
Välkommen till den digitala (r)evolutionen

Det man binglar 

blir man bra på!

Digital färdighets-träning till våraläromedel F –6!

Nr 1    2 019

Bok +                 =
eleverna tränar mer



De orden om Bingel kommer från Anna Strenius i Karlskrona. Hennes elever 
binglar sedan ett par år tillbaka och både Anna och eleverna är nöjda. 

Därför gillar vi Bingel!
– Jag tror att det spellika utseendet tilltalar eleverna 
mycket. Många drivs av att samla poäng och köpa 
tillbehör till sina avatarer. Som lärare tycker jag om 
att Bingel är adaptivt, dvs att det finns övningar 
på olika nivåer och att Bingel anpassar sig efter hur 
det går för eleven. Då vet jag att de arbetar på en 
lagom svår nivå och det gör att elevernas mo-
tivation hålls uppe. Och att eleverna dessutom 
lär sig saker under tiden, gläder såklart mig som  
lärare, säger Anna.

Anna tycker också att det lätt att följa elevernas 
resultat, både på individ- och klassnivå. 
– En annan sak som är bra med Bingel är att jag 
lätt kan individanpassa uppgifterna till elever-
na och tilldela dem just de övningar de behö-
ver. Dessutom vet jag att oavsett om jag ger 
dem uppgifter eller om de får ”bingla fritt” 
gör de övningar där de lär sig saker och som 
hör till skolarbetet, fortsätter Anna. 

 Individualisering 

1. Koppla läromedel 
Funktionen gör det möjligt för dig att individanpassa 

elevernas bingelöar. Du kan koppla läromedel från en 
annan årskurs eller byta till annat ämne. 

Gå till Inställningar ön i lärarvyn.

2. Skapa uppgifter
Med den här funktionen kan du skapa 

individanpassade uppgiftspaket t.ex. för repetition, 
utmaning eller som hemuppgift. Du kan alltid hämta 

bingelövningar från alla ämnen och årskurser. 
Gå till Uppgifter i lärarvyn.

3. Låsa/låsa upp kapitel
En funktion som du kan använda för att välja vilka 

kapitel i ett läromedel som ska finnas tillgängliga på 
ön, antingen för en specifik elev eller för hela klassen. 

Perfekt att använda om du vill ha särskilt fokus på 
ett kapitel som ni arbetar med just nu. 

Gå till Inställningar ön i lärarvyn.

 Smarta 
bingelfunktioner 

1. Hur lång tid tar uppgiften?
När du skapar ett uppgiftspaket räknar Bingel ut

på ett ungefär hur lång tid uppgiften beräknas ta att 
genomföra. En bra funktion om du vill veta ungefär hur 
omfattande uppgiften blir. Tidsfunktionen ser du under 

uppgifterna.

2. Hur går det för dina elever?
I resultatvyn kan du följa hur det går för dina elever på 
både klass- och elevnivå. Du kan också kommunicera 

med eleverna genom att skicka feedback. Klicka på 
Bingel > Resultat

3. Elevernas inloggningsuppgifter!
Under fliken Administration i lärarvyn väljer du Listor. 

Där finns alla dina elevers inloggningsuppgifter i olika 
listor. Välj en av listorna, klicka på LADDA NER och välj 

klass. Då får du klassens alla inloggningsuppgifter 
som du kan klippa itu och dela ut. Det finns även ett 
informationsbrev till vårdnadshavare där elevens 

inloggningsuppgifter står.

Li tipsar

TOP 3 

Bingel – Ökar elevernas motivation och engagemang

” Det är ett roligt, lärorikt och mycket  
  uppskattat komplement till böckerna.”

Anna arbetar på Friskolan Svettpärlan i 
Karlskrona och just nu är hon

klasslärare i åk 6.

”Så binglar vi”
– Direkt efter sommarlovet använder vi Repet (repetitionsövning i matematik, reds. anm.) för att kunna 
mjukstarta läsåret och repetera det som eventuellt glömts bort under sommarlovet. Under resten av 
läsåret använder vi framför allt matte, geografi och Extra Bingel. Matten använder vi dels som repeti-
tion i samband med ett mattekapitel och dels för att utmana dem som behöver lite klurigare uppgifter. 

När det närmar sig nationella prov, kommer vi såklart att öva på det – toppen att det finns specifika 
övningar! Geografin använder vi dels som repetition och dels för att jag ska kunna kolla av vad vi even-
tuellt behöver jobba mer med. 

Extra Bingel är tack vare sitt tematiserade innehåll mycket populärt. Det innehåller bra, allmänbil-
dande övningar som eleverna verkligen uppskattar!

Ökat engagemang
Anna håller med om att Bingel hjälper till att öka elevernas motivation och engagemang.

– Eleverna blir väldigt glada när de får bingla!
Eftersom eleverna gärna binglar, dvs tränar mer än de anar, undrar vi om elevernas resultat blir bättre? 

– Jag har inte gjort några vetenskapliga undersökningar, men att eleverna får arbeta med motive-
rande, nivåanpassade övningar borde göra eleverna bättre!

Tidsbesparade
Elever uppskattar att få direkt feedback när de jobbar och att inte behöva vänta på att få tillgång till 
facit eller att läraren hinner rätta. Är de självrättande övningarna i Bingel tidsbesparande för dig som 
lärare?

– Ja, absolut! Att inte behöva rätta, men ändå ha full koll på hur det går för eleverna är suveränt!

Digitaliseringen i skolan
Det har inte gått så snabbt och kanske inte heller så smärtfritt att digitalisera skolan som många trod-
de. Förutsättningarna är verkligen olika och åsikterna går vitt isär. Anna berättar hur hon ser på digi-
taliseringen:

– Både jag och mina elever är mycket positiva. Eleverna har precis fått var sin Chromebook och det 
har verkligen lyft undervisningen. Att kunna ta fram ett digitalt verktyg och t.ex. färdighetsträna när 
man har en liten stund över är mycket bra. Eleverna tycker ofta att undervisningen känns roligare och 
mer modern när de använder digitala verktyg, vilket leder till ökad motivation och därmed ökad inlär-
ning. Jag tror att vi får se mer och mer av digitala verktyg i undervisningen framöver!

Sätt igång!
Om någon är nyfiken på Bingel men ändå är lite tveksam, vad vill du säga till dem?

– Jag råder dem verkligen att testa. Bingel är mycket lättanvänt både för elever och lärare och elev-
erna uppskattar det verkligen. Boka en Bingelvisning för din skola, så är du snart igång! Bingel är inte 
svårt och mycket uppskattat! 

LI DAGERMAN
Förlagsredaktör, Bingel

” En annan sak som är bra med Bingel är att  
 jag lätt kan individanpassa uppgifterna till  
 eleverna och tilldela dem just de övningar  
 de behöver. ”
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Bingel – övningarna är självrättande och tidsbesparande för dig som lärare

Bok +  
Lekfull motivation 
Varje elev har en avatar som följeslagare 
genom övningarna. För varje genomförd 
övning samlar eleven bingelpoäng, ping-
ping, som kan användas för att uppgra-
dera avataren med nya tillbehör, kläder, 
frisyrer m.m. eller spela ett kort underhåll- 
ande spel (2 min). Att samla pingping är 
roligt och motiverande och gör att elever-
na tränar mer. 
 Många lärare använder Bingel för läx-
or och flera föräldrar berättar att barnen 
tycker att det roligt att få sådana läxor. 
Eftersom övningarna är självrättande är 
det tidsbesparande för dig som lärare och 
eleverna får direkt feedback när de binglar.

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 behov. När elever-
na loggar in ser de vilka uppgifter du har 
tilldelat. Antingen ger du samma uppgif-
ter till alla i klassen, eller väljer att individ- 
anpassa så att varje elev får träna på just 
det som behövs.
 För att individualisera på bästa sätt kan 
du koppla övningar från olika årskurser till 
enskilda elever; ön och miljön förblir ändå 
densamma för eleven. Från lärarvyn kan 
du också skicka feedback antingen till en 
enskild elev eller till hela klassen.   
 Förutom ren färdighetsträning kan bingel- 
övningarna användas till både repetition 
och för att ge utmaningar.
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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)

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

matematik
6A

Koll på

Eva Björklund
Heléne Dalsmyr

Koll på m
atem

atik
6A

Eva Björklund H
eléne D

alsm
yr

matematik
6B

Koll på

Eva Björklund
Heléne Dalsmyr

Koll på m
atem

atik
6B

Eva Björklund H
eléne D

alsm
yr

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

K
oll p

å
 G

eogra
fi

6

6

Kjell Haraldsson  
Hanna Karlsson
Lena Molin

Geografi

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
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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
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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
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Geografi 5

Problemlösning 
Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

Begrepp
Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Metod
Uppgiften utvecklar metodfömågan.

Kommunikation och resonemang 
Uppgiften utvecklar kommunikations- och 
resonemangsförmågan.

Begreppskoll
1. Självbedömning av förförståelse inför 
arbete med nytt begrepp.
2. Självbedömning av begreppsförståelse 
under arbetets gång.
3. Begreppsförståelsen visas och förklaras 
i Stora begreppskollen.

Två Stjärnor Bra saker med lösningen.
Visade kvaliteter i lösningen.
En Önskan Förslag till förbättring. 
Nästa steg i lärandet.

Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé 
eller ställningstagande utifrån en given situation.

Rita och/eller skriv

Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som 
startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal 
i par eller mindre grupp och slutar med att allas 
tankar och idéer förs fram i helgrupp.

Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av 
kalkylator/miniräknare.

SYMBOLFÖRTECKNING

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6. 

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt 
det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven 
i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska 
förmågorna och i läromedlet används metoder för 
att utveckla kommunikation och självbedömning. 

Koll på matematik 2A består av en elevbok, 
en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer 
även en digital värld fylld med färdighetsträning.
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Pernilla Tengvall och Hanna Almström
är legitimerade lärare för åk 1–7. De är 
verksamma inom grundskolans årskurser 
1–6 samt arbetar med skolutvecklings-
uppdrag som utvecklingslärarare respektive 
förstelärare inom Nässjö kommun. 
De har även under de senaste åren 
föreläst om sin matematikundervisning. 
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Problemlösning  
Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

Begrepp 
Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Metod 
Uppgiften utvecklar metodfömågan.

Kommunikation och resonemang  
Uppgiften utvecklar kommunikations- och  
resonemangsförmågan.

Begreppskoll 
1. Självbedömning av förförståelse inför  
arbete med nytt begrepp. 
2. Självbedömning av begreppsförståelse  
under arbetets gång. 
3. Begreppsförståelsen visas och förklaras  
i Stora begreppskollen.

Två Stjärnor Bra saker med lösningen. 
Visade kvaliteter i lösningen.
En Önskan Förslag till förbättring.  
Nästa steg i lärandet.

Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé  
eller ställningstagande utifrån en given situation.

Rita och/eller skriv

Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som  
startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal  
i par eller mindre grupp och slutar med att allas 
tankar och idéer förs fram i helgrupp.

Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av 
kalkylator/miniräknare.

SYMBOLFÖRTECKNING

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6. 

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt  
det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven  
i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska  
förmågorna och i läromedlet används metoder för  
att utveckla kommunikation och självbedömning. 

Koll på matematik 2B består av en elevbok,  
en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer  
även en digital värld fylld med färdighetsträning.
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Pernilla Tengvall och Hanna Almström 
är legitimerade lärare för åk 1–7. De är  
verksamma inom grundskolans årskurser 
1–6 samt arbetar med skolutvecklings- 
uppdrag som utvecklingslärare respektive  
förstelärare inom Nässjö kommun.  
De har även under de senaste åren  
föreläst om sin matematikundervisning. 
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Problemlösning  
Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

Begrepp 
Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Metod 
Uppgiften utvecklar metodfömågan.

Kommunikation och resonemang  
Uppgiften utvecklar kommunikations- och  
resonemangsförmågan.

Begreppskoll 
1. Självbedömning av förförståelse inför  
arbete med nytt begrepp. 
2. Självbedömning av begreppsförståelse  
under arbetets gång. 
3. Begreppsförståelsen visas och förklaras  
i Stora begreppskollen.

Två Stjärnor Bra saker med lösningen. 
Visade kvaliteter i lösningen.
En Önskan Förslag till förbättring.  
Nästa steg i lärandet.

Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé  
eller ställningstagande utifrån en given situation.

Beräkningsstrategi. Pusselbiten visar att en viss 
strategi tränas i uppgiften.

Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som  
startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal  
i par eller mindre grupp och slutar med att allas 
tankar och idéer förs fram i helgrupp.

Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av 
kalkylator/miniräknare.

SYMBOLFÖRTECKNING

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6. 

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt  
det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven  
i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska  
förmågorna och i läromedlet används metoder för  
att utveckla kommunikation och självbedömning. 

Koll på matematik 3A består av en elevbok,  
en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer  
även en digital värld fylld med färdighetsträning.
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är legitimerade lärare för åk 1–7. De är  
verksamma inom grundskolans årskurser 
1–6 samt arbetar med skolutvecklings- 
uppdrag som utvecklingslärare respektive  
förstelärare inom Nässjö kommun.  
De har även under de senaste åren  
föreläst om sin matematikundervisning. 
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Problemlösning  
Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

Begrepp 
Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Metod 
Uppgiften utvecklar metodfömågan.

Kommunikation och resonemang  
Uppgiften utvecklar kommunikations- och  
resonemangsförmågan.

Begreppskoll 
1. Självbedömning av förförståelse inför  
arbete med nytt begrepp. 
2. Självbedömning av begreppsförståelse  
under arbetets gång. 
3. Begreppsförståelsen visas och förklaras  
i Stora begreppskollen.

Två Stjärnor Bra saker med lösningen. 
Visade kvaliteter i lösningen.
En Önskan Förslag till förbättring.  
Nästa steg i lärandet.

Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé  
eller ställningstagande utifrån en given situation.

Beräkningsstrategi. Pusselbiten visar att en viss 
strategi tränas i uppgiften.

Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som  
startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal  
i par eller mindre grupp och slutar med att allas 
tankar och idéer förs fram i helgrupp.

Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av 
kalkylator/miniräknare.

SYMBOLFÖRTECKNING

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6. 

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt  
det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven  
i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska  
förmågorna och i läromedlet används metoder för  
att utveckla kommunikation och självbedömning. 

Koll på matematik 3A består av en elevbok,  
en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer  
även en digital värld fylld med färdighetsträning.

ISBN 978-91-523-3823-0

(523-3823-0)
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är legitimerade lärare för åk 1–7. De är  
verksamma inom grundskolans årskurser 
1–6 samt arbetar med skolutvecklings- 
uppdrag som utvecklingslärare respektive  
förstelärare inom Nässjö kommun.  
De har även under de senaste åren  
föreläst om sin matematikundervisning. 
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Märta Glaveby

Therése Ljunglöf 

Märta Glaveby

Therése Ljunglöf 3 3Märta Glaveby

Therése Ljunglöf 2

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
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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

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

Jonathan Lindström     
Lisa Wahlbom

KOLL PÅ 

GRUNDBOKEN

4
DIGER- 
DÖDEN
–så skyddar du dig!

Vikingarnas

BÄSTA
RESTIPS!

Heliga Birgitta 
på världsturné

Åk 1

På nästa sida kan 
du läsa mer om alla 
bonusövningar

• Repet ( åk 2–6)

• Träna inför nationella 
proven i åk 3 och 6

• Utmaning matematik för 
(åk 4–6)

• Extra Bingel (alla årskurser)

Bingel är en digital övärld 
för F –6 fylld med färdighets- 
träning med en ö för varje 
årskurs. Alla övningar är 
kopplade till kapitlen i våra 
basläromedel och följer 
samma progression. 

= eleverna tränar mer

WORKBOOK

Märta Glaveby

Therése Ljunglöf 2
school  bus

HELENA BROSS
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Förskoleklassen
Nyhet!
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Karin Pettersson
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FÖRSKOLEKLASS

ZickZack Förskoleklass består av:

 en storbok online

  en elevbok

  en lärarhandledning

ISBN 978-91-523-5313-4
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BONUSÖVNINGAR

Träna inför nationella proven 
– en stor succé!

Repet
Repet – så heter samlingen med repeti-
tionsövningar i matematik. Du hittar 
övningarna på öarna för åk 2–6 och på 
varje ö repeteras det som eleverna arbe-
tade med före gående läsår. Tanken är 
att de används vid höstterminsstarten. 
Efter Repet kommer eleverna att känna 
sig väl förberedda inför termi nens nya 
moment och kan arbeta vidare med 
bingelövningar 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 matema-
tik i Bingel. Genom att repetera friskar 
eleverna upp minnet och stärker själv-
förtroendet.

Extra Bingel
Här har vi samlat allmän bildande 
övningar som handlar om allt från geo-
grafi och sport till kultur. Låt eleverna 
bingla dessa övningar när det finns tid 
över och använd dem som ett roligt 
inslag i under visningen. 

Utmaning matematik
På öarna för åk 4–6 finns nya övningar 
i matematik på utmanarnivå. Genom att 
använda dessa övningar kan du individ- 
ualisera ännu mer och ge matteintres-
serade elever mer utmanande träning. 
Algebra, bråk, procent, geometri och 
sannolikhet är de områden som finns  
i övningarna.

Bingel – inför nationella proven

 
Förklarande filmer 
om matematik

Läraren
Använd filmerna som intro-
duktion till ett nytt moment.
De fungerar också som
flipped classroom-filmer.

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.

Filmerna kan 
användas av lärare, 
elever och fräldrar.

Bingel – Låt våra bingelproffs utbilda er, besöket är gratis

Eleven
Filmerna kan användas som
en introduktion, en extra förkla-
ring eller som en repetition.

Föräldern
Filmerna fungerar bra som
kort repetition eller som 
minnesputs vid läxhjälp.
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Nu finns ett antal lärare 
som är bingelproffs som 
kan komma till er skola och 
introducera Bingel. Prata 
med kollegorna och skicka 
en förfrågan via vår hem- 
sida att ni vill ha ett utbild-
ningstillfälle på skolan.  
Det är gratis och tar 
ungefär en timme.

Boka bingelproffs

Boka på www.sanomautbildning.se

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!
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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:-

Kontakt
Kundtjänst: 08-587 642 10
www.sanomautbildning.se

Kom igång 

2 226
följare på
facebook

Bingel – Anpassa undervisningen så att den passar just dig och dina elever

Hur gör man  
för att bingla?

Kom till Bingelrummet

Bingel är bra för klimatet! Bingel 
ersätter arbetsblad och färdighets-
träning som tidigare har kopierats 
och delats ut i mängder. 

 

 

 

Stephie, Marcus och Per finns på plats under skoltid för 
att hjälpa dig och besvara dina frågor. Du når dem antingen via 

mejl support@sanomautbildning.se eller tel 08-587 642 30.

Ingen fråga är för stor eller för liten

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

www.sanomautbildning.se


