523-3372-3 56:-

Lärarguide   523-3371-6 405:-

Koll på matematik 6A

Elevbok  523-3538-3 131:-

Onlinebok , 1år 523-5225-0 55:-

Elevbok skriva  523-5099-7 131:-

Facit (5-pack) 523-3831-5 94:-

Läxbok 523-3830-8 56:-

Lärarguide  523-3832-2 405:-

Koll på matematik 6B 

Elevbok  523-3539-0 131:-

Onlinebok, 1år 523-5226-7 55:-

Elevbok skriva  523-5326-4 131:-

Facit  (5-pack) 523-3834-6 94:-

Läxbok  523-3835-3 56:-

Lärarguide   523-3833-9 405:-

 

5 6

För att du som lärare ska få så mycket stöd som möjligt i din 
planering har vi gjort Lärarguiden extra tydlig. För varje uppslag 
i elevboken finns motsvarande uppslag i Lärarguiden. Elev upp-
slaget är placerat i mitten och runt omkring finns till exempel: 

 · Diskussionsfrågor till introduktions uppslaget 
 · Avsnittsintroduktioner 
 · Aktiviteter 
 · Kommentarer till faktarutorna 
 · Tänk på: tips till läraren 

Dessutom innehåller Lärarguiden ett gediget  
bedömningsstöd. 

Varje elevs resultat på respektive test kan markeras i en bedömningsmatris. 
Bedömningsmatrisen kan med fördel också användas till att bedöma 
elevens sammanlagda insats under ett arbets område. I terminsmatrisen 
kan elevens sammanlagda testresultat samlas för att enkelt kommunicera 
resultaten utifrån både nivå och förmåga.

Mattekollen ger eleven möjlighet att själv utvärdera 
sina kunskaper tre gånger under varje kapitel. 
Mattekollen 2 kan användas efter grundkursen 
och vägleder eleven i valet mellan Träna mera eller 
Fördjupning.

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

5 Namn:

Mattekollen 1
Mål för kapitlet

Du kommer att utveckla kunskaper om:
• metoder för enkel ekvationslösning
• att skriva och förenkla uttryck
• att lösa problem med hjälp av ekvationer

Det här kan jag redan om ekvationer, uttryck och problemlösning:

Begrepp

variabel
uttryck

ekvationalgebra

obekant
likhet

problemlösningsmetoder

Kapitel 5
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5Namn:

Mattekollen 2

Kunskaper Osäker Ganska 
säker Säker Exempel

Ekvationslösning

Förenkla uttryck

Ekvationer och geome-
triska objekt

Ekvation som 
problemlösningsmetod

Förstå och använda 
kapitlets matematiska 
begrepp

Så här arbetar jag vidare: Träna mera Fördjupning

Ekvationslösning s. 130 s. 133–134 

Förenkla uttryck s. 131 Projekt

Ekvationer och geometriska objekt s. 132 s. 136–140

Ekvation som problemlösningsmetod s. 132

Begrepp och metoder s. 135

Egen reflektion:

Kapitel 5
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Bedömningsmatris kapitel 5 
Ekvationer, uttryck och problemlösning

Uppgifter till test 5

Bedömning E C A

Pr
ob

le
m

lö
sn

in
g

Hur väl eleven:

DD löser problem genom att välja och använda strategier och metoder 
som passar problemet 

DD formulerar en enkel ekvation utifrån ett problem

DD löser enkla problem med hjälp av en ekvation

5, 6, 7 8, 9

B
eg

re
pp

Hur väl eleven:

DD tecknar enkla uttryck, till exempel omkretsen av en kvadrat med 
sidan x, till exempel x + x + x + x = 4x

Hur väl eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: 

DD kapitlets begrepp

DD att obekanta tal kan betecknas med en symbol, till exempel en 
 bokstav som kan anta olika värden

4, 6, 8 8

M
et

od

Hur väl eleven:

DD använder likhetstecknet korrekt, dvs. vänster och höger led är olika 
uttryck för samma tal 

DD använder en formell metod för att lösa enkla ekvationer, till exem pel

48 = 6 ∙ x

DD förenklar algebraiska uttryck

1a, 1b, 1c, 
1d, 3, 4

2a, 2b, 7, 9

K
om

m
un

ik
at

io
n 

 
oc

h 
re

so
ne

m
an

g

Hur väl eleven: 

DD beskriver/redovisar kunskaper om likheter och obekanta tal, 
 algebraiska uttryck och ekvationer med olika uttrycksformer, till 
exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar 
mellan dessa

DDmotiverar en lösning, till exempel varför x = 14 när x - 4 = 10

DD ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om 
likheter och obekanta tal, algebraiska uttryck och ekvationer

2a, 2b 5

 186 • bedömning
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Terminsmatris 6A 

Test E C A Kommentar

Pr
ob

le
m

lö
sn

in
g

Test 1 1a  1b 6 4 7 7

Test 2 8 9

Test 3 10 10

Test 4 7 9 9

Test 5 5  6 7 8 9

B
eg

re
pp

Test 1

Test 2 1a          1b 1c 1d 2a 2b

3a 3b 3c 4a

4b 6 7

Test 3 1a     1b 2a 2b 8a

4a 4b 4c

Test 4 1a    1b 1c 2a 1d  2c 3

2b

Test 5 4  6 8 8

M
et

od

Test 1 2a      2b 2c 2d 3 6

3 4 5

Test 2 5 9

Test 3 3a     3b 5 6a 3c  6b 9 11 11

7 9

Test 4 4  6 8 3

Test 5 1a 1b 1c 1d 2a 2b 7 9

 3 4    

K
om

m
un

ik
at

io
n 

 
oc

h 
re

so
ne

m
an

g

Test 1 4

Test 2 6 7

Test 3 5 8b 11 8c

Test 4 5  6 8 5 7 5

Test 5 2a 2b 5

Summa: (61) (31) (11)

Namn:

 bedömning • 187
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Undervisa i matematik 4–6
Eva Björklund har också skrivit boken 
Undervisa matematik 4-6.  
Läs mer på sidan 49.
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Alla elever gör först den gröna kursen, 
Borggården, som tar upp de moment 
som beskrivs i målen. Efter Borggården 
görs en Diagnos som är direkt kopplad 
till målen för kapitlet.  

Om diagnosen gick bra fortsätter eleven 
med den röda kursen, Tornet, som 
innehåller mer utmanande uppgifter. 

Om diagnosen var för svår går eleven till 
den blå kursen, Rustkammaren. Där har 
eleven möjlighet att med hjälp av mer 
grundläggande förklaringar och bilder 
inhämta de kunskaper som beskrivs i 
målen för kapitlet. 

Kapitlets viktigaste moment repeteras i 
Sammanfattningen. 

I Utmaningen får eleverna arbeta med 
problemlösning av olika slag. 

Matte Direkt är en serie för fk–9. 
Matte Direkt Borgen 5B består av en elev-
bok, en lärarhandledning, en läxbok samt 
en fördjupningsbok och ett träningshäfte.

5B

Matte Direkt Borgen 5B innehåller: 

�> fem kapitel

�> uppslag med utmanande problemlösning

�> repetitionsuppgifter

�> klar och tydlig struktur

�> enkla målbeskrivningar

�> vardagsnära och fantasifulla uppgifter

5B

Borgen

Borgen

ISBN 978-91-523-0891-2

(523-0891-2)

Pernilla Falck
Margareta Picetti

BorgenNY_5B_omslag_ORIG.indd   1 2012-11-27   16.42

5A

Borgen
Pernilla Falck

Margareta Picetti

Matte Direkt Borgen

Strukturen i MatteBorgen är enkel och tydlig 
och möjlighet  finns att låta eleven arbeta 
utifrån sin nivå.  

Serien består av två elevböcker per år, en 
för höst ter minen och en för vårterminen.  
Till varje bok finns en lärarhandledning  
med metodiska tips, arbetsblad och prov. 
Dessutom finns det läxböcker, tränings- 
 häften, fördjupningsböcker och digital 
färdighetsträning i bingel. 

Grundbokens struktur:

Varje terminsbok består av fem kapitel . 
De inleds med en samtalsbild med frågor 
som anknyter till de moment som tas upp 
i kapitlet. Här presenteras också målen 
för kapitlet. 

Bok + bingel

= eleverna tränar mer

Matte Direkt Borgen är ett av Sveriges mest använda matematikläromedel. Läromedlets 
struktur är enkel och tydlig och ger eleverna möjlighet att arbeta utifrån sin nivå. Matte 
Direkt Borgen ingår i vår matematikserie Matte Direkt som sträcker sig från F–åk 9. Serien 
består av en elevbok, en lärarhandledning, en läxbok samt en fördjupningsbok och ett 
träningshäfte.  

Tydlighet och flexibilitet
Den tydliga strukturen i böckerna gör det 
möjligt att arbeta med samma moment i hela 
klassen. Diagnosen i varje kapitel vägleder 
lärare och elev till vilken kunskapsnivå eleven 
ska fortsätta att arbeta på. Med Matte Direkt 
Borgen får alla elever möjlighet att utveckla 
sina matematiska kunskaper och uppfylla 
kunskapskraven.

Matte Direkt Borgen hjälper dig att 
 · tydliggöra målen 
 · variera din undervisning 
 · uppmuntra till matematiska samtal 
 · arbeta laborativt för att öka förståelsen 
 · individualisera utifrån elevens behov.
 · Till alla Matte Direkt Borgen finns digitala  
övningar i Bingel.
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Finns som språkstöd  
på modersmål hos 
inläsningstjänst

I lärarhandledningen ges förklaringar till varje 
uppslag i grundboken, förslag på hur nya moment 
kan introduceras, förslag till gemensamma 
aktivi teter och andra praktiska tips. 

Till proven i 6:ans böcker finns bedömningsan-
visningar kopplade till kursplanens förmågor och 
kunskapskravens tre nivåer. Här finns även en 
bedömningsmatris. 

Lärarhandledningen

Matte Direkt Borgen 4

Grundbok 4A 523-0882-0 122:-

Onlinebok  4A, 1 år 523-5155-0 53:-

Lärarhandledning 4A  523-0884-4 390:-

Läxbok 4A 523-0883-7 51:-

Facit 4A (5-pack) 523-0914-8 92-

Mera Rustkammaren 4A  
(5-pack)  523-2350-2  310:-

Grundbok 4B  523-0885-1 122:-

Onlinebok 4B, 1 år  523-5156-7 53:-

Läxbok 4B 523-0886-8 51:-

Facit 4B (5-pack)  523-0915-5 92:-

Lärarhandledning 4B  523-0887-5 390:-

Mera Rustkammaren 4B  
(5-pack)  523-2545-2 310:-

Mera Tornet 4  523-2690-9 138:-

Matte Direkt Borgen 5

Grundbok 5A 523-0888-2 122:-

Onlinebok  5A, 1år  523-5157-4 53:-

Lärarhandledning 5A 523-0890-5 390:-

Läxbok 5A 523-0889-9 54:-

Facit 5A (5-pack) 523-1643-6 92:-

Mera Rustkammaren 5A  
(5-pack)  523-2351-9  310:-

Grundbok 5B 523-0891-2 122:-

Onlinebok  5B, 1 år  523-5158-1 53:-

Lärarhandledning 5B  523-0893-6 390:-

Läxbok 5B 523-0892-9 54:-

Facit 5B (5-pack) 523-1644-3 92:-

Mera Rustkammaren  5B 
(5-pack)  523-2619-0 310:-

Mera Tornet 5  523-2783-8  138:-

Matte Direkt Borgen 6

Grundbok 6A 523-0894-3 122:-

Onlinebok 6A, 1 år  523-5159-8  53:-

Lärarhandledning 6A 523-0896-7  390:-

Läxbok 6A 523-0895-0 54:-

Facit 6A (5-pack) 523-1645-0 92:-

Mera Rustkammaren 6A (5-pack)  523-3059-3     310:-

Grundbok 6B 523-0897-4 122:-

Onlinebok 6B, 1 år  523-5160-4 53:-

Lärarhandledning 6B 523-0899-8  390:-

Läxbok 6B 523-0898-1 54:-

Facit 6B (5-pack) 523-1646-7 92:-

Mera Rustkammaren 6B  523-3302-0 310:-

Mera Tornet 6 523-3278-8 138:-

 
Författare   
Margareta Picetti, Pernilla Falck, Kerstin Sundin (4A), 
Synnöve Carlsson, Gunilla Liljegren (årskurs 6)

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Gamla upplagan av MatteBorgen går att  
beställa via vår hemsida.  
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prov 2

Del B

 10 a) Rita en rätvinklig triangel som har basen 4 cm och höjden 6 cm.

 b) Räkna ut triangelns area. 

 11 Hur stor area har husgaveln?

 12 Ett kilo päron kostar 25 kr.

 a) Rita en tabell som visar priset för varje kilogram upp till 5 kg.

 b) Rita ett diagram som visar sambandet mellan pris och vikt för päron.  
 Använd dina värden från tabellen i a). 

 13 a) Ge förslag på fyra olika tal som tillsammans ger medelvärdet 5.

 b) Bestäm medianen för de fyra talen.

 14 Oscar är 12 år och hans syster Emma är 18 år.

 Kalla Oscars ålder för x och skriv ett uttryck för Emmas ålder.

 15 

 Figur 1 Figur 2 Figur 3

 a) Hur många svarta kvadrater finns det i figur nummer 4?

 b) Beskriv hur mönstret växer med figurens nummer.

 c) Mönstret kan beskrivas med ett uttryck.  
 Skriv det uttryck som visar antalet kvadrater i en figur med nummer x.

 d) Redogör för hur du kom fram till ditt svar i c).

 16 Lös ekvationen. 

 3 · x + 12 = 36  

 17  Längden på hästhagen är 10 meter längre än bredden.  

 a) Kalla bredden för x. Skriv ett uttryck för  
 hästhagens omkrets.

 b) Skriv en ekvation och räkna ut hagens  
 bredd om omkretsen är 100 m.      

 c) Omkretsen av en annan hage är 80 m.  
 Skriv en ekvation och räkna ut hagens bredd  
 om hagen är tre gånger så lång som den är bred.   

8 m

5 m

2,5 m
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prov 1 del B

Uppgift Godtagbara svar Poäng

11 a Axel 9,45 s, Frida 9,87 s, Agnes 10,07 s, Hannes 10,32 s.

Resultatlistan kan dock vara i omvänd ordning.

Korrekt svar (ger båda poängen).

(2/0/0)
+E

b

+E
k

11 b 0,45 s

Korrekt svar. 

Godtagbar lösning.

(2/0/0)
+E

m

+E
k

12 15 elever

Korrekt svar.

Godtagbar lösning.

(2/0/0)
+E

m

+E
k

13 300 kr

Räknat ut rabatten korrekt.

Räknat ut nya priset korrekt.

Godtagbar lösning.

Tydlig lösning.

(3/1/0)
+E

m

+E
m

+E
k

+C
k

14   
3
 __ 5   är störst.

Gjort om procent till bråk, eller bråk till procent.

Gjort en jämförelse och gett korrekt svar.

(0/2/0)
+C

m

+C
r

15 Till exempel 100 lotter med 15 vinst- och 85 nitlotter eller  
200 lotter med 30 vinst- och 170 nitlotter.

Valt en fungerande metod och påbörjar en lösning.

Använt metoden korrekt och som ger rätt svar. 

Godtagbar lösning.

Tydlig lösning.

(1/3/0)
 
+C

p

+C
m

+E
k

+C
k

16 a) Ökningen till nästa tal i talföljden är 0,1 större för varje nytt tal.  
Nästa tal är 1,0  1,5  2,1.

Valt en fungerande metod anger de tre talen i talföljden.

Beskriver talföljden med ord.

(0/2/0)

+C
p
 

+C
r
   

16 b) Till exempel 0,1,1,2,3,5

En talföljd som stämmer med beskrivningen.

(0/0/1)
+ A

p

17   
625
 ____ 600      1,2 ∙ 6     

6
 ____ 0,5     0,97 ∙ 60

Skrivit i rätt ordning.

Förklarat att 1,2 ∙ 6 är lite mer än 6 och att 0,97 ∙ 60 är lite mindre än 60,

och även förklarat att 625/600 är lite mer än 1 och att 6/0,5 är dubbelt så 
mycket som 6.

(0/2/1)
+C

b

+C
r

+A
r
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Bedömningsmatriser 
Elevens resultat på provet kan kommuniceras med hjälp 
av en bedömningsmatris. Genom att kryssa för de upp-
gifter eleven klarat ger matrisen en bild av vilka förmå-
gor eleven utvecklat och på vilken kunskapsnivå eleven 
befinner sig.

Bedömningsmatrisen visar även om en elev har några 
brister. Matrisen kan alltså användas för att kommuni-
cera både elevens förtjänster och brister. Den kan också 
vara ett underlag för betygssättning. 

Bedömningsmatris Prov 1

Förmåga E C A

Problemlösning 15   16a 16b 

Metod 3   3   3   4a   4b   4c    
4d   5b   6b   11b   12   13    
13 

14   15 

Begrepp 1a   1b   2a   2b   5a   6a    
7   8a   8b   8c   9   10a   
10b   11a 

17 

Resonemang 14   16a   17   17 

Kommunikation 11a   11b   12 

13   15 

13   15  

Antal E poäng:  /32   Antal C poäng:  /10   Antal A poäng:  /2

Bedömningsmatris Prov 2

Förmåga E C A

Problemlösning 11 17c 

Metod 4b   5a   5b   9a   9b   10b 
11   12b   13b   15a   17b   17c 

13a   16   17b 
17c 

Begrepp 1a   1b   1c   2   2   2  2   
3   4a   6a   6b   6c   7   8   
17a 

17a 

Resonemang 15d 

Kommunikation 10a   11   12a   12b   15b  12b   13a   14   17a  15c 

Antal E poäng:  /33   Antal C poäng:  /10   Antal A poäng:  /2

MDBorgenNY_6A_LH_prov.indd   127 2012-11-14   10.19

För de elever som behöver fler och 
större utamningar finns Mera Tornet. 
Där finns fler uppgifter till varje 
kapitel och eleverna får lära sig nya 
spännande saker. 

6

Matte Direkt är en serie för fk–9.  
Matte Direkt Borgen åk 6 består av två elev-
böcker, två lärarhandledningar, två läxböcker, 
två träningshäften samt en fördjupningsbok.

Borgen

6

Synnöve Carlsson
Gunilla Liljegren

Margareta Picetti

Mera Tornet 6 

>> innehåller fler uppgifterav den typ som  
finns i Tornet i grundboken

>> följer kapitelindelningen i MatteDirekt  
Borgen 6A och 6B

Borgen

Mera Tornet
ISBN 978-91-523-3278-8

(523-3278-8)

BorgenNY_6_MeraTornet_omslag.indd   Alla sidor 2016-03-31   14:41

Mera Tornet

6B

Borgen

Mera 
Rustkammaren

Synnöve Carlsson
 Gunilla Liljegren

 Margareta Picetti

Verkar kursen Rustkammaren för svår? 
Låt då eleven börja i häftet Mera Rust
kammaren. Här finns uppgifter liknande 
de i grundbokens Rustkammaren men 
eleven skriver direkt i häftet. Kapitlen, 
som följer grundböckerna, avslutas med 
en enkel diagnos.

Mera Rustkammaren

6A

Borgen
Synnöve Carlsson

Pernilla Falck
Gunilla Liljegren

Margareta Picetti

Lärarhandledning

MDBorgenNY_6A_LH_omslag_ORIG.indd   2 2013-05-30   15.18
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Grundläggande  
matematik

Synnöve Carlsson

Bryggan
bas

Matte Direkt Bryggan Bas
Bryggan Bas gör det möjligt för alla elever att lyckas med mellanstadiets  
matematik. Boken sammanfattar det centrala innehållet i matematik till och 
med årskurs 6 och har en tydlig struktur, ett elevnära språk och varierade  
uppgifter som tränar de fem matematiska förmågorna.

begrepp

1
 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

kapitelinnehåll

Tal och räknesätt 

6 7

Bryggan Bas Arbetsblad
Här finns arbetsbladen till Bryggan Bas 
samlade i ett häfte där eleven direkt skriver 
in sina svar. Perfekt för den som behöver 
mycket träning för att bli trygg i de grund-
läggande färdigheterna.

Bryggan Bas Grundläggande matematik

Grundbok  523-2720-3 269:-

Grundbok onlinebok, 1 år 523-5228-1 90:-

Bryggan Bas Arbetsblad 523-4124-7 114:-

Lärarmaterial online (pdf) 
(skollicens) 1 år 523-3366-2 710:-

 
Författare  Synnöve Carlsson

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Bryggan Bas är skriven med ett tydligt och elevnära språk och sammanfattar 

det centrala innehållet i matematik till och med åk 6. Bryggan Bas har 8 kapi-

tel: Tal och räknesätt, Bråk och decimaltal, Procent och sannolikhet, Mätning 

och enheter, Geometri, Statistik, Algebra och samband och Problemlösning.

Varje kapitel innehåller:

• ingress med kapitelinnehåll och begrepp 

• tydliga exempel och vardagsnära uppgifter

• minitest för snabb självdiagnos

• uppslaget med fokus på resonemang, kommunikation, begreppsförståelse 

och problemlösning 

• kapiteltest med uppgifter som testar grundläggande begrepp och metoder

• avsnittet Koll på förmågorna? som tydliggör de matematiska förmågorna 

• sammanfattning 

Det sista kapitlet är ett fristående kapitel som behandlar olika strategier för 

att lösa matematiska problem. 

Bryggan Bas fungerar lika bra för elever inom vuxenutbildningen på grund-

läggande nivå, som för elever i grundskolan med behov av att repetera och 

reparera matematikens grunder. 

Bryggan Bas består av lärobok, lärarmaterial och onlinebok. 

Till samma serie hör även Bryggan, ett läromedel som sammanfattar det 

 centrala innehållet för åk 7–9.

Bryggan bas

Synnöve Carlsson

Synnöve Carlsson

Bryggan
bas

Arbetsblad

Arbetsblad Arbetsblad
Grundläggande  

matematik

ISBN 978-91-523-2720-3

(523-4531-3)

Finns som språkstöd  
på modersmål hos 
inläsningstjänst

Boken är indelad i åtta kapitel: 
 · Tal och räknesätt 
 · Bråk och decimaltal 
 · Procent och sannolikhet 
 · Mätning och enheter 
 · Geometri 
 · Statistik 
 · Algebra och samband 
 · Problemlösning 

Varje kapitel innehåller:
 · Ingressuppslag med Kapitelinnehåll och 

Begrepp.
 · Tydliga exempel och vardagsnära  

uppgifter.
 · Minitest för snabb självdiagnos.
 · Uppslaget med fokus på resonemang, 

kommunikation, begreppsförståelse och 
problemlösning.

Bryggan Bas är främst avsedd för elever som ännu inte uppnått betyg E i åk 6. 
Den kan användas som komplement under senare delen av mellanstadiet för 
elever i behov av repetition och reparation. 

 · Kapiteltest som testar grundläggande 
begrepp och metoder.

 · Avsnittet Koll på förmågorna? som 
synliggör de matematiska förmågorna för 
eleverna. 

 · Sammanfattning av kapitlets metoder 
och begrepp.

Lärarmaterial
Till Bryggan Bas hör ett lärarmaterial med 
arbetsblad för färdighetsträning, aktiviteter 
som befäster begrepp och tränar kommuni-
kation samt prov med bedömningunderlag. 
Lärarmaterialet säljs som nedladdnings-
bara pdf:er.
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Trampolinen

Trampolinen

Ove Aspeling
Lena Torbjörnson

Bråk och procent

Trampolinen

Ove Aspeling
Lena Torbjörnson

De fyra räknesätten

Trampolinen

Ove Aspeling
Lena Torbjörnson

Geometri och enheter

Trampolinen

Ove Aspeling
Lena Torbjörnson

Statistik och samband
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Trampolinen

Ove Aspeling 
Lena Torbjörnson

Taluppfattning

_______ =

–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5

Trampolinen är en serie träningshäften, anpassade till det centrala 
innehållet för årskurs 6 i Lgr11. Häftena är lämpliga att använda som 
repetition inför de natio nella proven i årskurs 6, eller som reparation 
efter de nationella proven. Facit finns att hämta på vår hemsida.

De fyra räknesätten 523-1156-1 77:-

Taluppfattning 523-1155-4 73:-

Bråk och procent 523-1157-8 73:-

Geometri och enheter 523-1158-5 77:-

Statistik och samband 523-1159-2 73:-

 
Författare Ove Aspeling och Lena Torbjörnson

FOKUS

PÅ

OVE ASPELING   LENA TORBJÖRNSON
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isbn 978-91-523-2795-1

(523-2795-1)

FOKUS PÅ MATEMATIK 1
 

Fokus på Matematik 1 är ett lättarbetat  läromedel på grundläggande 
nivå, som sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 6. 
 Fokus på Matematik har

• genomgångar med lösta exempel och enkla förklaringar

• skrivrader till uppgifter med begrepp- och metodträning

• uppgifter som tränar resonemang, kommunikation och 
 problemlösning

• diagnos efter varje avsnitt, test efter varje kapitel

• lättläst språk, anpassat för elever med annat modersmål  
än  svenska

Fokus på Matematik 1 fungerar lika bra för elever inom vuxen-
utbildning på grundläggande nivå, nationell delkurs 3, som för 
elever i grundskolan med behov av att repetera och reparera 
matematikens grunder.

Till serien Fokus på Matematik hör också Fokus på Matematik 2, ett 
läromedel som sammanfattar det centrala innehållet för åk 7–9.
Fokus på Matematik 2 passar för elever i grundskolan och vuxen-
utbildning på grundläggande nivå, nationell delkurs 4.

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

1

Fokus på Matematik  
– grundläggande nivå 1 523-2795-1 203:-

 
Författare Ove Aspeling och Lena Torbjörnson

Fokus på Matematik
I Fokus på Matematik tränar eleven begrepp och metoder och skriver 
lösningar och svar direkt i boken. Till varje avsnitt finns dess utom 
uppgifter som ger en ingång till problemlösning, resonemang och 
kommunikation. Fokus på Matematik – grundläggande nivå 1 samman-
fattar det centrala innehållet till och med åk 6 och är avsedd för elever 
med behov av att repetera eller reparera matematikens grunder.
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Markera

 364 a) en tredjedel b) en fjärdedel c) en femtedel

 365 a) två fjärdedelar b) tre sjättedelar c) fyra femtedelar

Hur stor del är markerad?

 366 a)  b)  c) 

 367 a)  b)  c) 

VAD ÄR ETT BRÅK?

Om du delar en hel i tre lika stora delar, 

så blir varje del en tredjedel.

Om du delar en hel i fyra lika stora delar,  
så blir varje del en fjärdedel.

En tredjedel och en fjärdedel är exempel på tal i bråkform.

SKRIVA BRÅK MED SIFFROR

Så här skriver vi tal i bråkform:

Skriv bråken med siffror.

 368 a) en femtedel  b) tre femtedelar  c) fyra femtedelar 

 369 a) två tredjedelar  b) fem tiondelar  c) fyra tiondelar 

 370 a) tre fjärdedelar  b) sex åttondelar  c) sju niondelar 

Hur stor del är markerad? Skriv bråken med siffror.

 371 

  a)  b)   c) 

 372

  a)  b)   c) 

 373 En tårta är delad i 10 bitar. Sophia, Amir och Ayat äter varsin bit. 
Hur mycket är det sedan kvar av tårtan?

 374 I en klass är två sjättedelar pojkar. Hur stor andel är flickor?

 375 En chokladkaka har sex rutor. Leila äter upp fyra av dem.  
Hur stor andel av chokladkakan är kvar?

Täljaren talar om hur många delar av figuren det är det är.

Bråkstreck.

Nämnaren talar om hur många delar figuren är delad i.

Täljaren är tak, 
nämnaren står nere.

3
5

TAL I BRÅKFORM

Ett material för elever som behöver:
 · träna begrepp och metoder och skriva 

svaren direkt i boken
 · grundläggande träning av resonemang, 

kommunikation och problemlösning 

Lättläst språk, anpassat för elever 
med annat modersmål än svenska.
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BERÄKNINGAR MED HELTAL

Räkna ut.

 85 a) 312 + 544 =  b) 627 + 162 = 

 86 a) 207 + 772 =  b) 330 + 254 = 

 87 a) 1 300 + 260 =  b) 2 040 + 150 = 

 88 a) 503 + 6 105 =  b) 5 400 + 2 005 =  

Vilka siffror fattas? Kontrollera med miniräknare.

 89 a) b) c) d)

Räkna ut.

 90 a) 547 – 243 =  b) 752 – 551 = 

 91 a) 927 – 316 =  b) 369 – 105 = 

 92 a) 6 400 – 2 100 =  b) 5 500 – 300 = 

 93 a) 8 470 – 1 020 =  b) 4 870 – 340 = 

Vilka siffror fattas? Kontrollera med miniräknare.

 94 a) b) c) d)

 95 Räkna ut summan av talen 2 400 och 1 200?

 96 Räkna ut differensen av talen 2 400 och 1 200?

 97 Du har termerna 145 och 133. Räkna ut

  a) summan b) differensen

ADDITION

När du räknar addition med huvudräkning är  
det enklast att börja med den största talsorten.

524 + 352 = 800 + 70 + 6 = 876

När du räknar addition med uppställning börjar du med entalen.

addition
13 + 15 = 28
term + term = summa

Här är hundratal den största talsorten.

3 1 2
+ 5 4 4

5

4 5 3
+ 1 2

5 8

1 6
+ 3 8 3

4 8

2 5
+ 2 3

6 7

SUBTRAKTION

När du räknar subtraktion med huvudräkning  
kan du först dela upp den andra termen.

485 – 321 = 485 – 300 – 20 – 1 = 164

När du räknar subtraktion med uppställning  
börjar du med entalen.

Räkna varje talsort för sig

subtraktion
28 – 15 = 13
term – term = differens

5 5 2 8
– 1 5 7

4 2

8 4 7
– 3 0 3

5 2 5

4 7
– 3 4 0

5 0

6 4 8 3
– 2 1 4 1

4 4

5 2 4
+ 3 5 2

8 7 6 4 + 2 = 6

Ser du direkt att  
910 + 2 050 = 2 960?

Ser du direkt att
4 810 – 1 600 = 3 210?

4 8 5
– 3 2 1

1 6 4 5 – 1 = 4

 · diagnos efter varje avsnitt, test efter 
varje kapitel

 · lättläst språk, anpassat för elever med 
annat modersmål än svenska.
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Matteord A–Ö 

Matteord A–Ö är en uppslagsbok med fem 
tillhörande träningshäften: Öva Matteord 
A–Ö. I uppslagsboken kan eleverna slå upp 
och lära sig viktiga matematiska begrepp. 
I träningshäftena får eleverna i varierade 
övningar träna på de ord och begrepp som 
finns med i uppslagsboken. 

Lös Problem 1–6

För att eleverna ska känna igen sig genom serien medverkar Oscar 
och Maja i samtliga häften. Uppgifterna är indelade i olika områden 
baserade på det centrala innehållet i Lgr 11. 

Problemlösning

(1717-4)

LÖS  1  PROBLEM !

LÖS  1  PROBLEM !LÖS  1  PROBLEM !LÖS  1  PROBLEM !LÖS  1  PROBLEM !
LÖS  1  PROBLEM !

LÖS  1  PROBLEM !LÖS  1  PROBLEM !LÖS  1  PROBLEM !LÖS  1  PROBLEM !LÖS  1  PROBLEM !

Ulla Hägglund
Susanne Magne

Lös Problem 1 är den första boken av sex  
i Plockepinns serie problemlösning.
I häftet möter vi Oscar och Maja i några olika situationer.   
De matematiska problemen är skrivna i olika miljöer.  
Syftet med häftena är att eleverna ska utveckla sin förmåga  
att lösa matematiska problem. 

För att eleverna ska känna igen sig genom serien medverkar 
Oscar och Maja i samtliga häften. Uppgifterna är indelade i 
olika områden baserade på det centrala innehållet i Lgr 11. 
Varje område har en viss symbol.

Områdena är:

 De fyra räknesätten

 Geometri

 Mönster

 Diagram

 Kluringar

Serien Lös Problem är tänkt att användas från årskurs  
fyra till årskurs sex, och problemens svårighetsgrad ökar 
genom serien.

-

? ?

Problemlös_häfte 1_tryck.indd   1 2012-09-24   14.23

Problemlösning

(1717-4)

LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !
LÖS  2  PROBLEM !

LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !

Ulla Hägglund
Susanne Magne

Lös Problem 1 är den första boken av sex  
i Plockepinns serie problemlösning.
I häftet möter vi Oscar och Maja i några olika situationer.   
De matematiska problemen är skrivna i olika miljöer.  
Syftet med häftena är att eleverna ska utveckla sin förmåga  
att lösa matematiska problem. 

För att eleverna ska känna igen sig genom serien medverkar 
Oscar och Maja i samtliga häften. Uppgifterna är indelade i 
olika områden baserade på det centrala innehållet i Lgr 11. 
Varje område har en viss symbol.

Områdena är:

 De fyra räknesätten

 Geometri

 Mönster

 Diagram

 Kluringar

Serien Lös Problem är tänkt att användas från årskurs  
fyra till årskurs sex, och problemens svårighetsgrad ökar 
genom serien.

-

? ?

LÖS  2  PROBLEM !

Problemlösning

(2345-8)

Ulla Hägglund
Susan ne Magne

Lös Problem 5 är den femte boken av sex 
i Plockepinns serie problemlösning.
I häftet möter vi Maja, Oscar, Ali, Miriam, Alicia, Teresa och 
Anton i några olika miljöer och situationer. Syftet med häftena 
är att eleverna ska utveckla sin förmåga att lösa matematiska 
problem. 

För att eleverna ska känna igen sig genom serien medverkar 
Oscar och Maja i samtliga häften. Uppgifterna är indelade i 
olika områden baserade på det centrala innehållet i Lgr 11. 
Varje område har en viss symbol.

Områdena är:

 De fyra räknesätten

 Geometri

 Mönster

 Diagram

 Kluringar

 Bråk

Serien Lös Problem är tänkt att användas från årskurs 
fyra till årskurs sex, och problemens svårighetsgrad ökar 
genom serien.

 De fyra räknesätten

 Mönster

 Geometri

 Mönster Mönster-

 Diagram

 Kluringar

 Diagram

 Kluringar

 Bråk

 Kluringar? ?

 Bråk Bråk

LÖS  2  PROBLEM !LÖS  LÖS  LÖS  LÖS  LÖS  LÖS  LÖS  LÖS  2  PROBLEM !
LÖS  LÖS  LÖS  LÖS  LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !

LÖS  2  PROBLEM !
 PROBLEM !
 PROBLEM !

LÖS  2  PROBLEM !
 PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  LÖS  2  PROBLEM ! PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !
 PROBLEM !

LÖS  5  PROBLEM !
Susan ne MagneSusan ne MagneSusan ne MagneSusan ne Magne

Lös Problem 4 omslag ny.indd   1 2014-05-15   12.17

Problemlösning

Ulla Hägglund
Susanne Magne

Lös Problem 6 är den sjätte boken av sex  
i Plockepinns serie problemlösning.
I häftet möter vi Maja, Oscar, Anton och Alicia i några olika 
miljöer och situationer. Syftet med häftena är att eleverna ska 
utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem. 

För att eleverna ska känna igen sig genom serien medverkar 
Oscar och Maja i samtliga häften. Uppgifterna är indelade i 
olika områden baserade på det centrala innehållet i Lgr 11. 
Varje område har en viss symbol.

Områdena är:

 De fyra räknesätten

 Geometri

 Mönster

 Diagram

 Kluringar

 Bråk

Serien Lös Problem är tänkt att användas från årskurs  
fyra till årskurs sex, och problemens svårighetsgrad ökar 
genom serien.

-

? ?

LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !
LÖS  2  PROBLEM !

LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !LÖS  2  PROBLEM !
LÖS  6  PROBLEM !

ISBN 978-91-523-2346-5

(523-2346-5)

Lös Problem 6 omslag.indd   1 2015-11-02   09:47

2428-47335 - Vāks

170 170

24
0

2428-47335-041659-Sanoma Utbildning AB-Plockepinn Lös Problem 6 - Vaks.indd   1 04.11.15   16:16

Här tränar eleven de moment som finns inom kunskapsområdet 
sannolikhet och statistik i Lgr 11. Häftet är tänkt för de elever som 
behöver lite större utmaningar i årskurs 5 och 6.

Sannolikhet och statistik

Matteord A–Ö 622-7355-2 137:-

Öva Matteord A–Ö Första häftet 622-7357-6 39:-

Öva Matteord A–Ö Andra häftet 622-7359-0 39:-

Öva Matteord A–Ö Tredje häftet 622-7361-3 39:-

Öva Matteord A–Ö Fjärde häftet 622-7363-7 39:-

Öva Matteord A–Ö Femte häftet 622-7365-1 39:-

 
Författare  Ulla Hägglund, Susanne Magne

De matematiska problemen i serien Lös Problem utspelar sig i olika miljöer, allt ifrån ett 
museibesök till en fjällresa. Syftet med häftena är att eleverna ska utveckla sin förmåga 
att lösa matematiska problem. Problemens svårighetsgrad ökar genom serien.

Lös Problem 1 523-1717-4 41:-

Lös Problem 2 523-1798-3 41:-

Lös Problem 3 523-1799-0 41:-

Lös Problem 4 523-2344-1 41:-

Lös Problem 5  523-2345-8 41:-

Lös Problem 6 523-2346-5  41:-

 
Författare  Ulla Hägglund, Susanne Magne

Plockepinn   
– Sannolikhet och statistik  523-2621-3 73:-

 
Författare  Ove Aspeling och Lena Torbjörnson
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Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1–6. Nu med färgglada 
omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket bas-
läromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierade 
uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De passar därför även som läxhäften.

Mattehäften

Talområde 0–20
Den magiska kitteln: Taluppfattning
Massor av möss: Addition och subtraktion utan  
 tiotalsövergång
Amerika: Addition med tiotalsövergång
På stranden: Addition och subtraktion med  
 tiotalsövergång
I sagoskogen: Subtraktion med tiotalsövergång

Talområde 0–100
I havets djup: Multiplikation, tabellerna 1–10
Riddarborgen: Multiplikation
På fjället: Division, täljaren ≤25
Fest i klassen: Division
Lördagsgodis: Problemlösning
Pyramidens hemlighet: Problemlösning
Kapten Enben: Taluppfattning
Djungeln: Addition och subtraktion  
 utan tiotalsövergång
Grönland: Addition och subtraktion med  
 tiotalsövergång
Clownen Beppo: Multiplikation, tabellerna 2, 5 och 10
På tivoli: Multiplikation, tabellerna 1–5 och 10

I havets djup 523-3321-1 129:-

I Riddarborgen 523-3322-8 129:-

På fjället 523-3320-4 129:-

Fest i klassen 523-3319-8 129:-

Lördagsgodis 523-3318-1 129:-

Pyramidens hemlighet 523-3323-5 129:-

Kapten Enben 523-3324-2 129:-

Djungeln 523-3325-9 129:-

Grönland 523-5643-2 129:-

Clownen Beppo 523-3327-3 129:-

På tivoli 523-3328-0 129:-

Den magiska kitteln 523-3315-0 129:-

Massor av möss 523-3314-3 129:-

Amerika 523-5642-5 129:-

På stranden 523-3316-7 129:-

I sagoskogen 523-3313-6 129:-

Talområde 0–1 000
Australien: Taluppfattning
Dinosaurien Dino: De fyra räknesätten
Afrika: Taluppfattning
På bondgården: Addition och subtraktion  
 utan tiotalsövergång
Den kluriga krokodilen: Addition och subtraktion  
 med tiotalsövergång
Räkna med sport: Problemlösning
Skatten hos inka: Problemlösning
Räkna med mig: Problemlösning med miniräknare

Australien 523-3329-7 129:-

Dinosaurien Dino 523-3330-3 129:-

Afrika 523-3331-0 129:-

På bondgården 523-3332-7 129:-

Den kluriga krokodilen 523-3333-4 129:-

Räkna med sport 523-3334-1 129:-

Skatten hos inka 523-3335-8 129:-

Räkna med mig 523-3336-5 129:-

Talområde 0–10 
Lilla spöket Lisa:  Taluppfattning
Rymdvarelser: Addition
Lilla grisen: Subtraktion
Antarktis: Addition och subtraktion
Knuttes kluringar: Problemlösning

Lilla spöket Lisa 523-3309-9 129:-

Rymdvarelser 523-3308-2 129:-

Lilla grisen 523-3311-2 129:-

Antarktis 523-3310-5 129:-

Knuttes kluringar 523-3312-9 129:-

Författare  Ove Aspeling och Lena Torbjörnson

Roliga illustrationer, enkla instruktioner 
och varierade uppgifter under lättar ett 
självständigt arbetssätt.

5pack
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Champ 

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

TEXTBOOK WORKBOOK

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren5 5
TEXTBOOK WORKBOOK

TEXTBOOK WORKBOOK

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren

Christer Bermheden

Lars-Göran Sandström

Staffan Wahlgren6 6

Elever

tränar mersom binglar

Engelska är ett spännande, roligt och omtyckt ämne. I Champ finns välskrivna 
texter, varierande övningar och medryckande sånger som motiverar eleverna att 
vilja använda engelskan. Champ finns även som heldigital lösning.

I Champ finns det:
 · Olika texttyper

 · En tydlig övningskedja där eleverna 
systematiskt tränar de olika förmågorna

 · En pedagogisk planering till varje avsnitt 
med tydlig koppling till förmågorna och hur 
dessa ska bedömas

 · Repetitionskapitel som fungerar som 
diagnoser

 · Konkreta tips för arbete med språkliga 
strategier och bedömning

 · Nya sånger

 · En ”verktygslåda” för eleverna med ordfält 
och grammatik

 · Till alla Champ finns digitala övningar  
i Bingel.

Övningsmästaren.se 
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, 
ordträning, och begreppsträning 
kopplade till våra läromedel i 
engelska, moderna språk, sfi och 
matematik.
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Textbook 4

Textbook 5

CHAPTER

6

Alfie 
Hello, I’m Alfie, Alfie Kidd. 
I’ve got a dog, a black and white 
cocker spaniel.
He’s called Ollie. 
He’s five years old and very smart.

RABBITS |  FACTS

Rabbits are born blind and with no fur.

They have 4 to 6 babies.

They can live up to ten years.

They have long ears, about 10 cms.

They sleep eight hours a day.

They eat grass, flowers, carrots and many other things.

They can jump three metres.

Alfie Hello, Isabelle. This is Ollie. He’s a cocker spaniel.
Isabelle He’s sweet. Well, this is Polly. She can talk, you know. 
 Polly, listen. This is Alfie.
 (No answer from Polly)

 Come on, Polly. Try again. 
 This is Alfie.
Polly Sorry! Nice to meet you.
Isabelle Alfie’s ten today, Polly.
Polly Happy birthday, 
 happy birthday!
Alfie Thank you, Polly. 
 Yes, she’s smart, Isabelle. 
 Well, we must go now. 
 See you later.
Polly Bye, bye.
Alfie Amazing!

Isabelle 
Hi, I’m Isabelle Moore. 
I haven’t got a dog, 
but I have got a parrot. 
She’s called Polly. 
She’s green and yellow. 
She can say “Sorry”, 
“Nice to meet you”, “Bye, Bye” and “Happy birthday”.

 SEVENTEEN 17

3 metres

Ollie and Polly

16 SIXTEEN 

Amazing!
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Textbook 6

Chapter

22

The world is going mad! Every week I read about wars and thousands of 
children, even babies, who have no food or water. I read about people who 
starve. I’m upset, I’m angry – and I’m ashamed.

At my school, for example, my mates throw away heaps of food in our 
canteen every day. I think the food we get in school is quite good. But 
some of my mates are so spoilt and picky about what they eat, so they just 
throw away most of their lunch. If they don’t like this or that, why bother 
to take food they won’t eat?

Many young people are worried about the future. 

What will it be like when they grow up? Meet Samantha, 12.

What awaste!

56 FIFTY-SIX

5
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1. Don’t put more food on your plate than you will eat.

2.Sell or give away your old clothes to a second-hand shop.

3.
Buy second-hand yourself. 

There is nothing wrong with the clothes. 
Some are quite cool – and cheap.

4.Don’t throw away things you are 
tired of. Hand them in to charity organizations.

5.Always recycle plastic, metal, glass, packages, electronics and newspapers.

1. Don’t put more food on your plate than you will eat.

2.Sell or give away your old clothes to a second-hand shop.

3.
Buy second-hand yourself. 

There is nothing wrong with the clothes. 
Some are quite cool – and cheap.

4.Don’t throw away things you are 
tired of. Hand them in to charity organizations.

5.Always recycle plastic, metal, glass, packages, electronics and newspapers.

FIFTY-SEVEN 57

Well, don’t hesitate! 
Join me in my fi ght for a better future.

Samantha Dixon, 12, Huddersfi eld

stOp 
foOd 
Waste

I will never accept food waste especially as I know there are so many poor 
people out there who have very little or nothing to eat. My idea now is to 
ask the head teacher of my school to start a project. Perhaps we could have 
a competition with other schools in our town. Which school has little or no 
food waste after a full week?

And food is not the only thing people waste. They throw away 
clothes, computers, mobiles, you name it, anything they get tired of. 
I’m so fed up with it!

So there is a new war starting - my war!! Do you want to fi ght on my side? 
Here is what you can do: 

greAt
Ideas

5

10
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B

CHAPTER

12 The grizzly
Yukon territory is situated in the north of Canada, next to Alaska. 
It is cold. Everything is white and quiet. The first rays of sunlight 

hit the peaks of Bear Cave Mountain. Minute by minute they move 
down the mountainside, and soon the whole valley is lit up.

60 SIXTY SIXTY-ONE 61

The grizzly At first nothing moves but then three brown spots become visible, one much 
bigger than the others.

It is April and time for the grizzly family to wake up after six months in 
hibernation. Two cubs were born during the winter and now they jump, roll 
around and chase each other in the snow. Their mother is keeping an eye on 
them. There are lots of dangers around – avalanches, hunters and even 
other bears.

The cubs stop playing. They are hungry and their mother lies down on her 
back to feed them. She will go on feeding them for two more months. At the 
same time she will teach them how to find their own food.

The meal is over and the family moves on. The 
summer in Yukon is only four months long and the 
bears have to get fat enough to survive another winter 
in their den. They will eat almost anything at first, like 
dead seals or whales they find on the beach. Later on 
they will fish for salmon in the rivers. Usually they only 
eat the head of the fish. That is where the nourishment 
is. The rest they leave for birds to feed on.

During the summer, the grizzly cubs grow fast – if 
they are still alive. Half of all the cubs die before their 
second year. Even if the mothers protect them, some 
will drown in the rivers and male bears will kill and 
eat some of the others. A mother won’t let a male come 
near her while she has cubs, so the male kills them to 
make her interested in him.

But if the cubs live, they will get really big, almost three 
meters tall, and perhaps weigh as much as 700 kilos.

Yukon territory is situated in the north of Canada, next to Alaska. 
It is cold. Everything is white and quiet. The first rays of sunlight 

hit the peaks of Bear Cave Mountain. Minute by minute they move 
down the mountainside, and soon the whole valley is lit up.
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Textbook
Texterna i Textbook är inspirerande och engage-
rande och utspelar sig runt om i den engelsktalande 
världen. Det finns fint illustrerade bildordlistor samt 
styckeordlistor och en alfabetisk ordlista.

I Textbook får eleverna:
 · möta olika texttyper, till exempel dialoger, berät-

telser, faktatexter, bloggtexter, artiklar, sagor och 
rim

 · stämma av sina kunskaper i repetitions-kapitlen

 · en toolbox som innehåller ordfält och grammatik

 · exempel på språkliga strategier.

Textbook onlinebok
Textbook finns även som onlinebok. Den speglar 
innehållet i den tryckta boken och har inläst ljud.

Champ 4 

Digital, elevlicens 1 år 523-4440-8 94:-

Digital, lärarlicens 1 år 523-5122-2 261:-

 
Champ 5

Digital, elevlicens 1 år 523-4922-9 94:-

Digital, lärarlicens 1 år 523-5275-5 261:-

 
Champ 6

Digital, elevlicens 1 år 523-5316-5 94:-

Digital, lärarlicens 1 år 523-5317-2 261:-

Champ digital
Champ finns i en heldigital och interaktiv 
version. Innehållet är detsamma som 
i de tryckta böckerna (både text- och 
övningsbok) men den digitala versionen 
har även funktioner som ljudfiler, inter-
aktiva övningar och resultatvy. 

En elevlicens måste vara kopplad till 
en lärarlicens för att den ska fungera.

Läs mer om digitala läromedel på vår 
hemsida. Där kan du även beställa gratis 
testlicenser till dig och din klass.
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Workbook 4

THIRTY-THREE 33  

2 Read and draw.

 
 

3  Match word and picture.

Draw a 
rabbit with …

black fur

long white ears

four babies –

one baby is white

one baby is brown

two babies are grey

2. snake

4. guinea pig

7. hamster
8. puppy 9. tortoise

3. kitten

1. rabbit

10. spider
11. budgie

6. parrot
5. gold fi sh

Champ 4_WB_chapter 1-10.indd   33 2015-08-21   10:22

32 THIRTY-TWO

CHAPTER

6

 Give examples of pets you know. Write in English.

  

  

  

1A Tick off right or wrong.
   right wrong 

 1. Alfi e has a black and white hamster.  

 2. Ollie is a parrot. 

 3. Polly can say “Nice to meet you”. 

 4. It is Alfi e’s birthday today. 

 5. Alfi e: Polly is smart. 

 6. Ollie: I like Polly. (Guess!) 

1B  Correct the sentences that are wrong.

   

   

   

Ollie and Polly

Champ 4_WB_chapter 1-10.indd   32 2015-08-21   10:22

Workbook 

Varje kapitel börjar med en Warm up, för att väcka 
intresse för innehållet i det kommande kapitlet och 
för att ge förförståelse för det ordfält som eleverna 
kommer att möta i kapitlet. Övningarna är markerade 
med symboler för de receptiva och de produktiva 
förmågorna.

 

 Läsa. Läsförståelseövningen som hör till 
kapiteltexten hjälper eleven att utveckla 
lässtrategier. 

 Höra. Hörövningarna, som finns till varje 
kaptitel, innehåller frågor på detaljer såväl 
som på helheten.  

 Tala. Tal- och interaktionsövningarna är 
många och inspirerande. 

 Skriva. I varje kapitel får eleven öva sin 
skriftliga förmåga, både genom att skriva 
utifrån modelltexter och mer fritt.

Under rubrikerna Reflektera (Champ 4), Can you figure 
it out? (Champ 5) och Grammar revision (Champ 6) får 
eleverna fundera över grammatiska konstruktioner 
eller läs- och hörförståelsefrågor.

can you figure it out?

GRAMMAR REVISION

Sist i varje kapitel finns en Challenge-övning som är till 
för dem som arbetar snabbt och vill utmana sig själva.

Workbook 5

ONE HUNDRED AND SEVEN 107  106 ONE HUNDRED AND SIX

Chapter

21 Your amazing eyes
Discuss in groups of 3–4 pupils. Which school subject do you like best? Why?

History

Physics English

Chemistry

Spanish

Biology

Technical 
studies

maths

Religious 
studies

Geography

1  Combine texts and pictures. Write the correct numbers in the boxes.
 1. Check with a ruler.
 2. Cover your left eye with your hand.
 3. Hold a pencil loosely with two fingers.
 4. Hold the middle of a pencil.
 5. Keep the tips of your fingers apart.
 6. Move your hand up and down.
 7. Touch the pencils together.
 8. Your fingers float in the air.

Workbook 6

SIXTY-FIVE 65  64 SIXTY-FOUR

Colourful India
A  What do you know about India? Do the quiz.

 1. What is the capital of the Republic of India?

  Mumbai New Delhi Kolkata

 2.  How many people live in India?

  about 1.2 billion about 550 million about 750 million

 3.  The Ganges is India’s biggest …

  river mountain lake

 4. What animals would you find in India (one of them, two or all?)?

  elephants tigers cobras

 5. Bollywood films are made in …

  Bombay/Mumbai Beijing Hollywood

B  Tick off the correct alternative.

 1.  It’s …cold in the north of India so put on an extra sweater.

  terribly never scary

 2. The sign at the elephant reserve said “Don’t … the animals.” 

  feed need feel

 3.  … are very important to make Indian food tasty.

  Sweets Sizes Spices

 4. The … in India is growing fast.

  mixture population   colour

 5. Have you got … money to buy some naan bread?

  through tough enough

1  Finish the sentences about India.

 1.  A great part of the population   

 2.  There are polluted   

 3.  The monsoon is   

 4.  Most Hindus   

 5.  A lot of spices   

 6.  They make films   

 7.  Most people in India speak English   

2  Work in pairs. Discuss the following statements.

 1. India is a big country.

 2.  India is a rich country.

 3.  The climate is nice in India.

 4.  Religion is important in India.

 5.  Indian food tastes good.

 6.  Many films are produced in Bollywood. 

A

CHAPTER

6

Det man binglar

blir man bra på
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51Champ 4. Lärarhandledning.

RABBITS |  FACTS

Rabbits are born blind and with no fur.

They have 4 to 6 babies.

They can live up to ten years.

They have long ears, about 10 cms.

They sleep eight hours a day.

They eat grass, fl owers, carrots and many other things.

They can jump three metres.

Alfi e Hello, Isabelle. This is Ollie. He’s a cocker spaniel.
Isabelle He’s sweet. Well, this is Polly. She can talk, you know. 
 Polly, listen. This is Alfi e.
 (No answer from Polly)

 Come on, Polly. Try again. 
 This is Alfi e.
Polly Sorry! Nice to meet you.
Isabelle Alfi e’s ten today, Polly.
Polly Happy birthday, 
 happy birthday!
Alfi e Thank you, Polly. 
 Yes, she’s smart, Isabelle. 
 Well, we must go now. 
 See you later.
Polly Bye, bye.
Alfi e Amazing!

 SEVENTEEN 17

3 metres

Amazing!5

10

15
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Textbook sid. 17

Kapitelgenomgång Chapter 6

Fortsätt sedan att ställa kontrollfrågor. Sökläs.

• What can you tell me about Ollie? He’s black and white, he’s a 
cocker spaniel, he’s 5 years old, he’s very smart.

• What can you tell me about Polly? She’s green and yellow, she can 
talk.

Fortsätt att lyssna på och läsa texten på sidan 17 och ställ kontrollfrågor. 

Sökläs.

• Whose birthday is it today? It’s Alfi e’s birthday.
• What does Polly do? She says Happy birthday.

Öva på det tonade s-ljudet [z]: he’s, she’s, years, amazing. 

Körläs presentationerna på sidan 16 och låt sedan eleverna läsa dialogen 

på sidan 17 i grupper om tre. Gå runt och lyssna och fånga upp ord som 

eleverna behöver öva på att uttala. Öva gemensamt på dessa ord när alla 

läst färdigt.

Titta på meningarna I’ve got a dog och I haven’t got a dog från texten, 

fundera på, tillsammans med eleverna, vad meningarna betyder. Diskutera 

sedan vidare hur man hur man bildar frågor med Have you got …? Haven’t 
you got …?

Titta på faktarutan på sidan 17. Titta på texten. 

• Look at the pictures next to Rabbits – facts. What do you think the 
text is about? What rabbits eat./ How far they jump./How long the 
rabbit’s ears are. 

Lyssna slutligen på faktatexten och ställ kontrollfrågor. Sökläs.

• What do rabbits eat? They eat grass, fl owers, carrots etc.

• How much do rabbits sleep every day? They sleep eight hours a 
day.

• How old can rabbits get? They can get 10 years.
• How far can rabbits jump? They can jump 3 metres.

Avsluta med att befästa uttryck med have you got, I haven’t got genom att 

berätta och fråga eleverna om husdjur.

• I haven’t got a pet. Have you got a pet?
Om de svarar att de har ett djur, fortsätt fråga:

• What kind of pet?

• What is it called?

Champ4_lh.indd   51 2015-08-21   15:21

50 Champ 4. Lärarhandledning. 

Kapitelgenomgång Chapter 6

Ollie and Polly
Före läsningen

Låt eleverna fundera på om de förstår vad ordet pet betyder. Förklara ordet.

• What is a pet? Try to explain the word. An animal in a house/
home/family, for example a dog. 

Låt dem sedan göra uppgiften i workbook i par. Avsluta med en uppsamling 

där alla par får berätta vilka husdjur de kan på engelska. Skriv orden på 

tavlan. 

Fråga eleverna om de har egna husdjur: 

• How many of you have got a pet? 

Markera på tavlan hur många av varje husdjur som fi nns i klassen. Samman-

fatta sedan muntligt Five pupils have cats, three pupils have dogs, one pupil 
has a hamster etc. 

Introducera texten 

Titta på sidan 16 i textbook och ställ frågor. Titta på bilden. Sökläs.

• What two animals do you see on page 16? I see a dog and a 
parrot.

• What do you know about parrots? They can talk.

• This chapter is called Ollie and Polly, who do you think is Ollie 
and who is Polly? 

• Let’s listen and fi nd out if you’re right.

Under läsningen

Lyssna på och läs texten på sidan 16 och låt eleverna konstatera om de hade 

rätt eller fel om vem som är Ollie och vem som är Polly. 

• You were right, Ollie is the dog and Polly is the parrot./Is Ollie 
really a parrot?/What kind of animal is Polly?

32 THIRTY-TWO

CHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTER

6

Give examples of pets you know. Write in English.

1A Tick off right or wrong.
   right wrong

1. Alfie has a black and white hamster. 

2. Ollie is a parrot.

3. Polly can say “Nice to meet you”.

4. It is Alfie’s birthday today.

5. Alfie: Polly is smart.

6. Ollie: I like Polly. (Guess!)

1B Correct the sentences that are wrong.

  

  

  

Ollie and Polly

Workbook sid. 32

CHAPTER

6

Alfi e 
Hello, I’m Alfi e, Alfi e Kidd. 
I’ve got a dog, a black and white 
cocker spaniel.
He’s called Ollie. 
He’s fi ve years old and very smart.

Isabelle 
Hi, I’m Isabelle Moore. 
I haven’t got a dog, 
but I have got a parrot. 
She’s called Polly. 
She’s green and yellow. 
She can say “Sorry”, 
“Nice to meet you”, “Bye, Bye” and “Happy birthday”.

Ollie and Polly

16 SIXTEEN 

5

10
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Textbook sid. 16

Song:
Ollie and Polly
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Textbook onlinebok, 1år 523-5249-6 90:-
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Lärarhandledning  523-3215-3  815:-

Lärarens ljudfiler  523-3357-0  546:-
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Champ 5

Textbook  523-3171-2 150:-

Textbook onlinebok , 1 år 523-5250-2    90:-
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Champ 6

Textbook  523-4249-7 154:-

Textbook onlinebok, 1 år 523-5126-0    90:-

Workbook  523-4250-3 133:-

Lärarhandledning  523-4763-8 815:- 

Lärarens ljudfiler  523-4775-1 546:-
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Författare  Christer Bermheden, LarsGöran  
Sandström, Staffan Wahlgren och Therese Ljunglöf

Lärarens ljudfiler
Lärarens ljudfiler finns för nedladd-
ning och innehåller ljudfiler till 
texterna i Textbook och hörförstå-
elseövningar i Workbook samt till 
terminsproven.

Texterna till Textbook finns även på 
Övningsmästaren:  
www.ovningsmastaren.se .

Sånger
Till varje kapitel finns en specialskri-
ven sång som behandlar kapitlets 
textinnehåll. Ljudfilerna till sång-
erna säljs separat.

Elevfacit
Innehåller facit till övningarna i 
Workbook.

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

SNART KOMMER 

Champ Extra Reading 
Läsförståelsehäften, 
 två nivåer, för åk 4, 5 och 6.

Champ Extra Speaking
Interaktionsövningar  
för åk 4, 5 och 6.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen guidar dig som lärare 
före, under och efter arbetet med kapiteltex-
terna samt vid bedömning. Den innehåller:

 · pedagogiska planeringar
 · kapitelgenomgångar
 · metodiska tips
 · kopieringsunderlag
 · två terminsprov
 · hörförståelsemanus
 · sångtexter
 · bedömningsmatriser

Kapitelgenomgångarna ger dig en tydlig 
pedagogisk vägledning. Du får förslag på 
hur du kan arbeta med dina elever samt hur 
du kan stöta dem genom varje kapitel. 

Språkliga strategier behandlas genomgå-
ende i kapitelkommentarerna och i en egen 
sektion.

De två fristående terminsproven testar 
samtliga förmågor.

Håll utkik!
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New What’s up?

New What’s Up? 4

Textbook  523-4098-1 145:-

Textbook onlinebok, 1 år 523-5517-6 90:-

Workbook 523-4099-8 125:-

Elevfacit 523-5418-6 55:-

Lärarens ljudfiler (mp3) 523-5118-5 683:-

Lärarhandledning 523-4103-2 840:-

Progress tests (pdf) 523-5119-2 720:-

789152 3511789

isbn 978-91-523-5117-8

(523-5117-8)

New What’s up? är

• välstrukturerad
• kommunikativ
• elevaktiv
• stöttande
• utmanande

I New What’s up? 4 får eleverna möta olika typer av texter och 
stegvis utveckla sina språkliga förmågor i engelska.

New What’s up? 4 består av:

• Textbook
• Textbook online
• Workbook
• Facit
• Lärarhandledning
• Lärarens ljudfiler
• Progress tests What’s up?

Maria Göransson
Agneta Hjälm
Karl-Erik Widlund
Andy Cowle

-- ett läromedel i engelska för årskurs 4--6

New
4

What’s up?New

4

789152 3511789

isbn 978-91-523-5117-8

(523-5117-8)

New What’s up? är

• välstrukturerad
• kommunikativ
• elevaktiv
• stöttande
• utmanande

I New What’s up? 4 får eleverna möta olika typer av texter och 
stegvis utveckla sina språkliga förmågor i engelska.

New What’s up? 4 består av:

• Textbook
• Textbook online
• Workbook
• Facit
• Lärarhandledning
• Lärarens ljudfiler
• Progress tests What’s up?

Maria Göransson
Agneta Hjälm
Karl-Erik Widlund
Andy Cowle

-- ett läromedel i engelska för årskurs 4--6

New

What’s up?New

4

4

New What’s Up? är ett flexibelt och tryggt läromedel med fokus på ett kommunikativt 
arbetssätt. Målen med varje Unit är tydliga, kapitlens arbetsgång stöttar, utmanar 
och språkutvecklar. Uppföljningen säkerställer att alla hänger med.

 · nya inspirerande illustrationer och modern 
layout

 · ett stort utbud av olika texttyper
 · strategitips för olika situationer
 · fler och mer utmanande hörövningar
 · en målsida och en självutvärdering till 
varje Unit

 · ett avsnitt om kulturella företeelser  

 · övningar som konsekvent tränar och testar 
de språkliga förmågorna

 · In my opinion – nya talövningar för att ut-
trycka åsikter och känslor

 · Roundup – utökade repetitionsavsnitt
 · Progress tests – separata test för ett brett 
bedömningsunderlag.

 · Till alla ZickZack-rum finns digitala  
övningar i Bingel.

I New What’s Up finns:

Nyhet!

New What’s Up? 5

Textbook  523-5295-3 145:-

Textbook onlinebok, 1 år, 523-5633-3 90:- 
utkommer april 2019

Workbook 523-5296-0 125:-

Elevfacit 523-5419-3 55:- 
utkommer juli 2019

Lärarens ljudfiler (mp3) 523-5358-5  683:- 
utkommer april 2019

Lärarhandledning 523-5297-7 840:- 
utkommer juli 2019

Progress tests (pdf) 523-5357-8 700:- 
utkommer april 2019

 
Författare  Maria Göransson, Agneta Hjälm,  
KarlErik Widlund och Andy Cowle

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

New What’s up? 6 
utkommer under våren  
och sommaren 2020!

Övningsmästaren.se 
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, 
ordträning, och begreppsträning 
kopplade till våra läromedel i 
engelska, moderna språk, sfi och 
matematik.

New What’s up? är

• välstrukturerad
• kommunikativ
• elevaktiv
• stöttande
• utmanande

I New What’s up? 5 får eleverna möta olika typer av texter och 
stegvis utveckla sina språkliga förmågor i engelska.

New What’s up? 5 består av

• Textbook
• Textbook online
• Workbook
• Facit
• Lärarhandledning
• Lärarens ljudfiler
• Progress tests

Maria Göransson
Agneta Hjälm
Karl-Erik Widlund
Andy Cowle
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-- ett läromedel i engelska för årskurs 4--6
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isbn 978-91-523-4098-1

(523-4098-1)

New What’s up? är

• välstrukturerad
• kommunikativ
• elevaktiv
• stöttande
• utmanande

I New What’s up? 5 får eleverna möta olika typer av texter och 
stegvis utveckla sina språkliga förmågor i engelska.

New What’s up? 5 består av

• Textbook
• Textbook online
• Workbook
• Facit
• Lärarhandledning
• Lärarens ljudfiler
• Progress tests

-- ett läromedel i engelska för årskurs 4--6
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Textbook
 · Boken är uppdelad i ett Intro-avsnitt samt Unit A–E.  

Det finns tre kapitel i varje Unit.

 · Varje Unit inleds med en målsida.

 · I Did you get it? får eleverna visa att de har förstått 
texten.

 · Med hjälp av en bildordlista utökas temats ordfält.

 · I de kommunikativa övningarna tränas ordförråd, 
fraser och grammatik.

 · Fokusrutorna förklarar grammatiska moment på ett 
enkelt sätt.

 · Avsnittet Everyday life (Unit G) ger eleverna inblick i 
vardagsliv 
i Storbritannien och USA.

 · Unit F består av följetonger, Alien attack (åk 4) och 
Smartphone Hero (åk 5). 38 39thirty

Are you a film fan?CHAPTER

Yesterday Karen and Neil were at the Clarks’ house. It rained all day, 
so they stayed inside. They played Scrabble and listened to music. 
Today Karen and Neil are back at the Clarks’ house again …

Karen Do you like films, Fraser?
Fraser  Yes. This morning I watched a film with Dad. It was an old horror 

film. It was awesome.
Olivia Oh, Fraser’s a real film fan. He knows everything about films.
Fraser Yes, especially horror. I watch them all the time. How about you, Karen?
Karen I like thrillers. What are your favourite films, Olivia?
Olivia Actually, I like romcoms.

Neil  Ugh, romcoms are boring. They’re always the same. Boy meets girl. 
First they don’t like each other. Then they like each other. What a 
surprise! Happy end. Duh!

Olivia  Well, they cheer me up.
Neil What about action films. Do you like them?
Olivia  Yeah, I like films with superheroes. I watch them with Elliot. The 

special effects are incredible.
Neil Which ones do you like?
Olivia Well, all the Batman and Spiderman films, for sure.
Neil Yes, me too. They’re amazing.
Karen  Neil and I like fantasy films like The Lord of the Rings. They’re 

cool!
Neil They filmed The Lord of the Rings in New Zealand, you know.
Fraser Oh yes. That’s true.
Neil So what kind of TV shows are popular here?
Fraser  Well, some reality shows are very popular. Talent shows, for  

example, and cooking shows.
Olivia  We also watch lots of American series. There are so many series to 

choose from. 
Karen Can we watch something now?
Fraser Yeah, let’s watch episode two of Death Castle. It’s really scary.

Elliot comes in.

Elliot  Are you going to watch something scary? I want to see it, too. 
Olivia OK, if you hide behind the cushion when I say so.

thirty-one

Did you get it?
Who says this?
1 This morning I watched a film with Dad.
2 He knows everything about films.
3 I like thrillers. 
4 Romcoms are boring.
5 The special effects are incredible. 
6  They filmed The Lord of the Rings in New Zealand, you know.
7 So what kind of TV shows are popular here?
8 Let’s watch episode two of Death Castle.

9   Why must Elliot hide behind a cushion?

Do you like Halloween, Isabelle?
Yeah! I think it’s fun. We dress up in scary 
costumes and go around and play trick-or-treat.

How do you dress up?
Sometimes I’m a pirate. Sometimes I’m a ghost with white  
face paint – and red for blood! My friends dress up as witches,  
mummies, zombies – that sort of thing.

Halloween 
in the USA

94 ninety-four
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Ooh, that’s scary! Do you get lots of candy from trick-or-treating?
You bet! Sometimes we get small presents. I’m only 10, so  
my mom takes me and my brother round houses in the  
neighborhood. She wears a mask, too. I tell jokes to get candy.

Cool. Do you decorate your house?
Yeah. We hang toy spiders, bats and skeletons on the walls and 
doors. I have a poster of the vampire Dracula in my room. It’s 
from last year’s Halloween. My little brother is scared when he 
sees Dracula with blood on his lips. I think it’s cool. And it keeps 
him out of my room. Ha ha.

Do you have pumpkins?
Sure. We get a giant pumpkin every year. We cut the inside out. 
Then we cut a scary face in it, and put a candle inside the empty 
pumpkin. On 31st October we put it on the front porch and light 
the candle. It looks so cool and spooky. I love pumpkin lanterns.

Isn’t it difficult to carve out the inside and cut out eyes, nose 
and mouth?
It takes about an hour, but I think the world record is 24 seconds.

That’s so cool. Do you eat anything special at Halloween?
Well, we usually have dinner before we go out. Dad makes a large 
pot of chili and for dessert Mom makes pumpkin pie!  
It’s awesome!

95ninety-five
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 Listen and repeat.1

strawberriesgrapes

chocolate biscuits doughnuts

yoghurt

milk

tomatoespotatoes

apples pears

carrots peas

pancakessyrup

toothpaste toothbrushes

Talk about what you need to buy. Look at the pictures in exercise 1.

You  Do we need any chocolate biscuits?
Friend  No, we don’t. But we need some doughnuts.

2

a carrot - three carrots en morot - tre morötter
an apple - lots of apples ett äpple - massor av äpplen

De flesta substantiv bildar plural (flertal) genom att lägga till ett -s.

a bus - four buses en buss - fyra bussar
a kiss - many kisses en kyss - flera kyssar
a box - some boxes en låda - några lådor
a toothbrush - two toothbrushes en tandborste - två tandborstar
a beach - many beaches en strand - många stränder
a match ‒ five matches en match ‒ fem matcher

Substantiv som slutar på väsljud (-s, -x, -sh, -ch) bildar plural med -es (iz).

a strawberry - many strawberries en jordgubbe - flera jordgubbar
a baby - two babies en bebis - två bebisar
a family - many families en familj - många familjer
a fly - many flies en fluga - många flugor

Substantiv som slutar på konsonant + -y bildar plural med -ies.

a potato - some potatoes en potatis - några potatisar
a tomato - lots of tomatoes en tomat - massor av tomater

Några substantiv som slutar på -o bildar plural med -oes.

Alien attack

88 eighty-eight

5

This has happened:
Olivia finally gets to the Cineview Centre. She 
sees Jack coming out from the cinema. The 
film is over. Olivia explains why she was late.  

Jack says he wants to see the film again and  
Olivia thinks this is a great idea. Olivia is  
hungry so they walk to a burger restaurant.

Jack and Olivia are at Burger Time, a fast food restaurant near the cinema.

   Now, listen to the end of the story.

Episode five

84-112_TEXTBOOK_unit F + G.indd   88 2018-01-17   09:57

fifty-three

Everyday life
In this unit you will …

talk about …
  houses, places to eat and sports in the UK and in the USA
  Christmas in the UK and Halloween in the USA.

read …
  about how Daniel from the UK is celebrating Christmas
  about how Isabelle from the USA is celebrating Halloween.

UNIT G

Yes, I live in  
the cage above. 

89eighty-nine

listen to …
   Daniel talking about himself 
and his family

   Isabelle talking about herself 
and her family.

write …
   about houses, places to eat and 
sports

   facts about Christmas in the 
UK and in Sweden

   facts about Halloween in the 
USA and in Sweden.

Are you the new  
neighbour?

84-112_TEXTBOOK_unit F + G.indd   89 2018-01-17   09:57

62 63sixty-threesixty-two

Back from  
the holidays

CHAPTER

The Clarks are back from their holiday in Barbados. Olivia is in her 
room with her friend, Leah. She is helping Olivia to unpack. 

Leah My goodness, Olivia, your room is so messy! 
Olivia  I know, but it’s not always like this. You should see 

Fraser’s room.
Leah  No, thank you. Oh, I like this red skirt. It’s got a  

beautiful pattern.
Olivia It’s from Barbados. 
Leah How nice. Have you got some other new things?
Olivia  Yes, I’ve got lots of new stuff. Clothes in Barbados are so 

colourful. Look at this pink and grey top. 
Leah   It’s so cool. Hey, what’s this? A red Spiderman T-shirt! 

So sweet!
Olivia   It’s not mine. It’s Elliot’s. He’s got all his clothes in my 

bag because his bag is very small.
Leah And why do you have a toy tiger and a turtle in here?
Olivia What? Oh, they belong to Elliot.

Fraser walks in.

Fraser  Where’s my hoodie?
Olivia  I don’t know. But some of your stuff is in my bag.
Fraser  And … have you seen my charger, Olivia?
Olivia   You’re hopeless, Fraser. Of course it’s not here. But I’ve 

got your smelly socks in my bag.
Fraser And your stuff is in my bag. These jeans are not mine. 
Leah Are you sure? Ha Ha!
Olivia Ooops! Sorry! Here is your charger – in one of my socks. 

Did you get it?
Complete the sentences.

Olivia has got

Fraser has got

Elliot has got

a  … a red Spiderman T-shirt.
b  … a toy turtle. 
c  … a very small bag. 
d  … a hoodie. 
e  … a red skirt. 
f  … smelly socks.
g  … a pink and grey top. 

TEXTBOOK_unit D.indd   62-63 2017-12-12   21:16
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42

4 Write answers.1A

4 Interview a friend. Use the questions in 1A.1B

1 Hello! What’s your name? 

2 What time is it? 

5 Who’s this?

6  Is he Olivia, Fraser and  
Elliot’s brother?

7 How old is he?

8 Where is he from?

3 What’s your address?

4 What’s your phone number?

Polly

Billy

Roundup

fourty-two
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?

?

4 Here are some answers. Can you ask the questions?1C

1 Hi! My name’s Ryan.
2 It’s half past eleven.
3 My address is 71 London Road, Brighton.
4 My phone number is 1273 449 65 11.
5 This is Elliot.
6 No, he’s Olivia and Fraser’s brother. (cousin)
7 He’s six years old.
8 He’s from Brighton in the UK.

Hello! What’s your name? Hello! My name’s Hannah.

Hi! What’s your name? Hi! My name’s Ryan.

1 Hello! My name’s Hannah.
2 It’s three o’clock. 
3 My address is 59 Oxford Street, London.
4 My phone number is 208 682 27 73.
5 This is Pete.
6 No, he’s Elliot’s cousin. (brother)
7 He’s sixteen years old.
8 He’s from Perth in Australia.

fourty-three
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Lärarhandledning
I lärarhandledningen finns tips på hur man arbetar med texter 
och olika typer av övningar. 

För att stötta läraren finns modeller för att skapa förförståelse 
för texterna och förslag på hur man kan få eleverna att utveckla 
sin läs- och hörförståelse med hjälp av strategier. 

Kulturell information om olika företeelser utvecklas under 
rubriken Bra att veta. I lärarhandledningen finns också kopie-
ringsunderlag med konversationsövningar samt underlag för 
ele vernas självbedömning. 

Manus till alla hörövningar finns också här. 

Lärarens ljudfiler
Texterna är även inspelade med native speakers. Elevens ljudfi-
ler till textboken finns på Övningsmästaren:  
ovningsmastaren.se. 

Lärarens ljudfiler innehåller dessutom alla hörövningar och 
säljs som nedladdningsbara ljudfiler.

Progress tests
Progress tests innehåller fem fristående test som mäter elevernas 
förmågor i reception och produktion.

11eleven10 ten

What do they have for breakfast this morning? Listen and draw lines. 
There are two pictures too many.

6

5 Why does Mr Robinson want to have breakfast in a cafe tomorrow?

 a   Then he can get biscuits for breakfast.         
 b   He thinks the coffee is better.     
 c   There are no toasts burning and he can have a full breakfast.

What have you got on your breakfast trays? Circle the things both you 
and your friend have got. Student B, look at page 00.

7

You  Have you got any tea?
Student B Yes, I’ve got some tea./No, I haven’t got any tea.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ham

toast

marmalade

butter

bacon and eggs

cheese

apple juice

teamilk and cereal

Which things have both of you got on your breakfast trays?

1 Jake

2 Mr Robinson

3 Mrs Robinson

4 Ellie

Workbook
 · Förmågorna tala, läsa, lyssna och skriva tränas i öv

ningar kopplade till Textbook.
 · Ett kugghjul anger att eleverna behöver använda olika 

språkliga strategier för att lösa den lite svårare uppgif-
ten. 

 · Under rubriken In my opinion får eleverna påståenden 
som de diskuterar utifrån sina egna åsikter.

 · Roundup repeterar innehållet i varje Unit, med tydligt 
fokus på de olika förmågorna. Här kan man låta eleverna 
pröva sina vingar på egen hand.

134 one hundred and thirty-four

CHAPTER CHAPTER

To live in a big city like New York is awesome. 

I agree.

  There are so many things to do. 

   There are many famous tourist attractions.

    It’s cool to live in a place with many people.

    

I don’t agree.

   The air is dirty.

   There’s so much crime in big cities.

   There are too many people everywhere. 

    

UNIT E

128-144_WORKBOOK_slutet.indd   134 2018-01-16   13:26

135one hundred and thirty-five

CHAPTER

It must be fun to be at an international adventure camp. 

I agree.

   You get new friends from all over the world. 

   It’s exciting to do activities like climbing and rafting.

  You speak English every day. 

    

I  don’t agree.

   I want to be with my friends. 

   It’s difficult to understand other languages.

   I’m not interested in adventure activities.

   

128-144_WORKBOOK_slutet.indd   135 2018-01-16   13:26

Det man binglar

blir man bra på
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Texterna lägger grunden till trä-
ningen i övnings boken och varje 
övning utgör en viktig del i öv-
ningskedjan. 

Övningar för att befästa kunskaper, som 
följs av ett diagnostiskt test till varje kapitel. 
Facit hämtas på vår hemsida.
 
Try again 1  622-6781-0 91:-

Try again 2  622-6783-4 91:-

Try again 3  622-6787-2 91:-

Författare JanÅke Persson och Göran Friberg

Grammatikövningar med diagnostiska prov 
efter varje moment. Facit hämtas från vår 
hemsida.
  

Try Hard 1 622-0995-7 91:-

Try Hard 2 622-0996-4 91:-

Try Hard 3 622-0997-1 91:-

Författare Jan Sundström 

 Try again   Try Hard

New Champion

What’s up?    
Ett läromedel i engelska som har ett 
kommu nikativt och elevaktivt arbetssätt. 
Eleverna möter engelskan som vardags-
språk och som det talas i olika länder. 

What’s up? åk 4

Textbook  622-7246-3 135:-

Textbook onlinebok  523-5252-6 90:-

Workbook 622-7248-7 120:-

Elevfacit  622-7203-6 50:-

Lärarens ljudfiler (mp3) 523-3289-4 683:-

Lärarmaterial  622-7201-2 825:-

Crosswords  622-8721-4 354:-

Games åk 4–5  622-9632-2 324:-

New Champion 4 

Textboken  622-6250-1 145:-

Övningsboken  622-6251-8 126:-

Elevfacit  622-6252-5 55:-

Lärarpärmen  622-6254-9 807:-

Lärarens ljudfiler (mp3)  523-3292-4 520:-

Sångerna (mp3) 523-3293-1 371:-

Korsorden  622-7951-6 357:-

New Champion 5 

Textboken  622-6853-4 150:-

Övningsboken 622-6854-1 130-

Elevfacit  622-6855-8 55:-

Lärarpärmen  622-6856-5 807:-

Lärarens ljudfiler (mp3)  523-3294-8 520:-

Sångerna (mp3) 523-3295-5 371:-

Korsorden 622-7952-3 357:-

New Champion 6

Textboken  622-6890-9 154:-

Övningsboken 622-6891-6 133:-

Elevfacit  622-6892-3 55:-

Lärarpärmen  622-6893-0 807:-

Lärarens ljudfiler (mp3) 523-3296-2 550:-

Sångerna (mp3) 523-3297-9 250:-

Korsorden 622-7954-7 357:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

What’s up? åk 5

Textbook  622-7442-9 145:-

Textbook onlinebok  523-5253-3 90:-

Workbook  622-7444-3 125:-

Elevfacit 622-7446-7 50:-

Lärarens ljudfiler (mp3) 523-3290-0 683:-

Lärarmaterial 622-7403-0 825:-

Crosswords  622-9317-8 354:-

Progress tests (5-pack)  523-1977-2 250:-

What’s up? åk 6

Textbook  622-8702-3 155:-

Textbook onlinebok  523-5254-0 90:-

Workbook  622-8703-0 130:-

Elevfacit  622-8704-7 50:-

Lärarens ljudfiler (mp3) 523-3291-7 683:-

Lärarmaterial  622-8707-8 825:-

Crosswords  622-9916-3 354:-

Progress tests (5-pack)  523-1978-9 250:-
 

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare Christer Bermheden,  LarsGöran Sandström och Staffan Wahlgren

Författare Maria Göransson, Agneta Hjälm, KarlErik Widlund, Andy Cowle 
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Koll på NO

N

S

Anncatrin Hjernquist
Klara Rudstedt

NO Biologi  
Fysik Kemi 5

Anncatrin Hjernquist
Klara Rudstedt

NO Biologi  
Fysik Kemi 4

Koll på NO 4 

Grundbok 523-2703-6 195:-

Onlinebok, 1år 523-5218-2 79:-

Aktvitetsbok 523-2704-3 85:-

Lärarhandledning (pdf)  523-3134-7 485:-

Struktur och inspiration
Koll på NO har en klar, tydlig struktur och 
mängder av inspirerande illustrationer. 
Varje uppslag är ett begränsat delavsnitt 
där bilder bidrar till att förklara skeenden. 
Kapitelstarten fungerar som en intresse-
väckare för eleven och ger samtidigt dig 
som lärare möjlighet att undersöka elever-
nas förkunskaper. Repetitionsfrågor, tydligt 
formulerade mål samt en lista med de van-
ligaste begreppen hör till varje kapitel.

Koll på NO:
 · förklarar begrepp, modeller och teorier på  
ett begripligt och elevnära sätt. 

 · uppmuntrar eleverna att leta svar på frågor 
utifrån egna upplevelser 

 · skapar nyfikenhet hos eleverna
 · visar på metoder för att utföra  
egna undersökningar.

 · Till alla Koll på NO finns digitala övningar  
i Bingel.

Koll på NO är ett basläromedel för åk 4–6 i ämnena biologi, fysik och kemi som 
väcker elevernas nyfikenhet att förstå mer om sig själva och sin omgivning. Den är 
helt anpassad till Lgr11 och har en tydlig uppdelning i de tre ämnena. Läromedlet 
ger grundläggande förklaringar av naturvetenskapliga begrepp, modeller och 
teorier på ett begripligt och elevnära sätt.

Koll på NO 4
Kapitel 1: Skogen
Kapitel 2: Naturen på hösten
Kapitel 3: Värme, kyla och väder
Kapitel 4: Naturen på vintern
Kapitel 5: Vatten och luft
Kapitel 6: Sjöar och vattendrag
Kapitel 7: Vår och sommar

Koll på NO 5 
Kapitel 1: Europas sista vildmark?
Kapitel 2: Kroppen
Kapitel 3: Våra sinnen
Kapitel 4: Energi
Kapitel 5: Kemi och miljö
Kapitel 6: Kust och hav

Koll på NO 6
Kapitel 1: Universum
Kapitel 2: Rörelse och kraft
Kapitel 3: Livets utveckling
Kapitel 4: Ämnen runt omkring oss
Kapitel 5: Anpassningar i naturen
Kapitel 6: Befruktning och fortplantning

Innehåll 

Koll på NO 5 

Grundbok  523-0811-0 195:-

Onlinebok, 1år 523-5219-9 79:-

Aktivitetsbok 523-0812-7   85:-

Lärarhandledning (pdf)  523-0813-4 485:-

Koll på NO 6 

Grundbok  523-2063-1 195:- 

Onlinebok, 1år 523-5220-5 79:-

Aktivitetsbok   523-2064-8 85:-

Lärarhandledning (pdf)  523-2065-5 485:-

 
Författare  Anncatrin Hjernquist, Klara Rudstedt

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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Andningen
För att du ska kunna använda energin som finns i maten, måste 
näringsämnena förbrännas. Då behövs syre precis som vid all annan 
förbränning. Syre är en av gaserna som finns i luft. Varje gång du andas 
in fyller du på syreförrådet. Blodet hämtar syret i lungornas små lung
blåsor och transporterar sedan ut det till kroppens alla delar.

När näringsämnena förbränns i kroppen bildas det koldioxid. Det 
är en osynlig och luktlös gas som kroppen inte behöver. Den trans
porteras med blodet till lungorna. När man andas ut kommer kol
dioxiden ut ur kroppen. Utandningsluften innehåller också vatten
ånga. Det kan man se om man andas på ett kallt fönster. Då bildas 
det imma på fönstret.

Lungorna
De två stora lungorna skyddas av bröstkorgen. 
Lungorna är mjuka och ömtåliga. De fungerar 
ungefär som skumgummi. När du andas in fylls 
de med luft och sväller upp. När du andas ut 
kramas de ihop av muskler i mellangärdet.

En person som andas lugnt drar in omkring 
en halv liter luft i varje andetag. Men om man 
anstränger sig och andas häftigt, drar man in 
mer än två liter varje gång! Ett barn brukar ta 
30 andetag per minut, medan en vuxen bara tar 
15–20 andetag på en minut.

Om man är andfådd och snabbt behöver få 
luft till lungorna brukar man flåsa och andas 
genom munnen.

LUNGORNA innehål
ler ungefär 350 miljo
ner små lung blåsor.

LUNGBLÅSORNA 
sitter i små klasar 
längst ut på luftrören. 
Om man kunde veckla 
ut alla lungblåsorna, 
skulle ytan bli lika  
stor som en trerums
lägenhet. 

MELLANGÄRDET. 
Här sitter musklerna 
som man använder när 
man andas. 

DAGGMASKEN andas genom 
huden, där det finns små hål. 
Huden måste vara fuktig annars 
fungerar det inte. Maskar som blir 
torra i solsken kvävs.

GETINGEN har liksom alla insek
ter ett andningsorgan som sitter i 
bakkroppen. Man kan se hur 
getingar andas när de sitter och 
pumpar med bakkroppen för att 
få in luft genom små hål.

FISKAR kan ta upp syrgas som 
finns löst i vattnet. De andas med 
gälar. De suger in vatten genom 
munnen och sedan passerar vatt
net genom de fransiga gälarna. 
När vattnet har använts pumpas 
det ut genom gällocken.

LUFTSTRUPEN är ett 
kraftigt rör med flera 
broskringar. Den delar 
sig i två grenar som 
leder till lungorna.

LUFTRÖREN delas 
upp i en massa små grenar.

STRUPHUVUDET sitter mellan 
svalget och luftstrupen. Här 
 passerar luften mellan stäm
banden. Det är stämbanden som 
gör att vi kan prata.

Man andas in genom 
NÄSAN eller MUNNEN. När man 
andas genom näsan så renas 
 luften, värms upp och blir fuktig.

Hosta
Man hostar för att hindra att farliga och irriterande ämnen 
hamnar i lungorna. Det kan vara små partiklar i luften, eller slem 
som bildas i näshålan när man är förkyld. 

På luftstrupens insida sitter små hår som kallas flimmerhår. De 
rör sig hela tiden och skickar tillbaka skräp som kommer ner. Det 
är när skräpet har kommit till övre delen av luftstrupen som man 
hostar. Det är nästan som en luftexplosion med en hastighet på 
150 km/h!

Om man röker eller andas in tobaksrök förlamas eller förstörs 
flimmerhåren. Då kan de inte förhindra att skräp åker ner 
i lungorna.

Allergi och astma
Allergi får man om man är överkäns
lig mot något ämne. Många allergier 
ger besvär i luftvägarna, till exem
pel pollenallergi. En allvarligare 
form är astma. Då får man andnöd 
och mycket svårt att andas. För att 
motverka dessa sjukdomar finns det 
medicin som man kan äta eller andas 
in med en inhalator.

Så här ser flimmerhåren ut i för
storing. Flimmerhåren sköter ren
hållningen i luftstrupen. 
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Metaller
A> Ge exempel på några grundämnen!

A> Vilka former kan ämnen vara i?

A> Vad menas med kokpunkt?

A> Ge exempel på en kemisk reaktion!

A> Vilka sopor kan man återvinna?

Kan du nu?

atomer

baser

fast

flytande

förångas

gasform

grundämne

kemisk förening

kemisk reaktion

kompostera

kondensera

lösningsmedel

materia

pH-skala

smälta

sortera

syror

utsläpp

återvinna 

övergödning

Begrepp

KoPPAr är en mjuk och böj-
bar metall som leder elektrici-
tet bra. Därför används den 
till elledningar. Ibland bildas 
en grön, matt yta utanpå kop-
paren. Man säger att koppar 
ärgar.

rEnt sILVEr 
används i smyck-
en, bestick och 
prydnadsföremål.

ALUMInIUM är ett 
av de vanligaste 
ämnena på vår  planet. 
När man ska framstäl-
la rent aluminium 
från berg grunden 
behövs det enorma 
mängder med elek-
trisk energi. Det är 
bland annat därför 
som man återanvän-
der aluminiumburkar.

KVICKsILVEr är den enda 
metall som är flytande vid 
vanlig rumstemperatur. Kvick-
silver är mycket giftigt. Förr 
användes det i termometrar 
och det kan finnas i vissa 
 lampor.

Järn är en av de vanligaste 
metallerna och den som vi 
utnyttjar mest. Järn är en 
hård och stark metall som 
kan vara magnetisk. Hettar 
man upp järn så att det glö-
der kan man smida det.

GULd är en smidbar 
och extremt böjlig 
metall. Den används i 
smycken och till tand-
lagning. Guld blir inte 
förstört av fukt eller 
vanliga syror. Guld 
och silver kallas för 
ädla metaller.

tEnn är en grå metall som 
smälter vid ganska låg tempe-
ratur. Det vet den som har gju-
tit tennsoldater. Tenn är inte 
giftigt och angrips inte av 
syror. Därför används det till 
konservburkar. 

100 kemi och miljö

K
em

i

101kemi och miljökemi och miljö

Biologi  
Fysik Kemi

Lärarhandledning

Anncatrin Hjernquist
Klara Rudstedt

6NO

Lärarhandledningen
Varje uppslag i elevboken stöds av material i lärarhandledningen. 
Den innehåller metodiska tips och idéer, mängder med övningar 
och laborationer som kopieringsunderlag. För att underlätta be-
dömningen finns kapiteldiagnoser där vissa uppgifter har bedöm-
ningsanvisningar på olika kunskapsnivåer samt även en generell 
bedömningsmatris.

I Lärarhandledningen finns även facit till Aktivitetsboken. Lärar-
handledningen distribueras digitalt som nedladdningsbara pdf:er.

Det man

man bra på
binglar blir

Finns som språkstöd  
på modersmål hos 
inläsningstjänst

Grundboken 
Grundboken har en klar och tydlig struktur, 
där varje uppslag är ett avgränsat delavsnitt 
med många och stora förklarande bilder. 
Varje kapitel behandlar antingen fysik, kemi 
eller biologi. För att skapa intresse och under-
söka elevernas förkunskaper börjar varje 
kapitel med ett antal frågor. Varje kapitel 

Aktivitetsboken
Aktivitetsboken innehåller enkla labora-
tioner i biologi, fysik och kemi. Här finns en 
variation av uppgifter där eleverna tränar 
grundbegreppen och befäster sina kunska-
per. Det finns också fördjupningsuppgifter 
av olika slag, även av utredande karaktär.

avslutas sedan med frågor för att repetera 
det som kapitlet behandlat. Till varje kapitel 
finns även tydligt formulerade mål och en 
lista över de viktigaste begreppen. Förkla-
ringar till begrepp och facit till frågor finns i 
lärarhandledningen.
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Koll på Geografi

Kjell Haraldsson  
Hanna Karlsson
Lena Molin

Geografi 4
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Koll på Geografi

Hur fungerar en karta? Hur ser Sverige ut?  
Hur använder vi våra naturtillgångar?  
Det här och mycket mer får eleverna  
svar på i Koll på Geografi 4 Sverige. 

Boken ger eleverna basen i geografi med  
utgångspunkt i natur- och kulturgeografin.

Till varje år finns  
grundbok, aktivitetsbok 
och lärarhandledning.

Serien består av

Koll på Geografi 4 Sverige

Koll på Geografi 5 Europa

Koll på Geografi 6 Världen

4

ISBN 978-91-523-2703-6

(523-2703-6)
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Koll på Geografi

Hur fungerar en karta? Hur ser Sverige ut?  
Hur använder vi våra naturtillgångar?  
Det här och mycket mer får eleverna  
svar på i Koll på Geografi 4 Sverige. 

Boken ger eleverna basen i geografi med  
utgångspunkt i natur- och kulturgeografin.

Till varje år finns  
grundbok, aktivitetsbok 
och lärarhandledning.

Serien består av

Koll på Geografi 4 Sverige

Koll på Geografi 5 Europa

Koll på Geografi 6 Världen

5

ISBN 978-91-523-2703-6

(523-2703-6)

Kjell Haraldsson  
Hanna Karlsson
Lena Molin
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6

Kjell Haraldsson  
Hanna Karlsson
Lena Molin

Geografi

97 % är saltvatten

Jordens vatten

3 % är sötvatten: 
2 % finns som snö och is och  
1 % finns i grundvatten, sjöar  
och vattendrag.

66 	 	 67

5

Den största delen av allt vatten på 
jorden är saltvatten. Det finns i haven. 
Bara en liten del av jordens vatten är 
sötvatten (vatten som går att dricka). 
Sötvatten finns i insjöar och floder 
och som grundvatten i marken. Men 
det mesta av sötvattnet på jorden finns 
som is i inlandsisar och glaciärer. 

Vatten När	du	arbetat	med	det	här	kapitlet	ska	du:
• veta vad vattnets kretslopp är och förstå  

hur det fungerar.

• veta vad som kännetecknar haven runt Norden. 

• veta var olika sjöar och vattendrag  
ligger i Sverige.

Geografiska	begrepp
förorening utlopp
ocean sund
inlandsis bräckt vatten
innanhav Golfströmmen
inlopp sjö
vattnets vattendrag 
kretslopp

Vattnet på jorden är mer än 4 miljarder år gammalt. 
Det bildades ungefär samtidigt som jorden. Samma vatten 
finns kvar än i dag. Det finns alltid lika mycket vatten 
på jorden, det förflyttar sig bara mellan olika platser.  
Vatten finns i tre olika former: flytande, fast (is), och 
gas (vattenånga).

Samma vatten som du 
dricker kan dinosaurierna 
ha svalkat sig i, och kanske 
kommer dina barnbarn att 
borsta tänderna i samma 
vatten som du tvättat 
händerna i.

I Sverige och Norden har vi gott om 
vatten. Här finns många sjöar och 
det regnar ofta. Här är vi heller inte 
så många människor som ska dela 
på vattnet. I andra delar av världen, 
där klimatet är torrt och där det bor 
många människor, kan det vara brist 
på sötvatten.

Grundboken
Varje kapitel inleds med tydliga mål för eleverna samt centrala geografiska begrepp 
för arbetsområdet. Varje uppslag utgör en avslutad helhet.

Bild och text lyfter varandra
I Koll på Geografi är samspelet mellan text 
och bild centralt. Texterna i boken är lätt-
lästa och geografiska begrepp förklaras 
i sitt sammanhang. De rikt illustrerade 
ingressuppslagen kan användas för sam-
tal i klassen. Tydliga kartor ger eleverna 
god överblick och underlättar inlärningen. 
Grundboken och aktivitetsboken hänger 
tydligt samman.

Koll på Geografi
 · ger eleverna grundläggande kunskaper i 
geografi

 · uppmuntrar till samtal och reflektion
 · genomsyras av miljö- och hållbarhetsfrågor
 · har ett rikt och genomtänkt bildmaterial
 · innehåller aktuella texter skrivna av ämnes-
experter.

 · Till alla Koll på Geografi finns digitala  
övningar i Bingel.

Koll på Geografi ger eleverna kunskaper och färdigheter som är viktiga för att 
kunna hantera frågor som rör sambanden mellan människa, natur, samhälle och 
en hållbar framtid. Materialet ger eleverna möjlighet att utveckla de förmågor 
som lyfts fram i kursplanen för geografi. Böckerna är en reviderad upplaga av 
Koll på Sverige, Europa och Världen.

Nyhet!
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Koll på geografi 4
I årskurs fyra ligger fokus på Sverige. Elev-
erna läser om olika landskapstyper, natur-
resurser och om hur människan påverkat 
landskapet. Här presenteras även kartan 
och vattnets kretslopp.

  Kartan: tecken och färger, skala, 
tematiska kartor, namngeografi

  Så formades Sverige: människans 
påverkan på landskapet, naturens 
egna processer, istiden

  Sveriges natur: naturlandskapet och 
kulturlandskapet, olika landskaps-
typer

  Sveriges naturresurser: vatten, skog, 
odlingsbar mark, malm

  Vatten: vattnets kretslopp, sjöar 
och vattendrag i Sverige, vatten som 
omger Norden

  Väder och klimat: väderprognoser, 
årstider

  Sveriges befolkning: befolkningsför-
delning, städer, migration

Koll på geografi 5
I årskurs fem ligger fokus på Norden 
och övriga Europa. Bokens kapitel tar 
bland annat upp hur jordytan utvecklas, 
befolkningsfördelningen i Norden och 
Europa, förnybar och icke förnybar energi 
samt haven och deras betydelse.

  Kartan: namngeografi, tematiska 
kartor, kartprojektioner, GIS, GPS

  Jorden och jordytan: uppbyggande 
och nedbrytande krafter samt konse-
kvenserna av dessa

  Landskapet: bergsområden, 
låglandsområden, kuster, skog och 
tundra

  Hav: världshaven, Östersjön, Medel-
havet, tidvatten

  Energi: förnybar och icke förnybar 
energi

  Befolkning: Norden och Europas 
befolkningsfördelning, migration

Koll på geografi 6
Årskurs sex har ett mer globalt perspektiv 
där bland annat resursfördelning och 
ojämlika levnadsvillkor tas upp. Eleverna 
läser även om sötvattnets betydelse och 
befolkningsfördelningen i världen.

  Jorden och klimatet: klimatzoner, 
vegetation, klimatförändringar

  Likheter och olikheter i världen: 
befolkningsutveckling, ojämlika 
levnadsvillkor, mänskliga rättighe-
ter, storstäder

  Världens resurser:  naturresurser, 
miljöfrågor

  Vatten: sötvatten, floder, vatten 
och hälsa

  Hållbar utveckling: ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet

  Transporter: olika typer av trans-
porter, miljöfrågor

Koll på geografi 4

Grundbok  523-3300-6 153:-

Onlinebok, 1 år 523-5127-7 60.-

Aktivitetsbok  523-4021-9 82:-

Lärarguide  523-3803-2 485:-

 
Koll på geografi 5

Grundbok  523-4022-6 153:-

Onlinebok, 1 år 523-5128-4 60.-

Aktivitetsbok  523-4111-7 82:-

Lärarguide  523-4119-3 485:-

 
Koll på geografi 6     

Grundbok  523-4120-9 153:-

Onlinebok, 1 år 523-5424-7 60.-

Aktivitetsbok  523-4121-6   82:-

Lärarguide  523-4123-0 485:- 
(utkommer våren 2019)

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

= eleverna tränar mer

Bok + bingel

Författare   
Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson och Lena Molin

I aktivitetsboken arbetar eleverna vidare med olika typer av frågeställningar och kartövningar. 

I lärarguiden finns metodiska tips, underlag för diskussioner, bakgrundsfakta för läraren och kopierings-
underlag till samtliga kapitel. I ett avsnitt beskrivs hur ett språkutvecklande arbetssätt i SO-ämnena kan 
bedrivas. Lärarguiden innehåller även underlag för fältstudier, tester och bedömningsmatriser.

Snödjup
>75 cm
50 – 75 cm
30 – 50 cm
10 – 30 cm
0 – 10 cm
barmark

vänstertrafik 
högertrafik

Den här kartan visar hur djup snön var 
på olika platser i Sverige i januari.

Den här kartan visar vilka länder 
i världen som har vänstertrafik.

Olika kartor
En tematisk karta visar ett speciellt tema, 
till exempel var det bor många människor 
eller hur djup snön är på olika platser. 

Informationen visas med hjälp av färger, 
punkter, figurer eller linjer. Det är därför 
viktigt att studera teckenförklaringen när 
man använder en tematisk karta. 

Sjökort 
En annan typ av karta är sjökortet. Det är en karta 
över hav, sjöar och andra vattenvägar. Sjökortet 
visar vattendjupet och var det finns farliga grund. 
Fyrar och andra sjömärken är utsatta på sjökortet. 
De som styr båtar och fartyg måste hålla reda på 
var de befinner sig och vart de är på väg. Det kallas 
för att navigera. Sjökortet är ett hjälpmedel för att 
kunna navigera. 

Navigation förr
För länge sedan navi-
gerade man med hjälp 
av solen och stjärnorna. 
Med en sextant kunde 
sjömännen mäta solens 
och stjärnornas höjd 
över horisonten och räk-
na ut var de befann sig.

Har du koll på …?
• Fåglar navigerar  

sannolikt genom 
att använda sig av 
jordens magnetfält, 
solen och stjärnorna. 
Flyttfåglar som  
flyttat över hundra 
mil på hösten kan 
hitta tillbaka till  
exakt samma plats 
på våren.

16  
KARTAN

 17
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Koll på Sverige, Europa och Världen

Koll på Sverige 

Grundbok 622-6609-7 143:-

Onlinebok, 1 år 523-5318-9 60:-

Aktivitetsbok 622-7343-9 82:-

Lärarhandledning 622-7345-3 485:-
 
Koll på Europa 

Grundbok 622-7347-7 163:-

Onlinebok, 1 år 523-5319-6 60:-

Aktivitetsbok 622-7349-1 82:-

Lärarhandledning 622-7350-7 485:-

Koll på Världen 

Grundbok 622-7352-1 168:-

Onlinebok, 1 år 523-5320-2 60:-

Aktivitetsbok 622-7356-9 85:-

Lärarhandledning 622-7358-3 485:-
 
Författare   
Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson och Lena Molin

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Läromedlet ...
 · har en tydlig struktur och en inbjudande 

layout.
 · lägger tonvikten vid naturgeografi och 

kulturgeografi.
 · lär eleverna hur man tolkar och använder 

kartor.
 · låter geografiska namn ha en central plats 

och sätter in dem i ett naturligt samman-
hang.

 · hjälper eleverna att se och uppleva om-
världen ur olika tidsperspektiv: då, nu och 
i framtiden.

 · ger eleverna förståelse hur människan 
hela tiden påverkar naturen.

 · låter miljöperspektivet och hållbar utveck-
ling ha en framträdande roll. 

Grundbok
Grundbokens tydliga struktur gör det lätt för 
eleverna att ta till sig stoffet. Varje uppslag 
är en avslutad helhet.

Aktivtetsbok
I aktivitetsboken arbetar eleverna vidare på 
egen hand med kartor, tabeller och kreativa 
frågor. 

Lärarhandledning
Varje uppslag i grundboken stöds av ma-
terial i lärarhandledningen. Här finns bland 
annat reflekterande frågor att utgå från, 
extra bakgrundsfakta och metodiska tips på 
hur man kan arbeta med uppslaget i grund-
boken. Till varje kapitel finns kopierings-
underlag med bland annat kartövningar, 
tabellövningar, laborationer, utvärderingar 
och exkursionsförslag som underlättar 
geografiskt arbete i närområdet. Finns som språkstöd  

på modersmål hos 
inläsningstjänst

Med sin magiska kompass reser Adam och 
hans pappa genom alla Sveriges landskap. 

Denna skönlitterära historia ger eleverna 
en spännande läsupplevelse och sätter in 
Sveriges landskap i ett sammanhang. I ar-
betsboken arbetar eleverna vidare på egen 
hand med språkövningar och läsförståelse.

Kompassresan 622-8541-8 254:-

Kompassresan arbetsbok 622-9974-3 87:-

Författare  Helena Bross och Anna Hansen  
(medförfattare till arbetsboken)

Kompassresan

HELENA BROSS                  VERA MULDER

BONNIERS

Årets traditioner 

  Årets 
traditioner

Gerty Karheiding I Årets traditioner får eleverna 
möta både nya och gamla tradi-
tioner. Fakta om hög tiderna och 
varför vi firar dem varvas med 
övningar. 

Årets traditioner 523-1447-0 74:-

Författare Gerty Karheiding

K
o

ll p
å Sverig

e    Världen

BONNIERS

Kjell Haraldsson
Hanna Karlsson
Lena Molin

Koll på Sverige
Hur fungerar en karta?  
Hur ser Sverige ut?  
Hur använder vi våra  
naturtillgångar?  
Det här och mycket mer  
får eleverna svar på i  
Koll på Sverige. Boken ger 
eleverna basen i geografi 
med utgångspunkt i natur- 
och kulturgeografin.

Koll på Sverige består av en 
elevbok, en aktivitetsbok 
och en lärarhandledning.

www.bonnierutbildning.se
Best: nr. 622-6609-7

(6609-7)

ISBN 13:978-91-622-6609-7

Koll på Sverige, Europa och Världen är en tidigare upplaga av Koll på Geografi. Läro-
medlet hjälper eleverna att utveckla sina kunskaper om geografiska förhållanden så 
att de når kunskapskraven för årskurs 6. Tillsammans täcker de det centrala innehållet 
i Lgr 11. Läs mer om läromedlets koppling till Lgr 11 i matrisen på vår hemsida.
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Elevboken
Koll på Samhället är uppdelad i fem teman:

1. Ett nytt ställe   Det börjar i vardagen. Sam-
hällskunskap är nytt för eleverna, därför 
fungerar första temat som en ingång till 
ämnet. Här får eleven konkreta exempel på 
vilka frågor ämnet behandlar, hur samhället 
förändrats genom historien samt hur vi lever 
och verkar i flera olika samhällen.

2. Vem ska bestämma?   Temat tar upp 
grundläggande frågor om samhällets orga-
nisation: Vem eller vilka ska styra över vad 
– och hur? Temat berör inte bara demokrati, 
diktatur och beslutstekniker, utan diskuterar 
också vilka våra grundläggande fri- och 
rättigheter är. 

Koll på Samhället 

3. Så styrs Sverige   Temat inleds med att 
visa hur olika frågor hör hemma på olika 
politiska nivåer, från våra kommuner till 
EU. Därefter följer hur arbetet i kommuner, 
riksdag och regering går till. 

4. Informationssamhället   På dessa sidor 
behandlas massmedierna, tryck- och 
yttrandefriheten, journalisternas makt och 
ansvar för det som skrivs och nödvändighe-
ten att tänka kritiskt.

5. Rätt och fel   Här möter eleverna frågor 
om vad som är rätt och om vad som är fel. 
Varför är det så och vilka följder får det för 
oss och för samhället? Här beskrivs också 
det svenska rättssystemet. Där får eleverna 
bland annat följa ett rättsfall från att brottet 
begås till dom faller. 

Lärarhandledning
Till Koll på Samhället hör en omfattande 
lärarhandledning. Här finns bland annat tips 
och förslag till läraren samt elevaktiviteter. 
De senare finns både som kopieringsun-
derlag och som fördjupningar i form av 
grupparbeten och egen forskning. 

Koll på Samhället 

Elevbok  523-0451-8 110:-

Lärarhandledning  523-0570-6 446:-

 
Författare Johan Eriksson 
Författare lärarhandledning  Johan Eriksson och 
Monika Keller

Svåra frågor på ett enkelt sätt
Koll på Samhällets grundfilosofi är att alla 
elever kan jobba med också lite svårare frågor 
i samhällskunskapen bara de får förutsätt-
ningarna för det. Hur gör man till exempel för 
att fatta rättvisa gemensamma beslut? Är det 
politiker som styr allt i samhället? Varför straf-
fas människor som bryter mot lagen?

Bokens struktur uppmuntrar till egen reflektion. 
Svårare moment förklaras både i faktatext och 
genom fristående berättande uppslag.

Koll på Samhället
 · är uppbyggd i uppslag som skapar  
överblick och gör stoffet greppbart

 · avslutar varje uppslag  med en öppen fråga  
som ger möjlighet till egen reflektion och  
diskussion med andra

 · ger eleverna möjlighet att skapa förståelse för 
komplicerade skeden och se helheter.

Koll på Samhället är ett engagerande läromedel där de olika avsnitten hänger tydligt samman. 
Eleverna ska själva förstå hur bokens olika moment hör ihop och känna att deras kunskap stän-
digt växer. Tidigare vunna kunskaper används för att belysa nya fakta och eleverna upp-
muntras att tänka logiskt, argumentera för egna ståndpunkter samt samarbeta och lyssna.
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Grundbok, Aktivitetsbok och Lärarguide 
 · De tre grundböckerna innehåller lättillgängliga texter, bilder,  
kartor och tidslinjer. Varje kapitel inleds med tydliga mål för  
eleverna samt ord och begrepp som är viktiga i kapitlet.

 · Till varje årskurs kommer en aktivitetsbok med olika typer av 
uppgifter som underlättar elevernas kunskapsutveckling.

 · För lärarens planering kommer lärarguiden med metodiska  
tips, bakgrundsfakta och ytterligare övningar och uppdrag till 
eleverna. 

Koll på Historia 4, 5 och 6
Nu kommer Koll på Historia som årskursböcker med en del nytt material, men 
med samma ambition att skapa intresse och väcka nyfikenhet för historia – från 
tiden då Norden smälter fram ur isen till de stora förändringarna i Sverige under 
första halvan av 1800-talet.  

I texter och uppgifter speglar 
Koll på Historia viktiga utveck-
lingslinjer som kulturmöten, 
migration, politik och männi-
skors levnadsvillkor. Eleverna  
får arbeta både med spåren av 
historien runt omkring oss och 
med källor av den typ som  
arkeologer och historiker  
använder.  

Nyhet!

Grundbok 4 - kapitel
 · Forntiden
 · På jakt efter vikingatiden
 · Vikingarnas liv
 · Vikingarnas samhälle
 · Medeltiden - Livet i Norden
 · Kyrkan
 · Handel och städer
 · Vem bestämde?

Jonathan Lindström     
Lisa Wahlbom

KOLL PÅ 

GRUNDBOKEN

4
DIGER- 
DÖDEN
–så skyddar du dig!

Vikingarnas

BÄSTA
RESTIPS!

Heliga Birgitta 
på världsturné

2  VIKINGATIDEN

KOLL PÅ 

GRUNDBOKEN

5
KRIG, KRIG,  
KRIG!

Drottningen  
överger kungariket!

Jonathan Lindström     
Lisa Wahlbom

Reformationen
– FÖR OCH EMOT

6

Jonathan Lindström     
Lisa Wahlbom

KOLL PÅ 

GRUNDBOKEN

MASKERAD 
OCH MORD

Trädgådstips  
från Linné

NYTT  
ostindiskt  
porslin!

Forntid med vikingatiden samt med-
eltid. Utkommer våren 2019.

Vasatid och stormaktstid. 
Ukommer 2020.

Frihetstid, gustaviansk tid samt  
tiden 1809-1850. Utkommer 2021.

Koll på Historia 4

Grundbok 523-5351-6 153:-

Aktivitetsbok 523-5562-6  82:-

Lärarguide 523-5563-3 490:-

 
Författare   
Jonathan Lindström och Lisa Wahlström

Under våren 2019 utkommer 
materialet för årskurs fyra: 
Grundbok, Aktivitetsbok och 
Lärarguide. 

Koll på Historia 5 kommer till 
följande läsår (2020) och Koll 
på Historia 6 utkommer till 2021. 
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Grundbok 4   
Vikingatid    Medeltid

Grundbok 5   
Medeltid    Vasatid    Stormaktstid

Grundbok 6   
Stormaktstid    Frihetstid    Gustaviansk tid 

Historia!

Koll på Historia 

Koll på Vikingatiden 

Basbok 622-5932-7 99:-

Aktivitetsbok 622-6462-8 72:-

Lärarbok 622-5934-1 452:-
 
Koll på Medeltiden 

Basbok 622-6064-4 99:-

Aktivitetsbok 622-6464-2 72:-

Lärarbok 622-6780-3 452:-

Koll på Vasatiden 

Basbok 622-7179-4 99:-

Aktivitetsbok 622-7057-5 72:-

Lärarbok 622-7059-9 452:-

Koll på Stormaktstiden 

Basbok 622-7061-2 99:-

Aktivitetsbok 622-7065-0 72:-

Lärarbok 622-7067-4 452:-

Koll på 1700talet ... 

Basbok 622-9283-6 128:-

Aktivitetsbok 622-9285-0 72:-
 
Författare   
Jonathan Lindström och Elisabeth Wahlbom

Basboken består av följande fem kapitel: 
1. På jakt efter vikingatiden
2.  Vikingafärder
3.  Hemma hos vikingarna
4.  Vem bestämde hos vikingarna?
5.  Vad trodde vikingarna på? 

Koll på 1700-talet och fram till vår tid  
I Koll på 1700-talet och fram till vår tid får du 
läsa om hur hattar och mössor tar makten 
från kungen, om kungar och revolutioner, om 
kolonier i Amerika och porslin i Kina, om skol-
barn och barn som arbetar och mycket, 
mycket mera. 

 Jonathan Lindström  •  Elisabeth Wahlbom              BONNIERS

 Jonathan Lindström  •  Elisabeth Wahlbom                                      BONNIERS BONNIERS

Koll på Vikingatiden
I Koll på Vikingatiden kan du läsa om hur det 
var att leva i våra trakter för tusen år sedan. 

Basboken består av följande sex kapitel: 
1.  På jakt efter medeltiden
2.  Livet på landet
3.  Livet i klostret
4.  Livet i staden
5.  Livet i borgen
6.  Kungar och drottningar – en rörig historia!

Koll på Medeltiden
I Koll på Medeltiden får du läsa om hur det 
var att leva i Norden och Sverige under 
medeltiden. 

Basboken består av följande sex kapitel: 
1.  Vasatiden
2.  Gustav Vasa styr Sverige
3. Hänt på landet
4. Staden och silvret
5. Barnen Vasa
6. Sverige, Europa och världen

Koll på Vasatiden
I Koll på Vasatiden får du möta Gustav Vasa 
och hela hans stora släkt. 

Basboken består av följande sex kapitel:  
1.  Stormaktstiden
2.  Gustav och kriget
3. Axel och ordningen
4. Kristina och adeln
5. Den karolinska tiden
6. Karl XII och slutet 

Koll på Stormaktstiden 
I Koll på Stormakts tiden får du läsa om Sveri-
ge och Norden under 1600-talet och i början  
av 1700-talet – en tid då Sverige krigade till 
sig områden runt Östersjön – för att sedan 
förlora nästan allt. 

Koll på Historia, epok för epok. Serien är uppdelad på tidsepoker, 
med basbok, aktivitetsbok och lärarbok. 

Basboken består av tre delar:   
Del 1:  Frihetstiden och Gustav III:s tid  
Del 2:  1800-talet 
Del 3:  1900-talet 

Historia går fortfarande att beställa på  
www.sanomautbildning.se
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Läs om våra läromedel i moderna språk på sanomautbildning.se eller i katalogen för årskurs 7–9!

Vi kan språk!

¡Vale! 6 

Textbok 622-5251-9 195:-

Övningsboken 622-5253-3 136:-

Elevfacit (5-pack) 622-5484-1 272:-

Lärarens ljudfiler  
online mp3-filer 523-3743-1 814:-

Lärarhandledning 622-5255-7 814:-

Chez nous 1 

Allt i ett-bok 622-8739-9 209:-

Allt i ett-bok onlinebok,1 år 523-5191-8 115:-

Elevfacit 622-8743-6 70:-

Lärarhandledning 622-8749-8 791:-

Lärarens ljudfiler online  
mp3-filer  523-3279-5  814:-

Chez nous är en läromedelsserie som bjuder in eleven 
till det franska språket och den fransktalande världen. 

B
on

ni
er

s

Vad är det som är utmärkande för Chez Nous?

˩  Boken har en tydlig struktur
Det är lätt att förstå hur man kan arbeta i boken.  
De fem kapitlen har samma uppbyggnad, med A-, B-, 
och C-texter som följs av ett realiaavsnitt. Fyra till sex 
sidor med övningar följer direkt efter varje text. 

˩   Delmål anges i varje kapitel 
I en ruta med en innehållsdeklaration kan eleverna se 
vad de får träna på i ett visst kapitel.Man får arbeta  
mot målen i kursplanen.  

�
˩  Språket är modernt, autentiskt och vardagligt 

med ett elevnära innehåll
Språket i dialogerna anknyter till elevernas värld  
och har ett innehåll som de lätt identifierar sig  
med och kan känna igen sig i. 

˩  Realiaavsnitt 
Tio sidor med fotocollage och bildtexter på franska  
presenterar fyra olika regioner i Frankrike samt ett  
uppslag om Sverige på franska.

˩   Lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns lektionstips och en mängd 
extramaterial, blanketter för utvärdering och test.

˩  Datorstödet
På Bonnier Utbildnings hemsida hittar eleverna  
fantasifulla och effektiva övningar till alla texter  
i boken. Dessutom kan de arbeta med ordinlärning  
på Glosmästaren.

www.bonnierutbildning.se

 Cheznous
Franska  1

Lena Wilhelmsson
Christina Hirsch
Daniel Hermansson

 T
e

x
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M
onica Gustafsson    Urs Göbel     Hans Sölch

Ist das richtig? 
Stämmer det? / Är det rätt?

Wie bitte? 
Förlåt? / Hur sa?

Bitte langsam! 
(Tala) långsamt, tack!

Bitte noch einmal! 
En gång till, tack!

Bist du fertig? 
Är du klar?

Ja, ich bin fertig. 
Ja, jag är klar.

Nein, ich bin noch nicht fertig. 
Nej, jag är inte klar.

Ich verstehe nicht. 
Jag förstår inte.

Schreib das bitte an die Tafel! 
Skriv det på tavlan!

Wo ist dein Buch? 
Var är din bok?

Wo ist dein Heft? 
Var är din skrivbok?

Ich habe mein Buch / mein Heft vergessen.
Jag har glömt min bok. / min skrivbok.

Ich habe meine Hausaufgaben vergessen.
Jag har glömt att göra läxan.

Wo ist der Spitzer? 
Var är pennvässaren?

Ich habe keine Mine. 
Jag har inget stift.

Ich habe meinen Bleistift vergessen. 
Jag har glömt min penna.

Darf ich zur Toilette gehen? 
Får jag gå på toaletten?

Setzt euch bitte! 
Sitt ner!

Sind alle da? 
Är alla här?

Ja. 
Ja.

Nein, Anders fehlt. 
Nej, Anders är inte här.

Nein, Anna und Ali fehlen. 
Nej, Anna och Ali är inte här.

Bitte! 
Var så god!

Danke! 
Tack!

Bitte macht die Bücher auf! 
Slå upp era böcker!

Seite 93. 
Sidan 93.

Welche Seite, bitte? 
Ursäkta, vilken sida?

Bitte mach die Tür / das Fenster auf! 
Öppna dörren! / fönstret!

Bitte mach die Tür / das Fenster zu! 
Stäng dörren! / fönstret!

Bitte mach das Licht an! 
Tänd ljuset!

Bitte mach das Licht aus! 
Släck ljuset!

Wie heißt pojke auf Deutsch? 
Vad heter pojke på tyska?

Wie heißt Mädchen auf Schwedisch? 
Vad heter Mädchen på svenska?

Ich weiß nicht. 
Jag vet inte.

 Textboken

Monica Gustafsson
Urs Göbel
Hans Sölch

Monica Gustafsson
Urs Göbel
Hans Sölch

Textboken

Genau! 1 är den första delen i en läromedelserie avsedd 
för grundskolans senare del.

Språkval tyska Steg 1

Genau! 1 består av

Textboken ISBN 978-91-622-9358-1
Arbetsboken ISBN 978-91-622-9359-8
Facit 5-pack ISBN 978-91-622-6832-9
Lärar-cd ISBN 978-91-622-6834-3
Elev-cd komplettering ISBN 978-91-622-7068-1
Lärarpärmen ISBN 978-91-622-6836-7
Hemsida www.sanomautbildning.se/genau
Glosmästaren www.glosmastaren.se
Elevljudfi ler för nedladdning www.ljudmastaren.se

ISBN 978-91-622-9358-1

(523-2644-2)

Genau1_TB_omslag_559x225.indd   1 2013-12-16   10.47

Genau! 1 är ett tydligt och strukturerat läromedel i tyska 
med möjlighet till flexibilitet och indivudualisering. 

Genau! 1 

Textbok 622-9358-1 158:-

Arbetsbok 622-9359-8 130:-

Elevfacit (5-pack) 622-6832-9 249:-

Lärarens ljudfiler online  
mp3-filer  523-3751-6   675:-

Lärarpärm 622-6836-7 909:-

¡Vale! är ett läromedel i spanska där eleven möter språket 
på ett lekfullt och inspirerande sätt genom en måttfull pro-
gression och många, variationsrika övningar. 

¡Vale!

Chez nous

Genau

¡Vamos!   
¡Vamos!  är ett basläromedel i 
spanska för årskurs 6 till 9. Fokus 
ligger på den talade spanskan och 
kun skaperna repeteras grundligt 
och konsekvent. Harriette Persson  •   erik Cardelús  •   Bonniers

1

¡Vamos! 1 

Allt i ett-bok inkl. ljudfiler  
för eleven 622-8750-4 209:-

Lärarhandledning 622-8758-0 840:-

Lärarens ljudfiler online  
mp3-filer 523-4051-6 814:-
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Vygotskij betonar samspelet i lä-
randet – den betydelse det har för 
elevens utveckling att kunna lära 
sig tillsammans med andra och 
den betydelse lärandemiljön och 
de pedagogiska verktygen har. 

Petri Partanen ger en lättfatt-
lig orientering i Vygotskijs teorier 
och beskriver konkret och prak-
tiskt olika delar som kan ingå i 
lärande samtal med elever. 

Från Vygotskij 
till lärande samtal

Petri Partanen

bonniers

Lässtandarder är diagnoser som används 
för att pröva elevernas läsförmåga i över-
gången mellan årskurs 3 och 4, samt mellan 
årskurs 6 och 7, och är utformade på samma 
sätt som de nationella proven i svenska.

Till varje årskursövergång ingår följande 
produkter att ladda ner:
 · tre olika texttyper i tre olika versioner av 

texter, en skönlitterär text, en fabel/folk-
saga och en faktatext. Detta för att kunna 
göra uppföljningar med nya texter som 
eleven inte tidigare arbetat med

 · svarsblad till alla texter
 · föräldrainformation i två varianter. En 

att skicka hem innan diagnosen görs, för 
information, en gensvarsbroschyr som 
beskriver resultatet.

Lässtandarder  
– nu i digital form!

 · en lärarhandledning med noggranna in-
struktioner för genomförandet och tydliga 
bedömningsmallar

 · resultatblanketter till varje version.

Avsedd för årskurserna 3/4 och 6/7

Lässtandarder i övergången  
åk 3/4 (pdf)  523-3394-5  2 990:-

Lässtandarder i övergången  
åk 6/7 (pdf)  523-3395-2  2 990:-

 
Författare  Per Måhl

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Undervisa matematik åk 4–6 innehåller 
strategier och tips om matematikundervis-
ning på mellanstadiet. I boken finns förslag 
på genomgångar och aktiviteter som väcker 
nyfikenhet för matematik. Boken utgår från 
kunskapskraven i Lgr 11 och ger en tydlig be-
skrivning av förmågorna i matematik samt 
ger konkreta tips om formativ bedömning.

Författare Eva Björklund är lärare i matema-
tik, föreläsare och läromedelsförfattare. Hon 
är även författare till läromedelsserien Koll 
på matematik 4–6.

Undervisa matematik 523-5003-4 249:-Av författaren till Koll på matematik åk 4–6

Undervisa matematik åk 4–6

Genomgångar, strategier, tips och aktiviteter

Lexia Provia

Nyhet!

 

Lexia Provia – Handbok 523-5392-9 229:-

Lexia Provia - Handbok online 523-5698-2 90:-

Författare Olle Gunnilstam och Martti Mårtens

 

Det här är den efterlängtade handboken till Lexia Provia, det  

webbaserade hjälpmedlet för elever med dyslexi eller andra  

språkliga svårigheter, samt för personer med afasi.

I boken finns förklaringar till respektive kategori i Lexia, samt syftet 

med varje övning. Det finns även förslag på hur du kan anpassa en 

övning till en enskild elev eller användare samt en översikt över de 

övningslistor som hör till övningen.

Det sista avsnittet i boken beskriver de olika testerna i Provia,  

syftet med dem, normering och testresultat. 

Olle Gunnilstam har lång bakgrund som logoped vid Sabbatsbergs 

sjukhus samt på Neurologiska rehabiliteringskliniken i Sköndal. 

Sedan 1987 har han utvecklat datorprogram för språkträning,  

bland annat Afasiprogrammet.

Martti Mårtens har arbetat på logopedmottagningen vid  

Centrallasarettet i Västerås och även drivit egen mottagning. 

Tillsammans, utifrån Afasiprogrammet, skapade de först Lexia och 

sedan även Provia.

Olle Gunnilstam och Martti Mårtens

Handbok

H
andbok Lexia

® Provia  O
lle G

unnilstam
 och M

artti M
årtens

ISBN 978-91-523-4962-5

Från Vygotskij till  
lärande samtal 

Från Vygotskij till lärande samtal 622-7344-6 345:-

Författare  Petri Partanen

Nyhet!

I Lexia Provia – Handbok finns 
tydliga beskrivningar av de olika 
språkliga kategorier som finns 
i Lexia och de övningar som hör 
till varje kategori. Här finns också 
kon kreta tips på hur du med hjälp 
av övnings listorna kan göra 
variationer och anpassningar 
av övningarna. I boken beskrivs 
också syftet med respektive test 
i Provia, samt ges förklaringar till 
hur man använder testerna.
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www.sanomautbildning.se

Priser
Samtliga priser i katalogen är f-priser (för-
lagsnettopriser) exkl moms. Priserna gäller 
vid leverans direkt från förlaget. Sanoma 
Utbildning har rätt att prisjustera när som 
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dömning, utbildningsanordnare som bedri-
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 · Samordningsrabatt lämnas om en titel 
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vudleveranser till statliga, kommunala och 
landstingskommunala skolor (direkt eller 
via kommunal samordningsfunktion) under 
april t.o.m. juli är dock kredittiden förlängd 
till den 31 augusti samma år.

Observera: Om specificerade krav på 
leveranstid under perioden april t.o.m. juli 
önskas, ska detta anges vid orderläggning 
och betalningsvillkor 30 dagar netto gäller. 
Om önskemål om bestämd leveranstid ej 
kan tillgodoses meddelar förlaget kunden 
detta.

Försenad betalning: Om betalning inte er-
läggs inom föreskriven tid är förlaget berät-
tigat att debitera dröjsmålsränta efter en
räntesats som är anpassad till det aktuella 
ränteläget.

Skador och felaktiga leveranser
Levererade varor skall kontrolleras omedel-
bart efter mottagandet. Vid transportskada 
är mottagaren skyldig att senast inom sju 
arbetsdagar göra anmälan om detta till 
transportföretaget. Om något kolli saknas 
ska detta anges på fraktsedeln innan kvit-
tens sker. 

Observera: Transportskadat gods ska som 
regel inte återsändas till förlaget. Om en 
leverans i något annat avseende är felaktig 
ska anmälan göras till Sanoma Utbildnings 
Kundtjänst senast 30 dagar från leverans-
dagen. Eventuellt återsändande får ske 
endast efter godkännande från Kundtjänst, 
som då också ger besked om hur återsän-
dandet ska ske. Fraktkostnaden för återsän-
dandet betalas av Sanoma Utbildning.

Returer
Titlar som inköpts under perioden 1 april 
t.o.m. 30 september får returneras och ska 
då vara SAMDISTRIBUTION tillhanda senast 
den 15 oktober samma år. För bokhandlare 
är tiden utsträckt till 15 november. Lägsta 
returantal för gottgörelse är fem omärkta, 
felfria exemplar av samma titel. Kunden 

ska utan anmaning styrka att inköpet skett 
under den angivna perioden genom att med 
de returnerade läromedlen bipacka kopia 
på faktura eller följesedel. Returfrakten 
betalas av köparen. Returnerade varor kre-
diteras vid mottagandet. Kreditering sker 
till varans pris per den 15:e oktober med ett 
avdrag om 25 %.

Lageradress: 
Samdistribution Logistik Sverige AB, 
Sanoma Utbildnings returlager 
Metallvägen 31 
195 75 Rosersberg

I de fall varor har beställts via en annan 
distributör/kanal än Sanoma Utbildning ska 
reklamationer och returer handhas av den 
distributören.

Kommentarer
 · Om alla i en order ingående artiklar inte kan 

levereras vid samma tillfälle medräknas 
dessa ändå i ordervärdet och debiteras 
vid leveransen med ursprungsorderns 
rabatt. Då en artikel restnoteras är ej alltid 
det slutliga priset bestämt. För beräkning 
av det sammanlagda ordervärdet åsätts 
artikeln ett preliminärt pris som kan skilja 
sig från det pris som senare debiteras. 
Detta preliminära pris ligger till grund för 
rabattberäkningen enligt ovan. 

 · Med ”specificerade krav om leveranstid” 
under rubriken Betalningsvillkor avses 
varje krav om vecka eller månad då 
leverans ska ske, liksom krav om senaste 
vecka eller månad då leverans ska ha 
skett. Krav om bestämt leveransdatum 
kan aldrig beaktas. 

 · Hämtning av leverans med kundens eget 
fraktfordon eller av befraktare, kontrak-
terad av kunden, kan ske om tidpunkten 
får bestämmas av förlaget och dess dist-
ributionsenhet samt om hämtning kan ske 
inom 48 timmar efter påringning från för-
laget till en i ordern angiven kontaktman 
hos kunden resp hos kundens befraktare.

Välkommen med din beställning!  
Kontakta vår kompetenta kundtjänst om  
du har frågor.

Gäller från 2019-01-01

Försäljningsvillkor
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Om olika metoder 
passar för olika 
elever, varför  
bara välja en?

978
9162

2
575

07

Läromedel 2019

Champ  
– mästaren är  
nu komplett!

Zick Zack  
– storsäljaren  
som gör skillnad

Få Koll på matematik!

– det man binglar blir 
man bra på
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