
Unika läromedel 
för unika elever



I vår katalog hittar du ett urval av våra läromedel. En stor andel är på ett eller annat sätt anpassade 
för den som är i behov av extra stöd. De är tydliga och lättlästa. Flera är dessutom särskilt framtagna 
för grund– eller gymnasiesärskolans kursplaner. 
Saknar du något läromedel? Fler material hittar du i vår webbshop. Där kan du också läsa mer om 
de läromedel som är med i katalogen, samt se provsidor.

Kontakta oss?
Välkommen att ringa eller 
mejla oss på redaktionen för:
• Information om våra 
  läromedel. 
• Digital support 
• Att framföra synpunkter 
  och idéer om befintliga  
  eller framtida läromedel
Du når oss på:  
019-12 36 54 eller  
info@laraforlag.se
För manus och läromedels- 
idéer, kontakta Vanda på: 
070-9919484 eller 
vanda@laraforlag.se

Beställa läromedel?
Beställ direkt i vår webbshop:  
www.logistikteamet.se/laraforlag
Du kan även beställa produkter via vår 
kundtjänst. Hit vänder du dig också 
med beställnings- och fakturafrågor.
Kundtjänst når du på: 
019-20 69 40 eller 
order@laraforlag.se
Avtalskunder hos 
 Läromedia bok- 
handel beställer  
via  Läromedia  
bokhandel.

Vill du veta mer? 
Läs om oss, våra  visioner och 
 material på:
www.laraforlag.se och  
www.facebook.com/laraforlag/

 9Vi skriver på lätt svenska 
Vi kontrollerar våra texter mot LIX (läsbarhetsindex) och und- 
viker långa och svåra ord. Vi håller meningarna korta. 
Dess utom bryter vi helst rad för varje ny  mening. Då blir 
det lättare att följa texten. 

 9Vi skriver begripligt 
Lättläst är inte bara korta meningar. Det är  också text 
som förklarar informationen grundligt och inte förutsätter 
förkunskaper. Forskning har visat att för många som har 
svårt att följa med i skriven text är det allra svåraste att 
”läsa mellan raderna”. Det ser vi till att eleverna inte be-
höver göra när de använder våra material.

 9Vi har en enkel och tydlig formgivning
Detta har visat sig gynna alla elever, men särskilt de som 
har koncentrations-, läs-  eller skrivsvårigheter eller neuro- 
psykiatriska funktions nedsättningar. Vi använder stor text 
och radavstånd samt genomtänkta typsnitt. 

 9Våra läromedel är målgruppsanpassade! 
Ungdomar eller vuxna som behöver lättläst material är 
fortfarande ungdomar eller vuxna. Vi anpassar text och 
bild för den tänkta målgruppen!

 9Vårt material passar för en bred elevgrupp
Därför märker vi aldrig böckerna med ”sär skolan” eller 
”lätt läst”. Vi vill inte sätta en  stämpel på någon elev.

 9Vi har inlästa versioner av de flesta av våra böcker
Till stöd för elever med lässvårigheter. 

 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9Vi ger ut både tryckta och digitala versioner.  
Detta för att även elever med motoriska svårigheter, 
dålig motivation eller läs svårigheter ska kunna ta del av 
materialet. 

 9Vi skriver övningsfrågor på många nivåer
För att en bred grupp elever med olika behov ska kunna 
arbeta med samma text utifrån sina förutsättningar. 

 9Genus- och mångfald  
För oss är detta självklara perspektiv som vi väver in i allt 
nytt material vi producerar! 

Det är  
vi som driver  

Lära förlag Fr. v:  
Vanda Lönngren,
Jana Fröberg & 

Bo Ericsson.

Det här är Lära Förlag!

Till webbshopen Till vår hemsida Besök oss på
Facebook
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4 Alla priser i katalogen anges som F-priser, exkl. frakt och moms.

Order
LäroMedia Bokhandel Box 6073 
700 06 Örebro

Tel: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se 
www.laromedia.se

Försäljningsvillkor
Nedan angivna försäljningsvillkor gäller endast för dem 
som har avtal med LäroMedia Bokhandel Örebro AB.

Betalningsvillkor: 
30 dagar netto från fakturadatum.

Frakter: 
Vikt mindre än 1kg: Normalbrev  
Vikt över 1kg: Företagspaket 16:00

Order 

Tel: 019-20 69 40
E-post: order@laraforlag.se 
www.logistikteamet.se/laraforlag
Köpvillkor
Priser: 
Alla priser i katalogen visas som F-pris, exklusive moms och frakt. 
Skolor och utbildningsanordnare kan köpa artiklar till F-pris.  
Privatpersoner och övriga kunder ser aktuella priser i webb-shopen.

Moms: 
På böcker tillkommer 6% moms och på övrigt material 25% moms.

Frakt: 
Frakten betalas av köparen. Icke skrymmande material, under 1 kg, 
skickas som brev och debiteras 54 kr. Allt annat skickas som paket 
med PostNord och debiteras enligt PostNords prislista. All frakt, 
också för eventuella restnoterade artiklar, debiteras redan vid det 
första leveranstillfället. Eventuella restorder levereras fraktfritt.

Expeditionsavgifter: 
Inga order- eller andra expeditionsavgifter tillkommer.

Leveranser: 
All distribution sker genom LogistikTeamet Sverige AB. Paket till 
privat- personer skickas som PostNord MyPack Collect och kan 
hämtas ut hos närmsta Postombud. Paket till företag och skolor 
skickas som PostNord Parcel. Leveranstiden är normalt 1-3 dagar 
om varan finns i lager.

Leverans till utlandet 
Inom EU: Order från företag eller skolor levereras momsfritt om 
ett giltigt VAT-nummer anges vid beställningstillfället. Order från 
privatpersoner eller där inte giltigt VAT-nummer uppges debiteras 
svensk moms.För mer information om momsregler inom EU se 
Europakommision (http:// ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/
vat/how_vat_works/index_en.htm)

Utanför EU: Ordern från företag/skolor levereras alltid momsfritt. 
Order från privatpersoner debiteras svensk moms. 
Leveranser till utlandet debiteras frakt enligt Posten/DPDs prislista.

BESTÄLLNINGAR VIA LÄROMEDIA BOKHANDEL

BESTÄLLNINGAR FRÅN FÖRLAGET (via webbshop / kundtjänst)

Rabatter: 
Se er kommuns läromedelsavtal.

F-pris:
Alla priser i denna katalog är förlagsnettopriser
(f-priser) exkl. moms. Katalogens priser gäller från 2020. 
Reservation för eventuella prisändringar efter katalogens tryckning.

Returer
Lägsta returantal för gottgörelse är fem omärkta, felfria exemplar av 
en och samma titel. Returfrakten betalas av köparen, denne kredit-
eras med f-priset minus 20%. Utgångna upplagor krediteras ej. 
Returförsändelsen märks med ”RETUR” och skickas till:

LäroMedia Bokhandel 
Ormestagatan 2
702 83 Örebro.

Kopia på följesedel eller faktura skall bifogas med returen.  
Ovan angivna villkor gäller om ej annat avtalats.

Transportskador / felleverans: 
Kontrollera leveransen och att den överensstämmer med pack-
sedeln. Alla avvikelser måste noteras och anmälas till Logistik-
Teamet i Sverige AB. Vi betalar alltid fraktkostnaden för eventuella 
ersättningsvaror.

Returer
Returer (företag/skolor): 
Eventuell retur av artiklar bör ske inom 30 dagar från leverans-
dagen. Artik- larna ska vara felfria, och packas och sändas så att 
skada ej uppkommer. Returfrakt betalas av köparen. Köparen 
krediteras det belopp som tidigare fakturerats för varan minus 20%. 
Kontakta oss alltid innan du skickar en retur.

Returer/Ångerrätt (privatpersoner): 
Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den 
dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den.

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller 
om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte 
mot postförskott. Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka 
vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från 
den dag då vi tog emot varan. 

Kontakta oss alltid innan du skickar en retur.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum.

Försenad betalning: 
Betalningspåminnelse skickas efter 30 dagar. LogistikTeamet 
Sverige AB har rätt att påföra påminnelseavgift samt dröjsmåls- 
ränta.

Outlösta paket: 
För att täcka LogistikTeamet Sverige ABs kostnader debiteras en 
kostnad om 200 kr exklusive moms för ej uthämtade paket. Detta 
gäller order som inte har avbeställts. Artiklarna krediteras med 
fakturerat pris minus 20%.

KÖPVILLKOR
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Alla priser i katalogen anges som F-priser, exkl. frakt och moms.

SVENSKASVENSKA
...enklare basläromedel för ungdomar?
Vi tycker att även elever i i behov av extra enkla läro-
medel ska få läsa texter och fundera på frågor som är 
åldersadekvata, vardagsnära och berör. Och de ska 
gärna få skratta också! 

På sid 12-13 ser du vårt utbud av basläromedel 
i svenska för grundsärskolans åk 7-9 samt gym-
nasiesärskolan. Har du elever i “vanliga” grund- / 
gymnasieskolan, som behöver enklare material? 
Våra böcker passar en bred elevgrupp och är inte 
märkta med “särskolan”.

... stöd i att skriva sammanhängande?
Vårt stora material Följ tråden stöttar eleven i att 
formulera sammanhängande berättelser. Materialet 
passar i tidiga grundskolan och är särskilt anpassat 
för elever som har svårt att initiera, formulera och 
skriva texter med en röd tråd.  Läs mer på sid. 9

... arbetsböcker och specialmaterial?
På sid 10-11 ser du ett urval av våra arbetsböcker och 
specialmaterial. Vi har läromedel för såväl yngre som 
äldre barn och vuxna.

...berättelser för vuxna nybörjarläsare?
Vår serie Lätt att läsa för vuxna uppdateras nu med 
ytterligare 10 småböcker, denna gång med bildord-
listor till stöd för läsförståelsen. Serien består av 
mycket lättlästa häften med 1-3 meningar per sida, 
skrivna med mestadels ljudenlig text. Se sid. 14-15.

... läsinlärning som fungerar?
Ljudmetoden Läsinlärning i 7 steg hjälper elever 
med stora läs- och skrivsvårigheter att knäcka läsko-
den. Den passar också elever i behov av stöd med 
svenskans språkljud. Vi har böcker, digitala pro-
gram, spel och bokstavskort för både yngre barn, un-
gdomar och vuxna.  Läs mer på sid 6-7! 

När det gäller läsinlärning finns inte en metod som 
är “rätt” för alla. På sid 8 kan du läsa om några av 
våra övriga läsin lärningsmaterial. Fråga oss gärna 
om råd om du är osäker.

Letar du efter...

...övriga titlar?
Vårt fullständiga sortiment hittar du i vår webbshop!
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6 Alla priser i katalogen anges som F-priser, exkl. frakt och moms.

7-stegsmetoden är en multisensorisk läs- och skrivin-
lärningsmetod med stark förankring i aktuell forskning. 

Den strukturerade träningen av sambandet mellan språk-
ljud och bokstavstecken passar speciellt bra för elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Den är också väldigt bra 
för elever med annat modersmål än svenska, som be-
höver extra stöd att lära sig svenskans språkljud. 

Hos oss hittar du två läromedel som bygger på 7-stegs-
metoden. Vårt nya material Lätta läsvägen riktar sig till 
yngre barn medan Bli en läsare passar äldre elever. 

Lätta läsvägen 
Maj J Örtendal 2019

Lätta läsvägen riktar sig till barn med stort behov av extra 
stöd i läsinlärningen. Det är ett heltäckande läromedel för 
läsinlärning i en mycket långsam takt.

Metoden börjar med laborativ träning av fonemisk 
medvetenhet parallellt med läsinlärning, ett språkl-
jud i taget. Materialet behandlar enbart ljudenlig 
läsning med undantag av ett fåtal frekventa småord.  

7-STEGS METODEN 
– LÄSINLÄRNING FÖR BARN & VUXNA I BEHOV AV EXTRA STÖD

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Båda läromedlen innehåller läs- och övningsböcker, 
självrättande digitala övningsprogram, markör- och bok-
stavskort och detaljerad handledning med tydliga lek-
tionsplaner och kopieringsunderlag med bl.a. mallar och 
kartläggningsmaterial. 

Till Lätta läsvägen finns även läggspel samt digitala ord-
listor, där eleven kan lyssna på övningsorden och se dem 
översatta till ett antal vanliga språk.

Fokus sätts också på läs- och ordförståelse. Det leder till 
en stabil läs- och skrivinlärning. 
Orden som ingår illustreras med bilder och det finns 
munbild och handalfabetstecken till varje bokstav. 

Förutom läseböcker, övningsböcker och omfattande 
datorövningar ingår ett stort antal läggspel. Till ”Lätta 
läsvägen” hör också en omfattande lärarhandledning. 

Ny!

Svenska

6



7Alla priser i katalogen anges som F-priser, exkl. frakt och moms.

Bli en Läsare 
Maj J Örtendal 2014

Bli en läsare riktar sig till äldre elever i behov av ny- eller 
eller ominlärning av läs- och skrivförmågan. Detta läro-
medel har en lite vuxnare framtoning i formgivning och 
textinnehåll. Inlärningen sker dock fortfarande mycket 
grundligt och i lugn takt. 

Lätta läsvägen, handledning 
Best.nr: 88621-73-3  
Pris: 350 :–
Lätta läsvägen, kortlåda 
Best.nr: 88621-80-1 
Pris: 295 :–

Lätta läsvägen Läs A
Best.nr: 88621-74-0   
Pris: 69 :–
Lätta läsvägen Öva A
Best.nr: 88621-77-1   
Pris: 69 :–
Lätta läsvägen A Online,  
Best.nr: 88777-69-0 
Pris: 75 :– (elevlicens 12 mån)
Lätta läsvägen, Läggspel A 
Best.nr: 88777-66-9  
Pris: 695 :–

Lätta läsvägen Läs B
Best.nr: 88621-75-7 
Pris: 92 :–
Lätta läsvägen Öva B
Best.nr: 88621-78-8   
Pris: 75 :–
Lätta läsvägen B Online,  
Best.nr: 88777-70-6 
Pris: 75 :– (elevlicens 12 mån)
Lätta läsvägen, Läggspel B 
Best.nr: 88777-67-6  
Pris: 695 :–

Lätta Läsvägen passar barn i åldrarna 6-9 år i stort behov av extra 
stöd i läsinlärningen. Även lämpligt för barn med svenska som andra 
språk i stort behov av extra träning av svenskans språkljud.

Lätta läsvägen Läs C
Best.nr: 88621-76-4  
Pris: 98 :–
Lätta läsvägen Öva C
Best.nr: 88621-79-5  
Pris: 82 :–
Lätta läsvägen C Online, 
Best.nr: 88777-71-3  
Pris: 75 :– (elevlicens 12 mån)
Lätta läsvägen, Läggspel C
Best.nr: 88777-68-3  
Pris: 695 :–

Lätta Läsvägen  börjar med ljuden A, S och L. Därefter 
presenteras ett språkljud samt tecken i taget och övas 
sedan grundligt i ord och texter där endast redan övade 
ljud ingår. Materialet behandlar enbart ljudenlig läsning 
förutom ett antal frekventa småord. 

Bli en läsare grundpaket
Best.nr: 87139-87-1
Pris: 1990 :– (böcker, 
digitalt övningsprogram, 
bokstavskort & handledning)

Bli en läsare - Läs 1
Best.nr: 87139-81-9
Pris: 63 :–
Bli en läsare - Läs 2
Best.nr: 87139-82-6
Pris: 89 :–
Bli en läsare - Läs 3
Best.nr: 87139-83-3
Pris: 89 :–

Bli en läsare - Skriv 1
Best.nr: 87139-84-0
Pris: 48 :–
Bli en läsare - Skriv 2
Best.nr: 87139-85-7
Pris: 53 :–
Bli en läsare - Skriv 3
Best.nr: 87139-86-4
Pris: 53 :–

Bli en läsare - Digital
Best.nr: 87727-54-2
Pris: 1225 :– (skollicens)

Bli en läsare - Bokstavskort 
och markörer
Best.nr: 87727-13-9
Pris: 140 :–

Bli en läsare - Lärarhandledning 
Best.nr: 87727-12-2
Pris: 350 :–

Bli en läsare passar elever från mellanstadieålder till vuxna med 
grav dyslexi eller andra stora lässvårigheter.
Materialet är även utprövat för nyanlända i behov av grund- 
läggande träning av svenskans språkljud och skrivsystem. 

Svenska

Scanna för mer info!Scanna för mer info!Scanna för mer info!
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8 Alla priser i katalogen anges som F-priser, exkl. frakt och moms.

KUL LEK MED LJUD

GraFon 
- Språkljudsleken 
Märtha Nyman 1995

Grafon hjälper barn att tidigt träna förmågan att upp-
fatta och särskilja språkljud – en förmåga med stor 
betydelse i den senare läsinlärningen. Materialet byg-
ger på en språkljudslek som kombinerar bild, rörelse 
och ljud. 

GraFon - Språkljudslek 
i förskolegrupp
Best.nr: 87727-21-4
Pris: 590 :–

GraFon – Vokalbilder
Best.nr: 87727-23-8
Pris: 160 :–

Grafon - Konsonantbilder
Best.nr: 87727-24-5
Pris: 220 :–

GraFon - Kortlek
Best.nr: 87727-25-2
Pris: 220 :–

Passar barn i förskola och förskoleklass.

ETT LJUD I TAGET 
– RIKTIGT GRUNDLIG LÄSINLÄRNING

Bokstavs- 
böckerna 
Eva Häggström 1995

Läsinlärning enligt ljudmetoden med mycket långsam 
progression. De nio första häftena presenterar vokaler-
na. De följs av 14 konsonanthäften där sammanljudning 
tränas. 

Hel serie 23 häften + 
lärarhandledning
Best.nr: 85513-93-2 
Pris: 930 :–

Vokaler 9 häften + lärarhandledn.
Best.nr: 85513-94-9
Pris 347 :–

Konsonanter 14 häften + 
lärarhandledn. 
Best.nr: 85513-95-6
Pris: 595 :–

Enskilda titlar
För best.nr. se webbshop 
Pris: 57 :– /bok

Passar barn i grundsärskolan.

DEN UNIKA ANNA-MODELLEN 
– LÄS-, TAL- OCH SKRIVINLÄRNING  

Nu ska vi läsa om Anna
Språkboken Anna 
Siw Hagnäs, rev 2012

Anna-modellen kombinerar läs-, tal- och skrivinlärning 
med utgångspunkt i modellmeningar och hela talade 
uttryck där samtliga språkliga komponenter ingår. Tex-
ten utgår från för barnen kända begrepp och uttryck. 

Nu ska vi läsa om Anna I
Best.nr: 86147-41-9
Pris: 102 :–
Nu ska vi läsa om Anna, 
Arbetsbok I
Best.nr: 86147-42-6
Pris: 91 :–
Nu ska vi läsa om Anna II
Best.nr: 86147-45-7
Pris: 102 :–

Nu ska vi läsa om Anna, 
Arbetsbok II
Best.nr: 86147-46-4
Pris: 91 :–
Språkboken Anna
Best.nr: 86147-47-1
Pris: 102 :–

Lärarhandledningar
Se webshop.

Passar för barn i åldrarna 6- 15 år med språkutvecklingssvårigheter. 

LÄS MED BILD OCH TECKEN

Jag vill läsa 
Eva Eriksson 2001/2003/2005/2008/2009

Läseböcker, lottospel och skrivkort för läsinlärning 
med ordbilder, bilder och stödtecken. Varje del övar 
ett litet antal nya ord i olika kombinationer. 

Jag vill läsa Hela Serien
Best.nr: 86147-39-6
Pris: 1050 :–
Jag vill läsa
Best.nr: 85893-18-8
Pris: 216 :–
Jag läser om resor
Text i versaler, 
Best.nr: 88309-83-9 
Text i gemener, 
Best.nr: 631-6914-4 
Pris: 216 :–

Jag läser om staden
Best.nr: 85893-17-1
Pris: 216 :–
Jag läser mer
Best.nr: 633-2148-1
Pris: 216 :–
Jag läser ännu mer 
Best.nr: 633-4597-5
Pris: 158 :–
Extra arbetsbok
Best.nr: 633-4624-8
Pris: 42 :–

Passar i grundsärskola/träningsskola & gymnasiesärskola

Svenska

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSMUTGIVET
MED STÖD AV

SPSM
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LÄR ELEVER KREATIVT SKRIVANDE
– INSPIRERANDE ÖVNING I ATT HÅLLA TRÅDEN

Följ tråden 
Cristina Eklund 2018, Illustrationer av Maria Öqvist

Följ tråden består av korta böcker med intresseväckande 
inledningar till berättelser. Resten av boken skriver elev-
en själv! Som stöd följs inledningen upp av detaljerade 
illustrationer, följdfrågor till inledningen samt stödord som 
kan vara till hjälp för att formulera en fortsättning på berät-
telsen. 

Genom att följa bilder och frågor framåt får handlingen 
en höjdpunkt och ett slut. Några böcker ger vardagsnära,-
realistiska berättelser medan andra är mer äventyrliga. All 
text är skriven på lättläst svenska.

Följ tråden består av en storbok för användning i helk-
lass och 10 småböcker (två olika svårighetsnivåer). I 
materialet ingår även kopieringsunderlag med lärarhan-
dledning, extra inledningar och stödfrågor samt 15 inspir-
erande rubriker och en bildbank. Följ tråden finns även i 
digital version med inläst text.

Följ tråden passar i åk 2-6 i både grundskolan och grundsärskolan. 
Följ tråden är speciellt anpassat för att ge extra stöd till elever som på 
grund av språkstörning, autism eller kognitiva svårigheter har svårt att 
initiera, formulera och skriva texter som håller en röd tråd. 
Materialet passar bra för enskilt arbete med elever med extra stöd-
behov men fungerar även i blandade grupper där några elever har 
särskilda behov.

Följ tråden
(11 böcker & kopieringsunderlag)
Best.nr: 88621-82-5
Pris: 690 :–

Följ tråden digital
Best.nr. 88621-87-0
Pris: 295 :–

Ny!

Den mystiska lådan

Cristina Eklund 

FÖL J  TRÅDEN

LMBV-FT003

Svenska

”Att skriva utvecklar ens språk samt 
nyanserar och banar väg för nya ord 
och tankespår. Det är ett sätt att för-
medla tankar, känslor och inre bilder 
vilket är viktigt för självkänslan!” 
– Cristina Eklund, utbildad specialpeda-
gog och lärare samt författare till materi-
alet Följ tråden. 

Cristina har lång erfarenhet av att un-
dervisa barn med språkstörning samt 
med förvärvad hjärnskada. Med det här 
materialet önskar hon inspirera elever-
na att skapa berättelser samtidigt som 
de tränar på att skapa en strukturerad 
text, med början mitt och slut.

Scanna för mer info!
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ENKLA ARBETSBÖCKER

Arbetsbok I-VI, hela serien
Best.nr: 85513-31-4
Pris: 325 :–
Arbetsbok I-VI, enskilda titlar
För best.nr. se webbshop.
Pris: 65 :– /bok
Djur 1-3, Hela serien
Best.nr: 85513-17-8
Pris: 130 :–
Djur 1-3, enskilda titlar  
För best.nr se webbshop.
Pris: 51 :– /bok
Pluralövningar 1-6, hela serien
Best.nr: 85513-24-6
Pris: 330 :–

Pluralövningar 1-6, enskilda titlar
För best.nr. se webbshop. 
Pris: 65 :– /bok
Prepositioner
Best.nr: 85513-33-8
Pris: 59 :–
Kopieringsunderlag i svenska
Best.nr: 86147-95-2
Pris: 412 :– (Kopieringsunderlag)
Lätta boken 1-5
Best.nr: 86147-97-6
Pris: 412 :– (Kopieringsunderlag)
Tvåordssatser
Best.nr: 86147-98-3
Pris: 412 :– (Kopieringsunderlag)

Passar elever i åldern 6-10 år i behov av extra enkelt och tydligt material, 
ex.vis i särskola samt elever i SVA med begränsade svenskakunskaper.

Djur • Lätta boken 1-5  • Tvåordssatser 
Birgitta Palmertz 2006-2012 

SVENSKA SOM 
ANDRASPRÅK

Öppna dörren 
Kerstin Petersson 2015

Nybörjarböcker i svenska med varierande övningar för att 
lära sig förstå och använda viktiga ord och enkla fraser. Luftig 
formgivning och mycket bilder underlättar förståelsen. Lärar-
handledning som pdf, med tips, undervisningsförslag, bilder 
samt ett antal diktamen till varje bok. 

Passar elever i grundskolan utan svenskakunskaper.

FLANOSAGOR & SAGOR 
MED TECKENSTÖD

Traditionella sagor från olika länder som kan 
berättas med hjälp av inspirerande bilder. Ma-
terialen består av färgbilder på klippark och 
separata textark. Fästmaterial (flanokartong / 
magnettejp) medföljer ej. Flera av sagorna finns 
även med teckenstöd. 

Passar förskola, förskoleklass och tidig grundskola.

Flanosagor, Hela serien (16 st)
Best.nr: 86147-30-3
Pris: 1235 :– OBS! Fästmaterial medföljer ej
Sagor teckenstöd, Hela serien (8 st)
Best.nr: 86147-31-0
Pris: 525 :–
Köp av enskild titel: 
se webbshopen för pris och best.nr.

Djur och växter
Best.nr: 87139-94-9
Pris: 72 :–
Öppna dörren
-Lärarhandledning
Best.nr: 87139-95-6
Pris: 495 :–

Presentation och kläder
Best.nr: 87139-90-1
Pris: 72 :–
Skolan 
Best.nr: 87139-91-8
Pris: 115 :–

Svenska

Arbetsbok I-VI  •  Pluralövningar 1-6  •  Kopieringsunderlag i svenska  • Prepositioner  

Birgitta Palmertz arbetsböcker utmärks av luftig och 
tydlig formgivning, stiliserade men ändå realistiska 
teckningar och varierade övningar som är lätta att 
förstå.

Kroppen
Best.nr: 87139-92-5
Pris: 72 :–
Hemmet
Best.nr: 87139-93-2
Pris: 72 :–

10
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Svenska

FAKTA, REKLAM ELLER FANTASI?
– KOLLA TEXTEN REDER UT SKILLNADEN!

Kolla texten 
Kerstin Lindblad 2016

I Kolla texten tränar eleven på 
att känna igen, förstå, tolka och 
värdera olika typer av texter, bl.a. 
nyhetstexter, texter med åsikter, 
reklamtexter, skönlitterära texter, 
sms, bloggposter och tweets. 

I varje kapitel förklaras syfte och 
utmärkande drag hos en viss typ 
av text med enkelt språk. Därefter 
följer ett exempel på lättläst svens-
ka. Den tillhörande arbetsboken 
har frågor till varje kapitel. 

Kolla texten
Best.nr: 87139-60-4
Pris: 85 :–

Kolla texten, arbetsbok
Best.nr: 87139-61-1
Pris: 65 :–

Passar elever från 14 års ålder, i särskolan och Lärvux.

LÄTT FÖR ÄLDRE ELEVER
Enkla arbetsböcker med en luftig och ty-
dlig formgivning som möjliggör för elever 
med kognitiva svårigheter att arbeta rel-
ativt självständigt. Innehåll och utformn-
ing i dessa böcker är skapade med ung-
domar och vuxna i åtanke.

Svenskbygge 
Arne Gidlund 
1993

Övning av de vanli-
gast förekommande 
ordklasserna samt 
läsförståelse och in-
formationshämtning. 

Lite av varje  
Arne Gidlund, 
delvis rev 2017

Rimövningar, ordlistor, 
ordkunskap, innehålls-
förteckningar, register 
och tabeller samt fak-
tasökning i prosatexter. 
Facit finns till bok 1-3.

Passar elever i 
åldern 10 år och 
uppåt, i behov av 
extra enkelt och 
tydligt material.

Svenskbygge A- C
Pris: 77 :– /bok
Svenskbygge A
Best.nr: 85893-42-3
Svenskbygge B
Best.nr: 85893-43-0
Svenskbygge C
Best.nr: 85893-44-7

Lite av varje 1-4
Pris: 72 :– /bok
Lite av varje 1
Best.nr: 88777-07-2

Träna mera 
Frisk / Häggström, 
delvis rev. 2017

Övningar på grun-
dläggande nivå av  
ljudsäkerhet, avkod-
ning och självständigt 
arbetssätt.

Litet av varje 2
Best.nr: 85893-23-2
Lite av varje 3
Best.nr: 88621-37-5
Lite av varje 4
Best.nr: 86147-63-1

Träna mera 1-5
Pris: 65 :– /bok 
Träna mera 1
Best.nr: 88621-31-3
Träna mera 2
Best.nr: 88621-32-0
Träna mera 3
Best.nr: 88621-33-7
Träna mera 4
Best.nr: 88621-34-4
Träna mera 5
Best.nr: 88621-35-1

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

11
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Catrin Ankh är 
författare till både 
nya Snacka går ju 
och Att använda 
svenska.

ENKELT, ENGAGERANDE & MODERNT
- LÄTTLÄST FÖR TONÅREN

Catrin Ankh är expert på att skriva lätt om svåra frågor, och att hålla 
sitt tilltal enkelt och roligt utan att det blir barnsligt. 

Nu ger vi ut hennes nya serie Snacka går ju – ett modernt basläro-
medel i svenska som följer kursplanen för åk 7-9 i grundsärskolan! Se-
rien passar även andra elever som behöver ett enklare och tydligare 
material, ex.vis elever som läser SvA. Sedan tidigare har vi även den 
lite svårare serien Att använda svenska.

Snacka går ju !
Catrin Ankh 2020 

Elevböcker där varje kapitel tar avstamp i ett språkligt uttryck. På ett 
finurligt vis leder Catrin Ankh den röda tråden vidare i kapitlet genom 
textutdrag och uppföljande övningar. Läsförståelse, kreativt skrivan-
de, grammatik, stavning, faktasökning, källkritik och argumentation är 
några av de delar som alla behandlas på ett lustfyllt vis. 

Materialet har en luftig och tydlig formgivning med informativa såväl 
som drömska bilder tecknade av Cecilia Lundh. 

Snacka går ju består av tre elevböcker i både tryckt och interaktiv 
digital version. All text finns inläst för elever med behov av det. I de 
tryckta böckerna finns svarsutrymme. I det digitala materialet svarar 
eleven på frågor direkt i den webbaserade appen. 

Till varje bok hör en lärarhandledning. Dessutom finns extramaterial 
tillgängligt som pdf för fri utskrift, innehållande övningar kopplade till 
varje kapitel för de elever som hinner med lite mer.  

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Ny!

Svenska

12
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Att använda svenska 
Catrin Ankh 2014

Att använda svenska är ett läromedel för alla aspekter av 
svenskaämnet. Det bygger på lättlästa texter med tillhörande 
övningar placerade direkt efter texten. 

Materialet består av fyra delar, på varsitt tema. De är tänkta att 
användas i ordning, men det är också möjligt att plocka ur en av 
delarna, utifrån vilket innehåll som är relevant för elevgruppen. 

Del 1: ”Jag” har texter och övningar som handlar om självkänsla. 
Del 2: ”Ungdomsliv” handlar om fritid, sociala situationer och att 

hitta sin plats bland andra.
Del 3: ”Världen” bygger på kända klassiska texter i lättläst ver-

sion,  med inriktning på samhälsfrågor. Denna del fungerar även 
bra som komplement till annat material.

Del 4: ”Vuxenliv” rör ämnen som att hitta jobb och eget boende.
För att böckerna ska kunna anpassas till elever med olika 

förutsättningar finns kopieringsunderlag till varje bok med både 
extra lätta och extra svåra övningsuppgifter. 

Svenska

Att använda svenska 1-4
Pris 115 :– /styck
Att använda svenska, 
Extrauppgifter
Pris: 250 :– /styck

Att använda svenska 1
Bok: Best.nr: 87139-49-9
Extrauppgifter: Best.nr: 87727-16-0
Att använda svenska 2
Bok: Best.nr: 87139-50-5
Extrauppgifter: Best.nr: 87727-17-7
Att använda svenska 3
Bok: Best.nr: 87139-51-2
Extrauppgifter: Best.nr: 87727-18-4
Att använda svenska 4
Bok: Best.nr: 87139-52-9
Extrauppgifter: Best.nr: 87727-19-1

Snacka går ju A-C
Tryckta böcker:
Pris:  149 :– /st
Lärarwebb till tryckta böcker:
Pris:  149 :– /st (12 mån skollicens)
Digital interaktiva böcker: 
Pris:  95 :– /st (12 mån elevlicens)

Snacka går ju A
Tryckt bok: Best.nr: 88951-31-1
Lärarwebb till tryckt bok: 88951-37-3
Digital, interaktiv bok: 88951-34-2
Snacka går ju B
Tryckt bok: Best.nr: 88951-32-8
Lärarwebb till tryckt bok: 88951-38-0
Digital, interaktiv bok: 88951-35-9
Snacka går ju C
Tryckt bok: Best.nr: 88951-33-5
Lärarwebb till tryckt bok: 88951-39-7
Digital, interaktiv bok: 88951-36-6

Snacka går ju är skriven uti-
från kursplanen för Svenska i 
grundsärskolans åk 7-9. Pas-
sar även andra elever i åldrar-
na ca 10-16 som behöver öva 
de språkliga förmågorna på 
enkel nivå.

Att använda svenska 
passar i gymnasiesär-
skola eller för andra i 
behov av enklare grund-
material i ämnet.

Scanna för mer info!Scanna för mer info!
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Lätt att läsa för vuxna – Lila serien 
Louise Wramner 2015

En serie om fyra vänners vardagsliv: på arbetet, på fri-
tiden och vid  några svenska högtider.

Lätt att läsa för vuxna, 
– lila serien
Best.nr: 88309-02-0
Pris: 440 :–

Lätt att läsa för vuxna 
– lila serien, enskilda titlar
Pris: 55 :– /bok
Den nya frisyren
Best.nr: 87727-91-7
Solrosorna
Best.nr: 87727-92-4
Skatorna
Best.nr: 87727-93-1

Lätt att läsa för vuxna – Gröna serien 
Louise Wramner 2014

Berättelser om bland annat Eva som råkar ut för inbrott 
och Amina och Dalila som blir vänner tack vare ett par 
gåstavar. 

Böckerna i Gröna serien finns även inlästa, samt i digital 
form.

Lätt att läsa för vuxna, 
 – gröna serien
Tryckta böcker
Best.nr: 87139-80-2
Pris: 440 :–
Digitala böcker 
Best.nr: 88309-59-4
Pris: 195 :–  (12 mån 
skollicens)
Inlästa böcker 
Best.nr: 88309-60-0
Pris: 95 :– (skollicens)

NYBÖRJARLÄSNING FÖR VUXNA
– ENKLA BERÄTTELSER OM EN IGENKÄNNBAR VARDAG

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Fatima fyller år
Best.nr: 87139-74-1 
Karin tvättar
Best.nr: 87139-75-8
Midsommarfest
Best.nr: 87139-76-5
Mormor berättar
Best.nr: 87139-77-2
Muni och hans familj
Best.nr: 87139-78-9
Nimo flyger
Best.nr: 87139-79-6

Bussresan
Best.nr: 87727-94-8
På arbetet
Best.nr: 87727-95-5
Fisketuren
Best.nr: 87727-96-2
I skogen
Best.nr: 87727-97-9
Konserten
Best.nr: 87727-98-6
Luciafesten
Best.nr: 87727-99-3
Nu är det jul igen
Best.nr: 88309-00-6

Passar vuxna som just knäckt läskoden eller som lär sig svenska, till exempel elever på Lärvux eller SFI.

Louise Wramners serier för vuxna nybörjarläsare inne-
håller mycket korta och lättlästa berättelser. Historierna 
är enkla att förstå och känna igen sig i och utspelar sig i 
en vardaglig miljö. De anknyter genomgående till erfaren-
heter och situationer som går att relatera till för läsaren. 

Ord och meningar är korta och stavningen till stor del 
ljudenlig. Varje häfte består av omkring 20 sidor med 1-3 
meningar per sida samt några färgillustrationer.

Till röda serien och serien med bildordlistor finns ar-
betsböcker med övningar i grammatik, ordkunskap och 
läsförståelse. Till Gröna och Lila serien finns övningsupp- 
gifter och handledning som pdf för fri utskrift.

Lätt att läsa för vuxna 
– gröna serien, 
enskilda titlar
Pris: 55 :– /styck
Amina och Dallila
Best.nr: 87139-70-3
Mats bakar
Best.nr: 87139-71-0 
Erik och Ali spelar fotboll
Best.nr: 87139-72-7
Evas halsband
Best.nr: 87139-73-4

Svenska

14
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1514

De köper också blommor och lådor.

Blommor    – 15

Passar vuxna som just knäckt läskoden eller som lär sig svenska, till exempel elever på Lärvux eller SFI.

Lätt att läsa för vuxna, 
– röda serien
Best.nr: 88621-62-7
Pris: 440 :–

Lätt att läsa för vuxna
– röda serien, 
enskilda titlar
Pris: 55 :– /bok
Balkongen
Best.nr: 88621-68-9
Den nya mobilen
Best.nr: 88621-71-9
En gammal cykel
Best.nr: 88621-66-5
Fredagsmys
Best.nr: 88621-65-8
Halima lär sig svenska
Best.nr: 88621-64-1
Kalles nya cykel
Best.nr: 88621-67-2
Kräftkalaset
Best.nr: 88621-72-6
Nu är julen slut 
Best.nr: 88621-63-4
Rima tvättar håret
Best.nr: 88621-70-2
Taxen Max
Best.nr: 88621-69-6 

Lätt att läsa för vuxna – Röda serien 
Louise Wramner 2018

Vardagliga berättelser som utspelar sig bland några per-
soner som alla bor i ett och samma hyreshus. 

Till varje bok  i Röda serien finns en arbetsbok med 
övningar i grammatik, ordkunskap och läsförståelse.

Lätt att läsa för vuxna
– med bildordlistor 
Louise Wramner 2019

En version av berättelserna i serien Lätt att läsa för vux-
na – Röda serien. I den här versionen illustreras utvalda 
ord i bildordlistor längst ner på sidorna för att underlätta 
läsförståelsen. 

Röda seriens arbetsböcker passar även denna version. 

Lätt att läsa för vuxna
– röda serien, arbetsböcker
Best.nr: 88621-91-7
Pris: 340 :–

Lätt att läsa för vuxna
 – röda serien, arbetsböcker,
enskilda titlar
Pris: 39 :– /st
Balkongen, arbetsbok
Best.nr: 88621-97-9 
Den nya mobilen, arbetsbok
Best.nr: 88777-00-3 
En gammal cykel, arbetsbok
Best.nr: 88621-95-5 
Fredagsmys, arbetsbok 
Best.nr: 88621-94-8 
Halima lär sig svenska, arbetsbok
Best.nr: 88621-93-1 
Kalles nya cykel, arbetsbok
Best.nr: 88621-96-2  
Kräftkalaset, arbetsbok 
Best.nr: 88777-01-0 
Nu är julen slut, arbetsbok
Best.nr: 88621-92-4 
Rima tvättar håret, arbetsbok
Best.nr: 88621-99-3   
Taxen Max, arbetsbok
Best.nr: 88621-98-6

Lätt att läsa för vuxna, 
– med bildordlistor
Best.nr: 88777-72-0
Pris: 440 :–

Lätt att läsa för vuxna
– med bildordlistor, 
enskilda titlar
Pris: 55 :– /bok
Balkongen – med bildordlistor
Best.nr: 88777-78-2
Den nya mobilen – med bildordlistor
Best.nr: 88777-81-2
En gammal cykel – med bildordlistor
Best.nr: 88777-76-8
Fredagsmys – med bildordlistor
Best.nr: 88777-75-1
Halima lär sig svenska – med bildordlistor
Best.nr: 88777-74-4
Kalles nya cykel – med bildordlistor
Best.nr: 88777-77-5
Kräftkalaset – med bildordlistor
Best.nr: 88777-82-9
Nu är julen slut – med bildordlistor
Best.nr: 88777-73-7
Rima tvättar håret – med bildordlistor
Best.nr: 88777-80-5
Taxen Max – med bildordlistor
Best.nr: 88777-79-9 

Ny!

Svenska

Mer info om Lätt att 
läsa för vuxna

Mer info om nya 
Lätt att läsa för 
vuxna (röda serien)
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KOMPLETTERANDEKOMPLETTERANDE
 KOMMUNIKATION  KOMMUNIKATION 

Teckenlexikon 1700 tecken för TSS och teckenspråk 
2008 

Ett lättillgängligt lexikon för vuxendöva, gravt hörselskadade och deras anhöriga. 
Boken innehåller mer än 3000 svenska ord. En övningsbok samt en lärarpärm med 
kopieringsunderlag och handledning är framtagna i anknytning till materialet.

Teckenparlör 
Mona Andersson 2008

Teckenparlör med grundläggande ord och fraser. I första hand avsedd för alla som 
vill lära sig att kommunicera med tecken bland släkt, vänner och arbetskamrater.

LÄR DIG ANVÄNDA TECKEN SOM STÖD

Teckenlexikon 1700 tecken 
för TSS och teckenspråk
Best.nr: 88621-30-6
Pris: 310 :–
Övningsbok 1700 tecken 
för TSS och teckenspråk
Best.nr: 86147-05-1
Pris: 175 :–
Teckenlexikon 1700 tecken 
-Lärarpärm inkl. CD
Best.nr: 86147-06-8
Pris: 259 :–

Teckenparlör
Best.nr: 633-4144-1
Pris: 79 :–

...sagor och lästräning med teckenstöd? 
Teckenstöd ingår i flera av våra läromedel. Bland 
dessa finns Årstidsresan – vårt stora basläromedel 
på träningsskolenivå (s. 50-51), Jag vill läsa – läsin-
lärning med hjälp av bilder och stödtecken (s. 8) och 
Sagor med teckenstöd – klassiska sagor återberättade 
med teckenstöd (s. 10). 

...teckenlexikon och parlörer?
Tecken som stöd (TSS) används idag på allt fler för-
skolor och många elever med behov av särskilt stöd 
går i integrerade klasser i grundskolan. Detta gör det 
extra viktigt att inte ge en avskild teckenundervisning 
för specifika elever, utan göra den till ett självklart 
stöd för alla. Även för barn med sen talutveckling, 
olika typer av koncentrationssvårigheter eller med ett 
annat modersmål än svenska är tecken till stor hjälp. 
Se vårt teckelexikon med övningsmaterial nedan.

Letar du efter...

...övriga titlar?
Vårt fullständiga sortiment hittar du i vår webbshop!
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ENGELSKAENGELSKA

...basläromedel för elever i behov  
av extra stöd?
De senaste åren har vi tagit fram ett komplett basläro-
medel i engelska, särskilt anpassat för elever i särsko-
lan och andra i behov av extra stöd. 

GO, LOL och WOW startar med nybörjarengelska 
och går vidare till engelska på gymnasiesärskolenivå. 

Materialen är enkla och tydliga och ger stora mö-
jligheter att nivåanpassa både svårighetsgrad och un-
dervisningstakt. Och framförallt är de riktigt roliga 
att arbeta med! Läs mer på sid. 20-22.

...övningsböcker för självständigt 
elevarbete?
English for you är en serie mycket enkla arbetsböck-
er där eleven tränar ord och enkla meningar gen-
om lättförståeliga och återkommande övningar. Nu 
kommer äntligen de efterlängtade delarna 5 och 6! 
Läs om English for you på sid 23.

...lästräning för elever med dyslexi?
Det finns! För elever med läs- och skrivsvårigheter 
gäller det att knäcka ytterligare en läskod, genom 
strukturerad och metodisk övning. Läs om HELP-
metoden och våra HELP-läromedel på sid 18-19.

...övriga titlar?
Utöver materialen i katalogen säljer vi bland an-
nat text- och arbetsboksserierna Junior- och More 
Contact och brädspelen Step by step med fakta om 
Storbrittanien och London. Se hela vårt sortiment i 
webbshopen!

...riktigt enkel nybörjarengelska?
Vår serie med specialpedagogiska basmaterial i en-
gelska utökas under året med Good to go. En ännu 
enklare version av vår serie i nybörjarengelska GO. 
Mer info på sid. 22.

Letar du efter...
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PRISBELÖNT FÖR ELEVER 
MED DYSLEXI 

Med HELP-läromedlen kan elever med dyslexi äntligen knäcka 
läskoden på engelska!

Metoden för att lära sig läsa och skriva är densamma för en 
elev med dyslexi i alla alfabetiska språk. Men att ha lärt sig det 
på svenska betyder inte att ett språk med andra språkljud och 
stavningsregler kommer per automatik. 

Engelska är ett av de mest oregelbundna språken och kräver 
därför mer av metod, pedagogik och material. HELP erbjuder 
just detta. 

HELP-läromedlen bygger på modern dyslexiforskning, har ty-
dliga lektionsplaner, använder multisensoriska tekniker och 
innehåller varierade övningar i böcker och självrättande dator-
program. De är roliga, laborativa och ger utrymme för elevens 
kreativitet och nyfikenhet. 

Malin Holmberg är författaren bakom det 
hyllade materialet HELP: Holmberg English 
Learning Program. 

Malin har tilldelats såväl stipendium ur Prin-
sessan Marianne Bernadottes stipendiefond 
för dyslexiforskning och -pedagogik som det 
stora  läromedelsförfattarpriset Lärkan för sitt 
pionjärarbete med HELP-materialen.

HELP vänder sig till elever som har knäckt läskoden på svenska och har viss engelsk 
vokabulär. Rekommenderad ålder är från åk 4-5, men materialet har ett åldersneutralt 
utförande för att även fungera för vuxna elever. 

HELP är en helhetsmetod och vi rekommenderar inte användning av enbart böcker. 
Paketen HELP Start Plus och HELP Light innehåller ett exemplar av alla tillhörande 
text- och arbetsböcker samt lärarhandledning. Båda paket innehåller även kortlåda och 
ett års skollicens till HELP online. Har ni ett av paketen och vill ha det andra kan ni köpa 
till endast  text-, arbetsböcker och lärarhandledning.

HELP Start Plus inkl HELP online 12 mån
Best.nr: 88309-39-6 Pris: 3300 :–

HELP Start Textböcker A-F (6 böcker)
Best.nr: 86147-75-4 Pris: 383 :–
HELP Start Arbetsböcker A-F (6 böcker)
Best.nr: 86147-74-7 Pris: 263 :–
Köp av enskilda text och arbetsböcker:  
Se webbshopen för best.nr. och pris. 
HELP Start Handledning
Best.nr: 88777-02-7 Pris: 390 :–

HELP Light inkl HELP online 12 mån
Best.nr: 88309-40-2 Pris: 2800 :–

HELP Light Textbok
Best.nr: 88309-42-6 Pris: 255 :–
HELP Light Arbetsbok
Best.nr: 88309-43-3 Pris: 60 :– 
HELP Light Handledning
Best.nr: 88309-44-0 Pris: 300 :–

HELP online förlängningslicens 12 mån
Bestnr: 88309-41-9 Pris: 400 :–
OBS: Förutsätter tidigare köp av HELP Start, HELP 
Start Extended, HELP Start Plus eller HELP Light

HELP Kortlåda
Med magnetkort, Best.nr: 87139-01-7 
Digital kortlåda, Best.nr: 87139-99-4
Pris: 630 :–

HELP Spell Start
Best.nr: 87727-15-3 Pris: 995 :– 
Skollicens obegränsad

HELP Read Start, hel serie
Tryckta böcker, Best.nr: 87139-64-2 
Pris: 448 :–
Digitala böcker, 
Best.nr: 88309-57-0 Pris: 195 :–
Inlästa böcker, 
Best.nr: 88309-58-7 Pris: 95 :–
Köp av enskilda HELP Read Start böcker: 
Se webbshopen för best.nr. och pris. 

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Engelska
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Spell Start 
Malin Holmberg 2015

Spell Start ingår i HELP-online 
men säljs även separat. Pro-
grammet passar alla elever som 
behöver lätt och rolig stavnings-
träning på engelska. 

HELP READ Start 
Cecilia Lundh 2015

Help Read Start är en serie småböcker med roliga lättlästa 
texter kopplade till HELP-nivåerna. Böckerna låter eleven redan 
tidigt i arbetet med HELP uppleva att hen faktiskt klarar att läsa 
en bok på engelska. HELP Read Start ingår som digitala böcker i 
HELP Online, men säljs även separat.

HELP Start Plus 
Malin Holmberg 2011/2017

HELP Start Plus vänder sig till 
elever med grav dyslexi som har 
haft svårt att komma igång med  
engelskan. 
HELP Start innehåller 6 text-böcker och 
6 arbetsböcker – en bok för varje nivå i 
HELP-systemet. På så sätt blir varje bok 
och nivå ett delmål för eleven. 

HELP Light  
Malin Holmberg 2017

HELP Light är anpassat för elever med 
måttliga läs- och skrivsvårigheter. Här 
läggs mindre tid på varje HELP-nivå än 
i HELP Start. 
Endast en textbok och en arbetsbok an-
vänds genom alla nivåer. HELP-Light 
passar både i individuell- och grup-
pundervisning. 

HELP finns i två versioner: Start och Light. HELP Start innehåller 
fler böcker och mer repetition medan HELP Light har en snabbare 
progression. 
I båda materialen används samma digitala plattform: HELP online. 
HELP-online innehåller självrättande datorprogram, nivåtest, och 
online-böcker för rolig lästräning.

Engelska

Scanna för mer info!

Scanna för mer info!

Scanna för att se 
instruktionsfilmerna
om HELP!

19
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EXTRA ENKLELT - OCH EXTRA ROLIGT
ENGELSKA FÖR ALLA!

Våra basläromedel i engelska...
 ★ ...är utformade för en bred åldersgrupp i behov av extra stöd i engelskan. Det står 

ingen åldersangivelse eller att det är specialpedagogiskt på materialet.
 ★ ...har konsekvent struktur och luftig formgivning. Ordlistor och övningar ligger  

placerade i direkt anknytning till texten för att slippa extra bläddrande. 
 ★ ...finns både som tryckta text-och arbetsböcker och interaktiva digitala böcker. I 

den digitala versionen  finns endast en dialog eller övning per sida. 
 ★ ...har all text (inklusive dialoger, övningar, ordlistor och övningsinstruktioner)  

inläst av av röstskådespelare – ingen ljudsyntes används. 
 ★ ...innehåller korta roliga filmer anpassade till det övriga innehållet. 
 ★ De tryckta böckerna kompletteras av en lärarwebb med inläst ljud, filmer, extra-

övningar och handledning. I de digitala böckerna ingår allt lärarmaterial.

GO, LOL & WOW
Catrin Ankh

Att lära blir lättare om vi får ha roligt  
under tiden. Det tar Catrin Ankh fasta  
på i GO, LOL och WOW – våra extra  
enkla basläromedel i engelska. 

Utifrån vardagsnära och humoris-
tiska dialoger, med enkelt språk och 
mycket upprepningar, får eleven i 
lugn takt utveckla sin förmåga att 
kommunicera på engelska. 

GO 
Catrin Ankh 2019

GO passar nybörjare i engelska som behöver lätta, tyd-
liga övningar, överblickbar struktur och mycket långsam 
progression. Innehåll och utformning hålls relativt ålders- 
neutrala.  

Serien Go består av tre delar. Varje del är i sin tur uppde-
lad i två böcker: Start och Star. 

I Start-böckerna introduceras och repeteras ett litet antal 
vanliga ord och fraser. I Star-böckerna presenteras den 
föregående Start-bokens innehåll på nytt, i kombination 
med ytterligare vokabulär och grammatik. 

16 17

Draw a line. – Dra ett streck.

Lu:
Grandmother:

Lu:
Grandmother:

What are you wearing?
I’m wearing a green dress 
and a strange hat.
Why?
I don’t know. 
I don’t like the dress. 
But I like the hat.

green – grön

dress – klänning

hat – hatt

but – men

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

en grön klänning

klänningen

en hatt

hatten

jag har på mig

vad har du på dig

white hat

green dress

white shirt

pink dress

green shirt

pink hat

blue pants

red sweater

blue sweater

black jacket

black pants

red jacket

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

vit

svart

pants

jacket

6 7

8

Elever i stort behov av repetition och långsam progression 
arbetar först med Start-boken och sedan den tillhörande 
Star-boken. Elever som klarar en snabbare takt, eller har 
vissa förkunskaper, kan börja direkt i Star-böckerna.

Är du osäker på vilka böcker som passar dina elever? 
Ring eller mejla oss för tips och rådgivning!

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

8 9

drinking – dricker

thirsty – törstig

Li:
La:
Li: 

La:

What are you doing?
I´m drinking.
Why?
I´m thirsty.

he’s drinking – han dricker

he´s – han är

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

I´m drinking.

I´m studying.

I´m thirsty.

I´m hungry.

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

hon är hungrig

han är törstig

hon äter

han dricker

I’m sleeping – jag sover

tired – trött

Lu:
Li:

Lu: 
Li:

What are you doing?
I´m sleeping.
Why?
I´m tired.

What is La doing? .........................................................

Why? .............................................................................

she’s sleeping – hon sover

she´s – hon är

What is Li doing? ............................................................

Why? ..............................................................................

7

8

9

10

TEXT AND
WORKBOOK

IN
ENGLISH Catrin Ankh

I serien GO ingår följande titlar:

978-91-88777-83-6  Go 1 Start
978-91-88777-84-3  Go 1 Star

978-91-88777-85-0  Go 2 Start
978-91-88777-86-7  Go 2 Star

978-91-88777-87-4  Go 3 Start
978-91-88777-88-1  Go 3 Star

9 789188 777218 >

ISBN 978-91-88777-21-8

Start

G
O

1 S
tart                   C

atrine A
nkh

Go 1

I serien GO ingår följande titlar:

978-91-88777-83-6  Go 1 Start
978-91-88777-84-3  Go 1 Star

978-91-88777-85-0  Go 2 Start
978-91-88777-86-7  Go 2 Star

978-91-88777-87-4  Go 3 Start
978-91-88777-88-1  Go 3 Star

9 789188 777218 >

ISBN 978-91-88777-21-8

Go 1 G
O

1 S
tar                    C

atrine A
nkh

Star

TEXT AND
WORKBOOK

IN
ENGLISH Catrin Ankh

I serien GO ingår följande titlar:

978-91-88777-83-6  Go 1 Start
978-91-88777-84-3  Go 1 Star

978-91-88777-85-0  Go 2 Start
978-91-88777-86-7  Go 2 Star

978-91-88777-87-4  Go 3 Start
978-91-88777-88-1  Go 3 Star

9 789188 777218 >

ISBN 978-91-88777-21-8

Start

G
O

2 S
tart                   C

atrine A
nkh

Go 2

TEXT AND
WORKBOOK

IN
ENGLISHCatrin Ankh

I serien GO ingår följande titlar:

978-91-88777-83-6  Go 1 Start
978-91-88777-84-3  Go 1 Star

978-91-88777-85-0  Go 2 Start
978-91-88777-86-7  Go 2 Star

978-91-88777-87-4  Go 3 Start
978-91-88777-88-1  Go 3 Star

9 789188 777218 >

ISBN 978-91-88777-21-8

Go 2 G
O

2 S
tar                    C

atrine A
nkh

Star

TEXT AND
WORKBOOK

IN
ENGLISHCatrin Ankh

TEXT AND
WORKBOOK

IN
ENGLISH Catrin Ankh

I serien GO ingår följande titlar:

978-91-88777-83-6  Go 1 Start
978-91-88777-84-3  Go 1 Star

978-91-88777-85-0  Go 2 Start
978-91-88777-86-7  Go 2 Star

978-91-88777-87-4  Go 3 Start
978-91-88777-88-1  Go 3 Star

9 789188 777218 >

ISBN 978-91-88777-21-8

Go Start3G
O

3 S
tart                   C

atrine A
nkh

I serien GO ingår följande titlar:

978-91-88777-83-6  Go 1 Start
978-91-88777-84-3  Go 1 Star

978-91-88777-85-0  Go 2 Start
978-91-88777-86-7  Go 2 Star

978-91-88777-87-4  Go 3 Start
978-91-88777-88-1  Go 3 Star

9 789188 777218 >

ISBN 978-91-88777-21-8

Go 3 G
O

3 S
tar                    C

atrine A
nkh

Star

TEXT AND
WORKBOOK

IN
ENGLISH Catrin Ankh

ÄNNU 
LÄTTARE?

Nytt mateiral kommer våren 
2020 – läs mer på 

sid. 22!

Ny!

Engelska
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ÄNNU 
LÄTTARE?

Nytt mateiral kommer våren 
2020 – läs mer på 

sid. 22!

LOL-läromedlen 
Catrin Ankh 2017/2018

I LOL får eleven följa fyra engelska ungdomar, som går i 
skolan, umgås, talar om livet och älskar att berätta roliga 
historier för varandra. 

LOL passar elever som kan de vanligaste orden och fra-
serna, men behöver gå långsamt fram och repetera såväl 
gamla som nya kunskaper grundligt. Läromedlen passar 
bra som fortsättning på GO.

LOL-läromedlen finns i två versioner: LOL 1-3 och  
LOL basic 1-3. 

I LOL blandas kortare meningar med vissa längre. Elev-
en formulerar själv svar på textförståelsefrågor, genomför 
enklare diskussionsövningar samt provar att själv sätta 
ihop korta texter. 

LOL Basic bygger på samma dialoger som LOL, men de 
svåraste meningarna har skalats bort. De flesta övningar-
na har färdiga svarsalternativ, där eleven endast behöver 
välja rätt svar och skriva av det. 

Ny!

Scanna för mer info
om GO!

Scanna för mer info
om LOL!

Scanna för mer info
om LOL Basic!

Scanna för mer info
om WOW!

Mer info
 och uppgifter

för beställningar
av GO, LOL och WOW

hittar du på nästa sida!Alla priser i katalogen anges som F-priser,  
exkl. frakt och moms.

Engelska
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Svenska

GO
Tryckta böcker 
Pris: 75 :– /bok
Lärarwebb till tryckta böcker:
Pris: 125 :– /st (12 mån skollicens)
Digital, interaktiv bok:
Pris: 75 :– /st (12 mån elevlicens)

GO 1 Start
Tryckt bok: Best.nr: 88777-83-6
Digital, interaktiv bok: Best.nr: 88777-89-8
GO 1 Star
Tryckt bok: Best.nr: 88777-84-3
Digital, interaktiv bok: Best.nr: 88777-90-4
GO 1 Lärarwebb 
Best.nr: 88777-95-9

GO 2 Start
Tryckt bok: Best.nr: 88777-85-0
Digital, interaktiv bok: Best.nr: 88777-91-1
GO 2 Star
Tryckt bok Best.nr: 88777-86-7
Digital, interaktiv bok: Best.nr: 88777-92-8
GO 2 Lärarwebb 
Best.nr: 88777-96-6

GO 3 Start
Tryckt bok: Best.nr: 88777-87-4
Digital, interaktiv bok: Best.nr: 88777-93-5
GO 3 Star
Tryckt bok: Best.nr: 88777-88-1
Digital, interaktiv bok:  Best.nr: 88777-94-2
GO 3 Lärarwebb 
Best.nr: 88777-97-3

LOL och WOW är framtagna för grund– och gymnasiesärskolan. LOL följer kursplanen för 
engelska i grundsärskolan åk 7-9 och WOW kursplanen för engelska i gymnasiesärskolan. 

Läromedlen passar även andra elever i åldrarna 10-20 år, i behov av enklare material. Det 
står ingenstans vilka åldrar de vänder sig till eller att de är specialpedagogiska.

LOL basic 1-3
Tryckta böcker:
Pris: 140 :– 
Lärarwebb till tryckta böcker:
Pris: 395 :– /st (12 mån skollicens)
Digital interaktiva böcker: 
Pris: 140 :– /st (12 mån elevlicens)

LOL basic 1
Tryckt bok: Best.nr: 88777-21-8
Lärarwebb till tryckt bok: Best.nr: 88777-27-0
Digital, interaktiv bok: Best.nr: 88777-24-9
LOL basic 2
Tryckt bok: Best.nr: 88777-22-5
Lärarwebb till tryckt bok: Best.nr: 88777-28-7
Digital, interaktiv bok: Best.nr: 88777-25-6
LOL basic 3
Tryckt bok: Best.nr: 88777-23-2
Lärarwebb till tryckt bok: Best.nr: 88777-29-4
Digital, interaktiv bok: Best.nr: 88777-26-3

LOL 1-3
Tryckta böcker:
Pris: 140 :– /st
Lärarwebb till tryckta böcker:
Pris: 395 :– /st (12 mån skollicens)
Digital interaktiva böcker: 
Pris: 140 :– /st (12 mån elevlicens)

LOL 1
Tryckt bok: Best.nr: 88309-48-8
Lärarwebb till tryckt bok: Best.nr: 88309-51-8
Digital, interaktiv bok: Best.nr: 88309-54-9
LOL 2
Tryckt bok: Best.nr: 88309-49-5
Lärarwebb till tryckt bok: Best.nr: 88309-52-5
Digital, interaktiv bok: Best.nr: 88309-55-6
LOL 3
Tryckt bok: Best.nr: 88309-50-1
Lärarwebb till tryckt bok: Best.nr: 88309-53-2
Digital, interaktiv bok: Best.nr: 88309-56-3

WOW 1-3
Tryckta böcker:
Pris: 155 :– /st
Lärarwebb till 
tryckta böcker:
Pris: 395 :–  /st 
(12 mån skollicens)
Digital interaktiva böcker: 
Pris: 155 :– /st 
(12 mån elevlicens)

WOW 1
Tryckt bok: 
Best.nr: 88621-00-9
Lärarwebb till tryckt bok: 
Best.nr: 88621-03-0
Digital, interaktiv bok:  
Best.nr: 88621-06-1
WOW 2
Tryckt bok: 
Best.nr: 88621-01-6
Lärarwebb till tryckt bok: 
Best.nr: 88621-04-7
Digital, interaktiv bok:  
Best.nr: 88621-07-8
WOW 3
Tryckt bok: 
Best.nr: 88621-02-3
Lärarwebb till tryckt bok: 
Best.nr: 88621-05-4
Digital, interaktiv bok: 
Best.nr: 88621-08-5

Bläddra
tillbaka för 
mer information !

WOW 
Catrin Ankh 2018

WOW följer samma ung-
domar som LOL. Här har de 
blivit några år äldre och pro-
var bl.a. på att helgjobba i en 
djuraffär och åka in till Lon-
don själva.

I WOW blir dialogerna suc-
cessivt längre och övning-
ar i att att följa instruktioner 
och hitta texter och bilder på 
nätet introduceras.

GO följer kursplanen för engelska i  grundsär-
skolan, åk 4-6. GO är åldersneutralt och kan 
användas av alla i behov av riktigt enkelt 
nybörjarmaterial. Elever med stort behov av 
repetition arbetar med alla GO-böcker, övriga 
elever kan arbeta endast med Star-böckerna. 

ÄNNU 
LÄTTARE?

Snart släpper vi Good to GO! – ytterligare ett 
nybörjarmaterial, men denna gång riktat mot 
elever som arbetar bäst i riktigt tunna häften, 
med endat en övning per sida, där det finns 
möjlighet att öva genom att dra streck, ringa 

in, numrera och fylla i. Planerad utgivning 
våren 2020!

Engelska
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BÖCKER SOM BYGGER ORDFÖRRÅD
– NU KOMMER ÄNNU FLER DELAR!

English for You 1-6 & Kortlåda 
A. Gidlund 1985 / L.-O.Frisk 1992 / V. Lönngren 2020

English for You är en omtyckt serie enkla arbetsböcker där 
eleven tränar grundläggande engelsk vokabulär och vissa 
fraser utifrån enkla realistiska bilder. Nu kommer äntligen 
två efterlängtade nya delar: English for you 5 och 6.

I English for You 1 övas ord för kroppsdelar och kläder,  
vanliga föremål i hemmet och skolan samt mat och djur.

I English for You 2 övas ord för fordon, verktyg, bygg-
nader och instrument samt yrken och sporter. Eleven får 
också lära sig att räkna, träna på alfabetet och färgerna.

26

 dog hen horse

 cat cow sheep

 cock calf pig

Skriv rätt siffra i rutorna.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Animals

27

Skriv rätt ord under bilderna.

cow sheep cock dog hen pig cat horse calfSkriv rätt siffra i rutorna.

Animals

Animals

ENGELSKA

English
for You

English
for You

Vanda Lönngren

Vanda Lönngren

55

9 789188 621801 >

ISBN 978-91-88621-80-1

English for You består av sex arbetsböcker.

English for You 1 och English for You 2 övar ord inom olika områden. 
Dessa bygger svårighetsmässigt inte på varandra utan kan behandlas i den
ordning man vill.

English for You 3 och English for You 4 utgår från samma centrala ordförråd 
som de två tidigare arbetsböckerna men innehåller fler övningar och meningar.

Till de två första arbetsböckerna finns en kortlåda med 250 bildkort och lika 
många kort med det engelska ordet.

English for You 1   ISBN: 978-91-85513-52-9

English for You 2   ISBN: 978-91-85513-53-6

English for You 3   ISBN: 978-91-85513-54-3

English for You 4   ISBN: 978-91-85513-55-0

English for You 5   ISBN: 978-91-88621-80-1

English for You 6   ISBN: 978-91-88621-81-8

English for You, kortlåda  ISBN: 978-91-85513-56-7

English
for You

English
for You

Vanda Lönngren

Vanda Lönngren

66

9 789188 621818 >

ISBN 978-91-88621-81-8

English for You består av sex arbetsböcker.

English for You 1 och English for You 2 övar ord inom olika områden. 
Dessa bygger svårighetsmässigt inte på varandra utan kan behandlas i den
ordning man vill.

English for You 3 till English for You 6 utgår från samma centrala ordförråd som 
de två tidigare arbetsböckerna men innehåller fler övningar och meningar.

Till de två första arbetsböckerna finns en kortlåda med 250 bildkort och lika 
många kort med det engelska ordet.

English for You 1   ISBN: 978-91-85513-52-9

English for You 2   ISBN: 978-91-85513-53-6

English for You 3   ISBN: 978-91-85513-54-3

English for You 4   ISBN: 978-91-85513-55-0

English for You 5   ISBN: 978-91-88621-80-1

English for You 6   ISBN: 978-91-88621-81-8

English for You, kortlåda  ISBN: 978-91-85513-56-7

I English for You 3 och 4 får eleven träna på meningar 
med fraserna ”It’s”, ”I can see” och ”This is”. Orden som 
ingår känns igen från seriens första två böcker.

I de två nya English for you, 5 och 6, fortsätter eleven 
arbeta med vokabulären från de första två böckerna, men 
i nya fraser. Utkommer våren 2020.

Till serien finns även en kortlåda med de 250 orden från 
bok 1 och 2. Text och bild på separata kort. Lådan kan 
användas som komplement till böckerna eller fristående 
för begreppsträning och spel som t.ex. memory. 

Ny!

Ny!

English for You 1-4
Pris: 77 :– /bok
English for You 1
Best.nr: 85513-52-9
English for You 2
Best.nr: 85513-53-6 

English for You 
– kortlåda 500 kort
Best.nr: 85513-56-7
Pris: 655 :–English for You 3

Best.nr: 85513-54-3
English for You 4
Best.nr: 85513-55-0

English for You – Digital 
kortlåda och Memory
Best.nr: 87727-20-7
Pris: 490 :–

English for You 5-6
Pris: 89 :– /bok
English for You 5
Best.nr: 88621-80-1
English for You 6
Best.nr: 88621-81-8

Passar elever i behov av mycket enkelt och tydligt material, ex.vis 
elever i grund– och gymnasiesärskolan.

Ny!

Scanna för mer info!

Engelska
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Kinesiska är ett språk med växande betydelse i 
världen. Trots det ökande intresset för att undervisa 
i och lära sig kinesiska finns få läromedel på svenska 
att välja på. 

Kinesiska för nybörjare 
Tan Chye Mui 2017

Ett nytt läromedel för nybörjare i kinesis-
ka. Materialet innehåller en genomgång 
av pinyin (det dominerande systemet 
för transkription av kinesiska tecken till 
latinska alfabetet.) Därefter följer texter 
och dialoger. 

Fokus ligger på vardagssituationer som 
kan uppkomma när man reser i Kina; att 
presentera sig, resande (hotell, tåg, flyg 
tex), siffror och telefonnummer, mat och 
shopping. Alla övningstexter finns även 
inlästa. 

KINESISKAKINESISKA

KINESISKA FRÅN GRUNDEN

Under 2017 gav vi ut Kinesiska för nybörjare. Boken 
är skriven av Tan Chye Mui, studiecirkelledare i ki-
nesiska. 

Kinesiska för nybörjare
Best.nr: 88309-03-7 
Pris: 295 :–
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MATEMATIKMATEMATIK
...matematik som kommer till  
användning?
I Är det möjligt? (sid 29) övas rimlighetsuppfattning 
och viktiga måttenheter på grundläggande nivå i en 
form som passar både äldre barn och vuxna. 

I böckerna Tjugo, Femtio och Ett hundra kronor samt 
Hur mycket ska jag betala? övar eleven på prisupp-
fattning och värdet av pengar på ett mycket enkelt 
och tydligt sätt. Mer information på sid 29-30.

Vår nya serie Använd matematik behandlar vardags-
matematik på en lite svårare nivå, med teman som 
“Räkna på mobilräkningen” och “Räkna på skatter 
och lån”. Du läser mer på sid 30. 

...riktigt lätt matte som håller länge?
För elever med intellektuell funktionsnedsättning 
eller inlärningssvårigheter är det viktigt att få  “träna 
färdigt” på varje moment innan nya koncept intro-
duceras. Då får materialet inte ta slut för fort. 

På sid 26-27 läser du om våra allra enklaste mate-
matikmaterial. Där hittar du bland annat Årstids-
reseböckerna, med ett stort antal häften för att öva 
förståelse av “lika många” samt addition i talområdet 
1-10. I serien Jag lär mig siffran ägnas en hel arbets-
bok åt att öva vart och ett av talen 0-9.

... olika metoder för matematikträning 
på en enkel nivå?  
Våra serier i matematik för elever på grundsär-
skolenivå hittar du på sid 28. Svårighetesgraden i 
de olika serierna är delvis överlappande, men peda-
gogiken skiljer sig.  Det de har gemensamt är tydlig 
formgivning och mycket långsam progression. Alla 
startar med nybörjarmatematik, men går vidare till 
mer avancerade uppgifter.

...övriga titlar?
I vår webbshop hittar du vårt fullständiga sortiment, 
inklusive övningsböcker i procent, decimaltal och 
ekvationer och kopieringsmaterial för mängdträning 
av addition, subtraktion och multiplikation. Dessu-
tom har vi kartläggning i matematik och litteratur 
om barns matematikförståelse!

Letar du efter...
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Jag lär mig siffran 0-9
Ingrid Bågvik, rev 2017

En serie på tio böcker, en per siffra, 
med olika övningar. 

Eleven lär sig genom att klippa och 
klistra, ringa in, dra streck, måla och 
rita rätt antal, samt skriva siffror. 

Passar i grund-
särskolan.

Jag lär mig siffran
Pris: 72 :– /bok
Jag lär mig siffran 1
Best.nr: 87727-82-5 
Jag lär mig siffran 2
Best.nr: 87727-83-2

EXTRA TYDLIGT ÖVNINGSMATERIAL 
Tiokompisarna och tvillingarna   •  
Räkna med tydliga siffror   •  
Kopieringsunderlag runt multiplikation 
Birgitta Palmertz 2012

Birgitta Palmertz arbetshäften ger möjlighet till extra 
repetition i specifika matematiska områden. 

Häftena säljs i form av kopieringsunderlag för fri utskrift. 

Passar elever i behov av enkelt, tydligt och 
strukturerat matematikmaterial. 

Kopieringsunderlag runt multiplikation  
Best.nr: 87139-06-2
Pris: 412 :– (Skollicens)
Räkna med stora tydliga siffror
Best.nr: 86147-99-0
Pris: 260 :– (Skollicens)
Tiokompisarna och tvillingarna
Best.nr: 87139-07-9
Pris: 260 :– (Skollicens)

SPEL & LABORATIONER
Matematik med 
möjligheter 
E. Källgården, Y. Svensson och 
L. Wramner 2012

Handledningsmaterial med spel, 
laborationer och andra aktiviteter 
som ger matematiktankarna möj-
lighet att växa fram hos eleven. 

Matematik med möjligheter
Best.nr: 87139-02-4
Pris: 490 :–

Jag lär mig klockan A
Best.nr: 85513-57-4
Pris: 75 :–

Jag lär mig klockan 
A & B 
K. & R. Oldén, G. Forsman 1990

Mycket enkla övningsböcker 
som tränar den analoga 
klockan.

LÄTT OM KLOCKAN

ETT TAL I TAGET

Jag lär mig siffran 7
Best.nr:87727-88-7
Jag lär mig siffran 8
Best.nr: 87727-89-4 
Jag lär mig siffran 9
Best.nr: 87727-90-0
Jag lär mig siffran 0
Best.nr: 87727-81-8

Jag lär mig klockan B
Best.nr: 85513-58-1
Pris: 75 :–

Passar i 
grundsärskolan.

Matematik

Passar för matematik i grund- 
särskolan åk 1-6, samt LärVux 
grundläggande nivå.

Jag lär mig siffran 3
Best.nr: 87727-84-9 
Jag lär mig siffran 4
Best.nr: 87727-85-6 
Jag lär mig siffran 5
Best.nr: 87727-86-3
Jag lär mig siffran 6
Best.nr: 85513-81-9

Scanna för mer info!

26



27Alla priser i katalogen anges som F-priser, exkl. frakt och moms.

Öva tal
Martina Wilén & Berit Johansson 2019

I Öva tal tränar eleven på att förstå likhetstecknet. 
Öva tal 1-5 behandlar talen 1-5, och Öva tal 6-10 be- 
handlar talen 6-10. Böckerna finns på tre svårighetsnivåer, 
från a (lättast) till c (svårast).

I a-böckerna arbetar eleven med att förstå att det ska 
vara lika många på båda sidor om likhetstecknet. Eleven 
kan arbeta med konkret material eller bilder från klippark. 

I b-böckerna får eleven bl.a. rita lika många på båda sidor 
om likhetstecknet och klistra rätt siffra vid rätt antal bilder. 

I c-böckerna tränar eleven på att klippa, klistra och själv 
skriva rätt siffra på andra sidan likhetstecknet.

Passar för 
grundsärskolans 
träningsskoleinrik-
tning och elever i 
grundsärskolan 
i behov av extra 
enkelt material.

Räkna ihop
Martina Wilén & Berit Johansson 2019

Räkna ihop innehåller enkla additionsövningar. 
Räkna ihop 1-3 behandlar talområdet upp till tre, Räkna 

ihop 4-6 talområdet upp till sex och 7-10 talområdet upp 
till tio. 

Böckerna börjar med övningar i att klippa ut och klistra in 
rätt antal efter likhetstecknet. Sedan får eleverna addera 
och skriva rätt siffra. Klippark medföljer.

Öva tal 1-5a
Best.nr: 88777-15-7
Pris: 65 :–
Öva tal 1-5b
Best.nr: 88777-16-4
Pris: 65 :–
Öva tal 1-5c
Best.nr: 88777-17-1
Pris: 65 :–

Öva tal 6-10a
Best.nr: 88777-18-8
Pris: 65 :–
Öva tal 6-10b
Best.nr: 88777-19-5
Pris: 65 :–
Öva tal 6-10c
Best.nr: 88777-20-1
Pris: 65 :–

Räkna ihop 1-3
Best.nr: 88777-09-6
Pris: 65 :–
Räkna ihop 4-6
Best.nr: 88777-10-2
Pris: 65 :–
Räkna ihop 7-10
Best.nr: 88777-11-9
Pris: 65 :–

GRUNDLÄGGANDE MATEMATIK
– INSPIRERANDE ARBETSBÖCKER PÅ TRÄNINGSSKOLENIVÅ

Årstidsresans övningsböcker passar elever 
som behöver öva grundläggande förmågor 
lugnt och metodiskt. Övningarna är basera-
de på kopieringsunderlag från Årstidsresan 
– vårt stora basläromedel för grundsärsko-
lans träningsskoleinriktning – som du läser 
mer om på sid. 50-51

Häftena är i A4-format, med en övning per 
sida och illustrerade med Maria Öqvists 
härliga bilder.  

Matematik

Mer om Öva tal Mer om Räkna ihop
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Räkneböckerna första boken 
Best.nr: 87727-71-9
Pris: 105 :– (inkl. kartongark)
Räkneböckerna Kartongark
Best.nr: 86001-50-6
Pris: 25 :– (5st.)

MATTE FÖR GRUNDSÄRSKOLAN

Matematik 1–9 
Brita Sjöqvist, Karin Guttman, rev. inkl. nya sedlar och mynt 2016/2017

Seriens första sex böcker är avsedda för elever i klass 1-3.  
Matematik 1 behandlar siffrorna 0-6 samt plus, minus och likhets-
tecken. I Matematik 2-6 ingår högre tal, rimlighet, multiplikation och 
räkning med bl.a. pengar, tid och diagram. 
Matematik 7-9 är avsedd för elever i klass 4-6 och består till stor del 
av vardagsmatematiska uppgifter såsom inköp, mått- och tidsen-
heter, samt tabeller och diagram.

Räkneböckerna 
Eva Häggström Rev. med nya sedlar och mynt 2016

I Räkneböckernas första fyra böcker får eleven räkna med hjälp av fin-
grarna. Därefter presenteras successivt hela talområdet upp till 100. 

Serien börjar med ad-
dition och subtraktion 
inom talområdet 1–10. 
Därefter går det lånsamt 
framåt med större tal 
och fler räknesätt upp till 
talområdet 1–100 samt 
pengar och klockan.

Matematik 1-9
Pris: 145 :– /bok
Matematik 1
Best.nr: 88309-65-5
Matematik 2
Best.nr: 88309-66-2
Matematik 3
Best.nr: 88309-67-9
Matematik 4
Best.nr: 88309-68-6

Matematik 5
Best.nr: 88309-69-3
Matematik 6
Best.nr: 88309-70-9
Matematik 7
Best.nr: 88309-71-6
Matematik 8
Best.nr: 88309-72-3
Matematik 9
Best.nr: 88309-73-0

Matematik 1-6 
– Lärarens Bok 1
Best.nr: 87727-10-8
Pris: 230 :–
Matematik 7-9 
– Lärarens Bok 2
Best.nr: 87727-11-5
Pris: 116 :–

Passar i grundsärskolan. 

Passar i grundsärskolan. 

Lämpligt för elever i 
grundsärskolan. 

Rolig räkning 3
Best.nr: 88309-10-5
Pris: 99 :–
Rolig räkning 4
Best.nr: 88309-11-2
Pris: 99 :–
Rolig räkning 5
Best.nr: 87727-69-6
Pris: 99 :–

Räkneböckerna del 2-8
Pris: 85 :– /bok
Andra boken
Best.nr: 87727-72-6
Tredje boken
Best.nr: 87727-73-3
Fjärde boken
Best.nr: 87727-74-0

Femte boken
Best.nr: 87727-75-7
Sjätte boken
Best.nr: 87727-76-4
Sjunde boken
Best.nr: 87727-77-1
Åttonde boken
Best.nr: 87727-78-8

Lärarhandledning till 
Räkneböckerna 1–4
Best.nr: 86001-48-3
Pris: 75 :–
Lärarhandledning till 
Räkneböckerna 5–8
Best.nr: 88951-30-4
Pris: 75 :–

Räkneböckerna 
– multiplikation 1
Best.nr: 88309-74-7
Pris: 85 :–
Räkneböckerna 
–multiplikation 2
Best.nr: 88309-75-4
Pris: 85 :–

Matematik

Rolig räkning 1
Best.nr: 88309-08-2
Pris: 81 : –
Rolig räkning 2
Best.nr: 88309-09-9
Pris: 99 :–

Rolig räkning 1–5 
Lena Hedlund,  
Rev. med nya sedlar och mynt 2016

Matematik blir roligt när det är lagom ut-
manande. Rolig räkning låter eleven öva i 
lugn takt. Formgivningen är tydlig i svartvitt 
utan distraherande element och det finns 
gott om skrivutrymme.

Scanna för mer info!
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VAD ÄR RIMLIGT?
Är det möjligt? 
Kerstin Lindblad 2017

I många situationer måste man snabbt kunna bedöma 
vad som är en rimlig mängd storlek eller ett pris. I Är det 
möjligt får eleven exempel som utgångspunkt för att träna 
på att  bedöma mängd, pris, volym och storlek.

Boken går igenom begrepp som lång-kort, lätt-tung, lite-
mycket och förklarar viktiga måttenheter. I ett antal övnin-
gar får sedan eleven träna på rimlighetsbedömningar 
inom områden som pengar, tid och olika måttenheter.

Passar äldre elever i tränings- 
skolan, på gymnasiesärskolans 
individuella program samt på 
Lärvux, grundsärskolenivå.

Är det möjligt?
Best.nr: 88621-09-2
Pris: 79 :–
Är det möjligt? Arbetsbok
Best.nr: 88621-10-8
Pris: 61 :–

FÖRSTÅ PENGAR

Tjugo, femtio och hundra kronor     
Ellika Melander / Marie Lindgren, 2016/2019

Klassiska arbetsböcker om pengar och pengars värde. Enkla 
och varierade övningar av att känna igen pengar, växla mynt 
mot sedlar samt bedöma och lägga samman kostnader. 
Populära Tjugo kronor behandlar summor upp till 20 kronor 
och är uppdaterad med aktuella pengar. Nu finns äntligen 
också  de efterlängtade fortsättningarna Femtio kronor och 
Hundra kronor. De nya böckerna följer samma upplägg och 
formgivning som föregångaren. 
Under 2020 släpps även en interaktiv digital version av alla tre 
arbetsböckerna.

För både barn och vuxna  som läser på grundsärskolenivå.

Tjugo kronor
Best.nr: 88309-77-8
Pris: 95 :–
Femtio kronor
Best.nr: 88951-07-6
Pris: 95 :–
Hundra kronor
Best.nr: 88951-08-3
Pris: 95 :–
Tjugo-Femtio-Hundra 
kronor digital
Best.nr: 88951-09-0
Pris kommer under våren 

         Fem
tio kronor                          M

arie Lindgren

9 789188 777218 >

ISBN 978-91-88777-21-8

I serien Pengar ingår följande titlar:
xxxxxxxxxxxxxxxxx  Femtio kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxx  Hundra kronor

Marie Lindgren

Femtio KronorFemtio Kronor

9 789188 951083 >

ISBN 978-91-88951-08-3

Marie Lindgren

ETT HUNDRA Kronor
ETT Hundra Kronor

Ny!

Matematik
UTGIVET

MED STÖD AV

SPSM

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Scanna för mer info!

Scanna för mer info!
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Använd matematik 
omarbetat av Jana Fröberg 2019

Hur mycket färg går åt för att måla om i sovrummet? Hur 
mycket potatis behövs till en middag för fyra personer? 
Hur stor del av min inkomst går åt till skatt? Finns det bil-
ligare sätt att ringa mina släktingar i Irak? 

Använd matematik är en serie på 5 arbetshäften som tar 
sig an matematisk problemlösning i vardagen. Varje del-
häfte består av enkla texter, räkneuppgifter och gott om 
utrymme för att fylla i svar. 

Använd matematik
Pris: 59:– /bok
Räkna på skatter och lån
Best.nr: 88621-53-5
Räkna i affären
Best.nr: 88621-54-2
Räkna på matlagningen
Best.nr: 88621-56-6
Räkna på mobilräkningen
Best.nr: 88621-55-9
Räkna på renoveringen
Best.nr: 88621-52-8

MATEMATIK SOM RÄKNAS!
– ARBETSBÖCKER FÖR GYMNASIESÄRSKOLAN OCH LÄRVUX

RÄKNA MED KOSTNADER

Hur mycket ska jag betala? 
Arne Gidlund, rev. med nya sedlar och mynt 2016

Arbetsbok som tränar förståelse av pengar. Eleven får 
räkna ut priser och växel samt öva på enkla begrepp. 

Hur mycket ska jag betala?
Best.nr: 88309-76-1
Pris: 95 :–

Använd matematik

Lära förlag 2019

R ÄK N A  I  A FFÄR EN

Använd matematik

Lära förlag 2019

R ÄK N A  P Å  M A TLA G N I N G EN R ÄK N A  P Å  R EN O V ER I N G EN

Använd matematik

Lära förlag 2019

R ÄK N A  P Å  SK A TTER  O C H  LÅ N

Använd matematik

Lära förlag 2019

R ÄK N A  PÅ  M OBI LR ÄK N I N G EN

Använd matematik

Lära förlag 2019

Passar äldre elever i grund- 
särskolan, gymnasiesärskolan 
och Lärvux. 

Lämpligt i gymnasiesär- 
skolan och Lärvux.

Ny!

Hur många teskedar ryms det i:4.

a.

b.

1 matsked?     ...................................... tsk

1 deciliter?     ...................................... tsk

Vilket mått är störst?

3 matskedar eller 1 deciliter?     ............................................................

5 teskedar eller 1 matsked?       ............................................................

12 deciliter eller en liter?           .............................................................

5.

a.

b.

c.

Matematik

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Scanna för mer info!

Hur många milliliter går det på:3.

2 matskedar?    ...................................... ml 

4 teskedar?       ...................................... ml

7 kryddmått?    ...................................... ml

15 deciliter =

7,5 deciliter =

e.

f.

g.

 

...................................... l 

 

...................................... l

...................................... l

Hur många liter är:2.

5 deciliter =

a.

b.

c.
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NATURORIENTERANDE NATURORIENTERANDE 
ÄMNENÄMNEN

...lättläst fakta & tillhörande övningar?
På sid. 35-36 hittar du faktaböcker för lite äldre barn 
och ungdomar om ämnen som djur, naturgeografi, 
geologi, rymd och människokroppen. Alla är skrivna 
på lätt svenska och har tillhörande övningsuppgifter 
utifrån texterna. 

Enkla försök på sid 36 behandlar grundläggande 
fysik och innehåller experiment som kan utföras i 
klassrummet.

...basläromedel för grundsärskolan?
Nu är två delar av tre klara i vårt nya stora basläro-
medel i Naturorienterande ämnen för grundsärsko-
lans åk 1-6. Det tredje planeras utkomma 2021. 

Med ett stort antal arbetsböcker, digitala program,   
kortlekar och handledningar med tips på praktiska 
uppgifter kan du anpassa materialet efter elevgrup-
pens behov och intressen, och samtidigt vara trygg i 
att hela kursplanens centrala innehåll behandlas. Läs 
mer på sid. 32-35.

...material för att lära genom att skapa?
Serien Min egen bok förser eleven med bildark och 
skrivutrymme för att själv skapa egna faktaböcker 
om ämnen som djur, väder och årstider. Läs om ma-
terialet på sid. 35.

...övriga material?
Enklare material för sexualundervisning hittar du på 
sidorna 60-61. 

I vår webbshop ser du vårt fullständiga sortiment, 
Där finns också bland annat lättlästa kopieringsun-
derlag i kemi, biologi och naturkunskap för elever i 
tonårsåldern.

Letar du efter...
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VARDAGLIG NATURVETENSKAP
– TYDLIGT OCH ÅLDERSNEUTRALT PÅ GRUNDSÄRSKOLENIVÅ

Naturvetenskap i vardagen
Nina Rosenblad 2019

”Naturvetenskap i vardagen” ger elever med intellektuell 
funktionsnedsättning konkret och strukturerad kunskap 
om naturkunskap med relevans för vardagslivet. 
Innehållet baserar sig på grundsärskolans kursplan för 

Naturvetenskap i  åk 1-6. Den åldersneutrala utformningen 
och bilderna möjliggör användning även för äldre elever.

Naturvetenskap i vardagen är indelat i fem områden:
• Materials egenskaper  
• Källsortering och återvinning   
• Energianvändning   
• Industrier och verksamheter  
• Berättelser, myter, sagor och konst.

Till vart och ett av de fyra första områdena finns en lärar-
handledning samt ett antal  arbetsböcker, digitala övnings-
program och kortlekar. Till området ”Berättelser, myter, 
sagor och konst” finns endast handledning och kortlek. 

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

NO-ämnen

Materials egenskaper
Handledning

Naturvetenskap i vardagen

Nina Rosenblad

Berättelser, sagor och konst 
Handledning

Naturvetenskap i vardagen

Nina Rosenblad

NATUR-
SAGOR

Industrier och verksamheter 
Handledning

Naturvetenskap i vardagen

Nina Rosenblad

TRÄ OCH PAPPER

Naturvetenskap i vardagen: Industrier och verksamheter

Nina Rosenblad

Källsortering och återvinning
Handledning

Naturvetenskap i vardagen

Nina Rosenblad

JÄRN OCH BILAR

Naturvetenskap i vardagen: Industrier och verksamheter

Nina Rosenblad

LEDER OCH ISOLERAR

Naturvetenskap i vardagen: Materials egenskaper

Nina Rosenblad

HÅRD OCH MJUK

Naturvetenskap i vardagen: Materials egenskaper

Nina Rosenblad

TUNG OCH LÄTT

Naturvetenskap i vardagen: Materials egenskaper

Nina Rosenblad

FÄRGER

Naturvetenskap i vardagen: Materials egenskaper

Nina Rosenblad

SOPSORTERING

Naturvetenskap i vardagen: Källsortering och återvinning

Nina Rosenblad

GROVT OCH FARLIGT

Naturvetenskap i vardagen: Källsortering och återvinning

Nina Rosenblad

KOMPOST

Naturvetenskap i vardagen: Källsortering och återvinning

Nina Rosenblad

SOPOR

EGEN-
SKAPER FÄRGER

JORDBRUK

Naturvetenskap i vardagen: Industrier och verksamheter

Nina Rosenblad

JÄRN
TRÄ

De fem delarna i Naturvetenskap i vardagen är fristående 
från varandra. Det går bra att arbeta med dem i valfri ord-
ning eller att välja ut vissa delar för att komplettera övrig 
undervisning.

Om eleven arbetar med material från alla delar kom-
mer hen att arbeta med allt innehåll i kunskapsområdet 
Naturvetenskap i vardagen, inom ämnet Naturvetenskap 
i grundsärskolans åk 1-6. Eleven kommer också arbeta 
med relevanta delar ur ytterligare två kunskapsområden: 
Metoder och arbetssätt samt Ämnesspecifika begrepp.

FRÅN
GÅRDEN
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NO-ämnen

Digitala övningsprogram

De digitala övningsprogrammens innehåll motsvarar det 
i arbetsböckerna. De kan användas som alternativ till 
arbets  böckerna för elever som arbetar bättre digitalt el-
ler kombineras med arbetsböckerna för varierad mängd-
träning. Svårighetsnivån är också något lägre i den digi-
tala versionen.

Arbetsböcker

Arbetsböckerna är anpassade för att även elever med 
mycket låg läskunnighet ska kunna arbeta delvis själv-
ständigt. Varje bok är i 16 sidor i A5 format, för att eleven 
ska uppleva att det är möjligt att ta sig igenom alla sidor.

LÄTT

Alla övningar presenteras med återkommande sym boler 
och exempel. Nya ord introduceras med bild+ordbild. 
Eleven övar genom att dra streck, ringa in, numrera och 
skriva av.  

De digitala övningsprogrammen säljs i paket för vart och 
ett av områdena Materials egenskaper, Källsortering och 
återvinning, Energianvändning och Industrier och verk-
samheter. Programmen spar ingen information så elev-
en kan öva flera gånger. Möjlighet att ta skärmavbild för  
dokumentation är inbyggd i programmen.

Bläddra 
för att läsa 

mer och se alla 
beställningsuppgifter!

Ny!

LÄTT

ballong

såpbubblor

såpbubblor

blad

myra

fjäder

fjäder

ballong

myra

blad

Mer om Berättelser,
sagor och konst

Mer om Materials
egenskaper

Mer om Källsorter-
ing och återvinning

Mer om Industrier 
och verksamheter

Mer om Energi-
användning
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Naturvetenskap i vardagen – arbetsböcker
Pris: 39 :– / st 
Materials egenskaper:  Tung och lätt 
Best.nr: 88777-41-6
Materials egenskaper:  Leder och isolerar
Best.nr: 88777-40-9
Materials egenskaper: Hård och mjuk
Best.nr: 88777-39-3
Materials egenskaper: Färger
Best.nr: 88777-38-6
Källsortering och återvinning: 
Sopsortering
Best.nr: 88777-47-8
Källsortering och återvinning: 
Kompost
Best.nr: 88777-46-1
Källsortering och återvinning: 
Grovt och farligt avfall
Best.nr: 88777-45-4 
Industrier och verksamheter: 
Trä och papper
Best.nr: 88777-53-9
Industrier och verksamheter: 
Järn och bilar
Best.nr: 88777-52-2
Industrier och verksamheter: 
Jordbruk
Best.nr: 88777-51-5
Energianvändning: Energikällor
Best.nr: 88777-59-1
Energianvändning: El och värme
Best.nr: 88777-60-7

Materials egenskaper – Digital
Best.nr: 88777-44-7
Pris: 125 :– (elevlicens 12 mån)
Källsortering och återvinning – Digital 
Best.nr: 88777-50-8 
Pris: 95 :– (elevlicens 12 mån)

Industrier och verksamheter – Digital
Best.nr: 88777-58-4
Pris: 95 :– (elevlicens 12 mån)
Energianvändning – Digital 
Best.nr: 88777-63-8
Pris: 65 :– (elevlicens 12 mån) 

Naturvetenskap i vardagen – Kortlekar
Pris: 85 :– /st 
Materials egenskaper:  Egenskaper (Kortlek)
Best.nr: 88777-42-3
Materials egenskaper:  Färger (Kortlek)
Best.nr: 88951-17-5
Källsortering och återvinning: Sopor (Kortlek)
Best.nr: 88777-48-5
Industrier och verksamheter: Trä (Kortlek)
Best.nr: 88777-56-0
Industrier och verksamheter: Järn (Kortlek)
Best.nr: 88777-55-3
Industrier och verksamheter: Från gården (Kortlek)
Best.nr: 88777-54-6
Energianvändning: Energi (Kortlek)
Best.nr: 88777-61-4
Berättelser, sagor och konst: Natursagor (Kortlek)
Best.nr: 88777-64-5

Naturvetenskap i vardagen – handledningar
Pris: 65 :– /st
Materials egenskaper: Handledning
Best.nr: 88777-43-0
Källsortering och återvinning: Handledning 
Best.nr: 88777-49-2
Industrier och verksamheter: Handledning
Best.nr: 88777-57-7
Energianvändning: Handledning
Best.nr: 88777-62-1
Berättelser, sagor och konst: Handledning
Best.nr: 88777-65-2

Naturvetenskap i vardagen är den för-
sta delen i ett komplett basläromedel 
för naturvetenskap i grundsärskolans 
åk 1-6. 

Materialet passar även äldre elev-
er som läser naturvetenskap på 
grundsärskolenivå, t.ex. i gymnasie-
särskolan eller Lärvux. 

Naturvetenskap i vardagen täcker 
följande delar av det centrala innehållet:
• Naturvetenskap i vardagen
• Metoder och arbetssätt (delvis)
• Ämnesspecifika begrepp (delvis.

Naturvetenskap i vardagen kommer 
följas av material för Naturveten-
skapens övriga kunskapsområden:   
”Mönster och strukturer i naturen” och 
”Kropp och hälsa”. Material för ”Möns-
ter och strukturer i naturen” kommer ut 
under 2020. Se mer på nästa sida!

Lärarhandledningar 

I handledningarna finns beskriv-
ning av hur arbetsböcker, digitala 
program och kortspel används. 
Här finns också tips på experiment 
och studiebesök, ett antal enkla 
lätta faktatexter och kopierings-
underlag för ytterligare övningar.

Kortlekar 

Kortlekarna används för ett flertal 
spel, bl.a. finns i sjön, memory och 
löjliga familjerna, med syfte att trä-
na centrala ord och begrepp samt 
att öva kategorisering.SOPOR

ENERGI

Bläddra
tillbaka för 
mer information !

Naturvetenskap i vardagen

KÄLLSORTERING OCH ÅTERVINNING

Berättelse
Skräpsagan
www.friluftsframjandet.se/globalas-
sets/1.-organisationen/syd/genarp/ledar-
material/mulle/skrapsagan.pdf

Diskutera hur de olika sakerna av pojkens skräp ska 
sorteras.

Diskutera vad förpackningarna är gjorda av.
Konstverk
Friedman – Untitled (Skulptur av använda 
förpackningar)
www.luhringaugustine.com/artists/tom-
friedman/artworks/sculptures-1990-
1999?view=slider#9

Inspireras till att göra egna konstverk av skräp.
Konst
Schult – Trash people 

Lyssna efter vad det är för något som han har i sin 
kompost.
Leta efter (bilder på) sådant eleverna inte känner 
till.

Musik
Sundström – Kompostvisa
https://www.youtube.com 
watch?v=SAgv1jTpR2M

Användningsförslag

Naturvetenskap i vardagen

ENERGIANVÄNDNING

Berättelse
Folksägen – Kvarngubben
Finns t.ex. i Sagobygden blog, Kvarngub-
ben i Brattefors kvarn

Diskutera varför kvarngubben inte tycker om att 
man maler mjöl på natten.
Fråga hur eleverna skulle agera mot gubben för att 
han skulle vara hjälpsam.

Fundera över varför konstnären kan ha valt att göra 
något med just solpaneler.

Konstverk
Hall – Konstverk i glas med solpaneler, 
t.ex. Lux Gloria
http://www.sarahhallstudio.com/portfolio 

Fundera över hur man kan måla på så stora portar i 
ett vattenkraftverk.
Undersök hur mycket vatten det kan komma igen-
om en av dörrarna på en sekund. (385 kubikmeter) 
Jämför med bassängen på badhuset (ca 500 kubik-
meter).

Konstverk
Lindström, Pirak och J:son Nutti -  
Dörrarna västerut 
https://powerplants.vattenfall.com/sv/
akkats 

Musiken/videon beskriver Göteborgs stads 
energianvändning under ett år. 
Diskutera hur det hörs och syns. 

Musik 
Hörngren – Energisymfonin
https://www.youtube.com/
watch?v=QnatECs_lYU 

Användningsförslag Ny!

NO-ämnen
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SNYGGT & LÄTT OM DJUR
Djur i Sverige, Djur i Afrika 
Arne Gidlund 1992, delvis rev. 2017

Fakta om vilda djur i Sverige respektive Afrika.  
Varje djur presenteras med färgfoto och enkel text. Till båda böck-
erna finns tilhörande arbetsböcker. 

Djur i Afrika
Best.nr: 88777-03-4
Pris: 85 :–
Djur i Afrika, arbetsbok
Best.nr: 86001-02-5
Pris: 49 :–

SKAPA EN EGEN BOK

Min egen bok 
1990 / 2018

En tidlös serie med häf-
ten och tillhörande bild-
ark med fina fotografier 
på olika teman. 

Eleven skapar sin egen 
bok genom att klippa, 
klistra och skriva. 

Passar i grundskolan, grundsärskolan 
samt vissa elever i Gymnasiesärskolan. 

Min egen bok om väder och kläder
Best.nr: 88621-89-4
Pris: 59 :– /st
Min egen bok om årstider
Best.nr: 88621-90-0
Pris: 59 :– /st
Min egen naturbok 
Best.nr: 86001-14-8
Pris: 149 :– (5-pack)
Min egen bok om sällskapsdjur
Best.nr: 86001-28-5
Pris: 149 :– (5-pack)

Min egen bok 

Årstider

Djur i Sverige
Best.nr: 88309-98-3
Pris: 79 :–
Djur i Sverige, arbetsbok
Best.nr: 86001-04-9
Pris: 49 :–

Passar för elever 
i särskolan, från  
10 år och uppåt. 

MER LÄTT NATURVETENSKAP!

Min egen bok 
om Väder och kläder

• 5 kortlekar• 14 arbetsböcker & digitala övningsprogram• 4 lärarhandledningaruppdelade på  fyra områden i kursplanens centrala innehåll:• Väder och årstider• Djur och växter
• Rymden
• Vatten

HÖST

Mönster och strukturer i naturen: Årstider och väder

Nina Rosenblad

Mönster och strukturer 
i naturen
Nina Rosenblad, Utgivning 2020

Nu kommer fortsättningen på vår nya 
uppskattade serie i Naturvetenskap för 
grundsärskolans åk 1-6! Upplägg och 
pedagogik kommer vara desamma 
som i Naturvetenskap i vardagen (se 
sid. 32-34). 

Det nya materialet täcker inne hållet 
i kunskapsområdet Mönster och 
struk turer i naturen,  samt relevanta 
delar av Metoder och arbetssätt och  
Ämnesspecifika begrepp.

SOLSYSTEMET

Mönster och strukturer i naturen: Rymden

Nina Rosenblad

NO-ämnen
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Vår fantastiska värld
Christer Rauschenfeldt 1993

Via enkel text och lättillgängliga bilder får eleven bekan-
ta sig med jorden och rymden. I Vår fantastiska jord får 
eleven svar på frågor om dag och natt, årstider och väder. 
I Vår fantastiska rymd får eleven lära känna rymden. De 
mest kända stjärnbilderna presenteras genom förenklade 
mytologiska berättelser. Jordens fantastiska skatter han-
dlar om metaller och mineraler. 

I böckerna finns även experiment som kan göras i klass- 
rummet. Övningsfrågor finns som kopieringsunderlag.

Vår fantastiska jord
Best.nr: 86001-31-5
Pris: 105 :–
Vår fantastiska jord- frågor
Best.nr: 87139-96-3
Pris: 99 :– (kopieringsunderlag)

Lämplig för elever 
i särskolan, från ca 
14 år och uppåt.

Vår fantastiska rymd
Best.nr: 86001-32-2
Pris: 105 :–
Vår fantastiska rymd - frågor
Best.nr: 87139-97-0
Pris: 99 :– (kopieringsunderlag)

LÄTT OM KROPPEN

Människokroppen 1-4 
Lena Jungheim, Elsa Olsson 1993 / 2013

En serie arbetsböcker om kroppen. Del 4: Sex och sam-
levnad reviderades 2013 med särskild tanke på mångfalds- 
och jämställdhetsperspektiv.

Så fungerar kroppen
Best.nr: 86001-26-1
Pris: 149 :–
Så fungerar kroppen, arbetsbok
Best.nr: 86001-27-8
Pris: 65 :–

Människokroppen
Pris: 105 :– / bok
Del 1 - Hur ser vi ut inuti?
Best.nr: 88621-48-1
Del 2 - Hur fungerar kroppen?
Best.nr: 86001-16-2
Del 3 - Nerver och sinnen
Best.nr: 86001-17-9
Del 4 - Sex och samlevnad
Best.nr: 86001-18-6

Passar i särskolan, från ca åk 7.

FYSIKEXPRIMENT FÖR KLASSRUMMET
Enkla försök 1 och 2 
Maria Forss 1998 / 1999

Experiment för klassrummet, utan 
särskild laboratorieutrustning. Enkla 
försök 1 rör mätning, densitet, tryck 
och värme. Enkla försök 2 tar upp 
ljud, ljus, el och magnetism. 

Enkla försök 1, arbetsbok
Best.nr: 86001-67-4
Pris: 89 :–
Enkla försök 1, 
lärarhandledning
Best.nr: 86001-68-1
Pris: 59 :–

Lämpligt för elever i särskolan, från 13 år och uppåt.

Enkla försök 2, arbetsbok
Best.nr: 86001-69-8
Pris: 89 :–
Enkla försök 2, 
lärarhandledning
Best.nr: 86001-70-4
Pris: 59 :– 

SPÄNNANDE OM JORDEN OCH RYMDEN

Jordens fantastiska skatter
Best.nr: 86001-07-0
Pris: 105 :– 
Jordens fantastiska skatter - frågor
Best.nr: 87139-98-7
Pris: 99 :– (kopieringsunderlag)

Så fungerar kroppen 
Birgitta Svanberg, Christina & Torsten Grennäs 1994

Lätt om kroppens olika delar, hur de samarbetar och hur 
man håller kroppen frisk. Arbetsbok med övningsuppgifter 
med sidhänvisningar till faktaboken.

NO-ämnen
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SAMHÄLLS- SAMHÄLLS- 
ORIENTERANDE ORIENTERANDE 

ÄMNENÄMNEN
...lättläst om världsreligionerna?
Vår lättlästa bok om de fem världsreligionerna finns 
i uppdaterad utgåva sedan 2018, med ett nytt inled-
ningskapitel om olika slags religioner, tro, ateism om 
agnosticism. 

I serien Vem var möter eleven världsreligioner samt 
asatro genom lättlästa berättelser om religionsgrund-
are och viktiga mytiska gestalter. Se sid. 41.

...material med praktisk relevans?
Basläromedlet Min kunskap om vårt samhälle utgår 
från  innehållet i gymnasiesärskolans kursplan för 
samhällskunskap, men med fokus på hur faktan re-
laterar till elevens egen vardag.  Läs mer på sid 38.

I Demokrati – hur går det till? (sid. 39) får eleven svar 
på hur man hittar pålitig information om politik, är 
med och påverkar och hur demokratiska beslut fattas. 

Vårt nya material i trafikkunskap hjälper eleven vistas 
säkert i trafiken. Vi har också småböcker om ämnen 
som  Ekonomi och Miljö  med tonvikt på praktisk 
vardagskunskap. Se sid. 39-40.

...övning i kartförståelse?
Att koppla en platt kartbild till verkliga miljöer är svårt 
för många med intellektuell funktionsnedsättning. 
Våra material för att öva kartförståelse hittar du på 
sid 40! ...övriga titlar?

Vårt fullständiga sortiment hittar du i webbshoppen.

...överskådliga historiematerial?
Läromedlet I tiden (sid 42-43) behandlar tiden från 
förhistoria till nutid på mycket enkelt språk. Innehål-
let speglar gymnasiesärskolans kursplan i historia och 
är strukturerat efter den europeiska epokindelningen.

Sveriges historia behandlas i flera lättlästa material 
uppdelade på teman. Läs mer på sid. 44.

Letar du efter...
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Min kunskap om vårt samhälle 
Catrin Ankh 2012

Med avstamp i elevens egna person uppgifter, rättig-
heter och skyldigheter går Min kunskap om vårt sam-
hälle igenom inne hållet i gymnasiesärskolans kurs plan 
i samhälls kunskap. 

Faktatexter varvas med frågor, korsord och övningar. 
När eleverna arbetat färdigt med boken kan de spa-
ra och återvända till den i situationer där den behövs 
i vardagen. Kopieringsmaterial och lärarhandledning 
med förslag på lektionsupplägg finns också.

Min kunskap om 
vårt samhälle
Best.nr: 87139-00-0
Pris: 195 :–

Passar i gymnasiesärskolan 
och för andra unga i behov av 
extra lätt samhällskunskap. 

KONKRET SAMHÄLLSKUNSKAP
–OM ELEVENS EGEN ROLL I SAMHÄLLET

42

Har du fördomar? 

Du har säkert hört ordet fördom. Men har du 
tänkt på vad det betyder? 

Vad är en dom?

Kan ni komma på några vanliga fördomar?

Har svenskar fördomar om invandrare?

Har invandrare fördomar om svenskar?

Har tjejer och killar fördomar om varandra?

Hur ska man göra om man möter någon som 
har fördomar?

Hur går det till i en rättegång i Sverige  
innan någon döms?

Ordet fördom betyder för-dom. Att döma i 
förväg. Man har helt enkelt bestämt sig för hur 
någon eller något är, innan man egentligen 
vet. 

Man brukar säga att alla har fördomar om  
någonting. Det kan vara bra att tänka efter 
själv. Dömer du någon i förväg? 

Ofta kommer fördomar från någon annan. Det 
kan vara kompisar eller grannar eller föräldrar 
som säger något nedlåtande om någon. Utan 
att man tänker efter själv kanske man börjar 
tycka likadant.

Tyvärr är fördomar vanligt. Nästan alla har  
fördomar om någonting. Men ingen vill bli 
oskyldigt dömd.
 
Ofta kommer fördomar från okunskap. Så om 

43

Skr i v  och  berät ta  om du har  känt  d ig 

dömd i  f ö r väg  någon gång :

Har  du  några  f ördomar?  V i l ka?

Vad tror  du  d ina  f ördomar kommer 
i f rån?  Är  det  d ina  egna  er far enheter , 
e l l e r  kommer de  f rån  någon annan?

F inns  det  någont ing  du  kan göra  f ör 
a t t  s l äppa  fördomen? 

man har en fördom kan man kanske söka  
information och fakta, och kanske ändra  
uppfattning.

Nu ska du få tänka efter, och försöka att svara 
ärligt och skriva ner dina svar.

Praktisk samhällskunskap
Vanda Lönngren 2019

Serie småhäften som ger eleven vägledning för att bygga 
upp sin egen handbok för vuxenlivet. Med hjälp av inter-
net / telefon och handlening skapar eleven en guidebok till 
sitt eget vuxenliv. 

Ny!

Scanna för mer info!

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Hur ställer jag mig i bostadskö, hur kan mitt CV se ut, 
hur hittar jag mina busstider, vilken vårdcentral tillhör jag, 
och många fler frågor besvaras. Planerad utgivning för de 
första häftena 2020.

SO-ämnen

38



39Alla priser i katalogen anges som F-priser, exkl. frakt och moms.

Demokrati 
– Hur går det till? 

Vanda Lönngren, Jana Fröberg 2018

Tydlig bok på lättläst svenska om vad demokrati innebär och hur det 
fungerar i praktiken, presenterat i form av frågor och svar. Frågor som 
vilka partier som finns, hur ett val går till, vem som har rösträtt och 
vem som bestämmer i EU besvaras enkelt och överskådligt.
 Fokus ligger på demokratins betydelse för elevens vardag och möj-
lighet att påverka sin omvärld. Boken tar även upp källkritik och inne-
håller webbadresser och tips om pålitlig information om politik. 

Demokrati 
– Hur går det till?
Best.nr 88777-05-8 
Pris: 59 :–

Passar elever i särskolan 
från ca 13 års ålder och 
uppåt, samt nyanlända 
unga och vuxna.

DEMOKRATI, EKONOMI OCH MILJÖ
–LÄTTLÄST FÖR UNGDOMAR OCH VUXNA

Smart att veta 
Kerstin Lindblad 2009 / 2012 / 2020

Lättlästa och väl avgränsade faktaböcker om viktiga 
ämnen. Innehållet är konkret och direkt. 

Till textböckerna finns arbetsböcker samt kortlekar med 
1-x-2-alternativ. 

Passar i gymnasiesärskolan och andra med behov av lättläst material. 
Smart att veta – Textböcker
Pris: 89 :– /bok
Smart att veta om pengar
Best.nr: 86147-27-3
Smart att veta om konsumenträtt
Best.nr: 86147-37-2
Smart att veta om demokrati
Best.nr: 86147-60-0
Smart att veta om miljön
Best.nr: 86147-81-5

Vad vet du om... – Arbetsböcker 
Pris: 59 :– /bok
Vad vet du om pengar? 
Best.nr: 86147-28-0

Vad vet du om konsumenträtt? 
Best.nr: 86147-38-9
Vad vet du om demokrati? 
Best.nr: 86147-61-7
Vad vet du om miljön? 
Best.nr: 86147-82-2

Smart att veta – spel
Pris: 89 :– /st
Pengaspelet
Best.nr: 86147-29-7
Konsumentspelet
Best.nr: 87139-03-1
Demokratispelet
Best.nr: 86147-71-6

Scanna för mer info!

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

SO-ämnen
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FÖRSTÅ KARTOR

Upptäck jorden
Best.nr: 85893-99-7
Pris: 225 :–

Sverige – kartor med 
arbetsuppgifter
Best.nr: 85893-84-3
Pris: 55 :–

Sverige – karta i storformat 
– kartor med arbetsuppgifter 
Henry Svahn 1995

På sverigekartan i storformat kan elev-
en själv måla och rita in städer och 
landskap. I arbetsboken finns Sverige- 
kartor och tillhörande arbetsuppgifter. 

Sverige - karta 
i storformat
Best.nr: 85893-94-2
Pris: 195 :– (5-pack)

Här är Sverige
Best.nr: 87139-62-8
Pris: 175 :–

Här är Sverige 
Kerstin Lindblad 2017

Presenterar Sverige landskap för landskap, med informa-
tion om befolkning, natur, klimat, näringar och andra typis-
ka kännetecken. Illustrerad med ett stort antal foton i färg. 

För grundsärskolan. Här är Sverige 
- Arbetsbok
Best.nr: 87139-63-5
Pris: 110 :–

Upptäck jorden -
 Arbetsbok
Best.nr: 86001-00-1
Pris: 82 :–

Upptäck jorden 
Åsa Larsson 2003

Förklarar med mycket enkelt 
språk och många exempel hur 
jorden ser ut och hur kartor 
hjälper oss att förstå världen 
och orientera oss. Även natt, 
dag och årstider behandlas.

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Nya vägar – trafikkunskap för alla
Framtaget av SISU Idrottsutbildarna & Örebro läns Idrottsförbund 2020

Nya vägar lär ut trafikregler för gångare och cyklister och hur de ska göra 
för att vara säkra i trafiken och visa andra trafikanter hänsyn. Det består av 
tre delar: gå i trafiken, cykla i trafiken och trafikmärken. Materialet finns som 
digital onlinebok med inläst text. Tryckt utgåva planeras.

Läromedlet passar i 
grundsärskolan från 
ca årskurs 6.

Nya vägar
– trafikkunskap för alla
Best.nr: 88951-28-1
Pris: 75 :–

Till textboken finns en arbetsbok med övningar som hjälp-
er eleven att bearbeta informationen. En perfekt bas för 
att lära om landet med början i närmiljön!

SO-ämnen
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Fem världsreligioner 
B. Svanberg, V. Lönngren, J. Fröberg

Fem världsreligioner är ett av våra mest omtyckta material. Boken 
behandlar enkelt och strukturerat världsreligionernas historia, tro, 
heliga skrifter, platser och symboler. 
Boken reviderades grundligt 2018 med bland annat uppdaterad 

fakta och språkbruk, samt en helt nyskriven inledning om olika 
slags religioner, att vara troende samt ateism och agnosticism. Vi 
passade också på att förse boken med nya, fler och större bilder. 
Bokens kärna är dock densamma: kunskap om skilda religioner 

är kärnan i att förstå och respektera andras tro och värderingar.

Vem var... Hela serien
Best.nr: 86147-92-1
Pris: 320 :–
Vem var Balder
Best.nr: 86147-86-0
Pris: 49 :–

Fem världsreligioner har ett ålders-
neutralt tilltal och formspråk. Passar 
i såväl grundskolans åk 4-6 som 
i grund- och gymnasiesärskolan. 
 

LÄTT OM SVÅRA FRÅGOR 
– FAKTA OM RELIGIONER, TRADITIONER OCH TRO 

Vem var-serien 
Catrin Ankh

Lättläst i berättelseform om gudar och religions-
grundare, med härliga illustrationer. Frågor som 
hjälper eleven att reflektera över innehållet. 

Det ska vi fira  •  Mycket att fira 
Kerstin Lindblad 2012

Det ska vi fira handlar om Svenska traditioner. 
Mycket att fira berättar om högtider runt om i 
världen  – och idag ofta även i ett mångkuturellt 
Sverige. Arbetsböcker med övningar och recept. 
 

Mycket att fira
Best.nr: 87139-04-8
Pris: 125 :–
Mycket att fira 
– Arbetsbok
Best.nr: 87139-05-5
Pris: 52 :–

Vem var Jesus
Best.nr: 86147-89-1
Pris: 69 :–
Vem var Moses
Best.nr: 86147-90-7
Pris: 69 :–
Vem var Muhammed
Best.nr: 86147-91-4
Pris: 49 :–

Vem var Buddha
Best.nr: 86147-87-7
Pris: 69 :–
Vem var Ganesha
Best.nr: 86147-88-4
Pris: 49 :–

Fem världsreligioner
Best.nr: 88777-31-7
Pris: 209 :–
Fem världsreligioner, arbetsfrågor
Best.nr: 87139-10-9
Pris: 205 :– (PDF-formulär, 
fri användning och utskrift)

För unga och vuxna i behov av lättläst material, 
t.ex. i särskolan/lärvux, nyanlända samt på SFI. 

Passar ungdomar/vuxna i behov av lättläst.

Det ska vi fira
Best.nr: 86147-22-8
Pris: 135 :–
Det ska vi fira 
- Arbetsbok
Best.nr: 86147-36-5
Pris: 55 :–

98

De äldsta religioner vi känner till
brukar kallas natur-religioner.
Det är religioner som säger 
att naturen är helig.

Natur-religionerna brukar ha berättelser
om gudar eller andar som finns
på olika platser i naturen.
Dessa platser anses extra heliga.

Natur-religionerna brukar inte ha 
några heliga skrifter.
De bevaras genom att människor berättar
om dem för varandra.

Det finns natur-religioner över hela världen
men de flesta är ganska små.

Den äldsta svenska religion vi känner till
brukar kallas asa-tro.
Det är en natur-religion.
Inom asa-tro finns många olika gudar
och andra väsen.

Asa-tron försvann när Sverige blev kristet
men idag har den återupplivats.
Det är inte många som tror på den
men intresset för den växer.

Världens äldsta religioner

Helig sten i den japanska naturreligionen Shinto.

Religioner ändras hela tiden.
Idag har vi större möjligheter att resa än förr.
Vi träffar fler människor från andra länder.
Det har lett till att det har uppstått flera
blandningar av äldre religioner.

Människor tar intryck av de delar
av olika religioner som de tror på
och tycker är bra.

Det här brukar kallas ny-andlighet 
eller new-age.

Ny-andligheten är inte en samlad religion.
Alla kan bilda sin egen uppfattning 
om vad de tror på och inte.

Inom ny-andlighet är det vanligt att tro
på att det finns osynliga krafter eller ”energier”.
Man tror att människan kan få kunskap
och påverka världen genom exempelvis
astrologi, hypnos eller drömtolkning.

Den ny-andliga rörelsen har fått mycket 
inspiration från hinduismen och buddhismen.
Yoga och meditation är vanligt.
Även natur-religioner och folktro
har haft stort inflytande.

Nya religioner

Inom new-age anses ofta kristaller innehålla mystisk energi.

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Samhällsorienterande
ämnen

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Scanna för mer info!

SO-ämnen
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EN HISTORISK TIDSRESA
– FRÅN FÖRHISTORISK TID TILL NUTID

I tiden 
Marcus & Jeanette Jonasson 2018

I tiden är ett heltäckande basläromedel i historia. Eleven 
får följa Astrid, en tonårstjej som ger sig ut på en tidsresa 
för att lära sig om historien. 

Utmärkande drag för olika epoker, liksom viktiga händel-
ser i Sverige och världen för klaras strukturerat och kortfat-
tat, på riktigt lättläst svenska. Även källkritik och historiskt 
forskningsarbete behandlas tydligt och konkret, med ut-
gångspunkt i hur Astrid lär sig om sin egen släkts historia.

Varje kapitel avslutas med 1-2 frivilliga fördjupningstexter 
samt övningsfrågor på tre nivåer, där de enklaste är fler-
valsfrågor och de svåraste uppmuntrar till egen reflektion.

I tiden finns som bok och digitalt material. Innehållet utgår 
från gymnasiesärskolans kurs plan i historia. I tiden passar 
även elever i grund  sär- o ch grundsärskola i behov av en 
riktigt lättläst översikt över världshistorien.

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

O
dysseus

H
arry Potter

Från Odysseus till Harry Potter -

äventyrsromanen genom tiderna.

Jeanette Jonasson och Marcus JonassonI tiden9 789188 309969 >

ISBN 978-91-88309-96-9

Histor iska förändringsprocesser

Idag är nästan allt i våra liv annorlunda än det var för de  

som levde på forntiden. 

Vi tar mycket i vår vardag för givet.

Men hur har de saker vi använder en gång skapats? 

Och hur har de förändrats under de olika historiska epokerna? 

I serien Historiska Förändringsprocesser får du läsa  

hur olika saker och idéer har utvecklats genom historien. 

Böckerna passar bra att använda ihop med boken  

I tiden – en tidsresa från förhistorisk tid till nutid. 

Den berättar om historiens epoker och viktiga händelser  

i Sverige och omvärlden.

SO-ämnen
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Sophantering genom tiderna

Jeanette Jonasson och Marcus Jonasson

I tiden

Histor iska förändringsprocesserIdag är nästan allt i våra liv annorlunda än det var för de  

som levde på forntiden. Vi tar mycket i vår vardag för givet.
Men hur har de saker vi använder en gång skapats? 

Och hur har de förändrats under de olika historiska epokerna? 

I serien Historiska Förändringsprocesser får du läsa  

hur olika saker och idéer har utvecklats genom historien. 

Böckerna passar bra att använda ihop med boken  

I tiden – en tidsresa från förhistorisk tid till nutid. 

Den berättar om historiens epoker och viktiga händelser  

i Sverige och omvärlden.

9 789188 309952 >

ISBN 978-91-88309-95-2

Läkekonstens förändring 

från medeltid till idag

Jeanette Jonasson och Marcus JonassonI tiden

Histor iska förändringsprocesser

9 789188 309938 >

ISBN 978-91-88309-93-8

Idag är nästan allt i våra liv annorlunda än det var för de  

som levde på forntiden. 

Vi tar mycket i vår vardag för givet.

Men hur har de saker vi använder en gång skapats? 

Och hur har de förändrats under de olika historiska epokerna? 

I serien Historiska Förändringsprocesser får du läsa  

hur olika saker och idéer har utvecklats genom historien. 

Böckerna passar bra att använda ihop med boken  

I tiden – en tidsresa från förhistorisk tid till nutid. 

Den berättar om historiens epoker och viktiga händelser  

i Sverige och omvärlden. Pengarnas historia -från byteshandel till näthandel

Jeanette Jonasson och Marcus Jonasson

I tiden

Histor iska förändringsprocesser

9 789188 309945 >

ISBN 978-91-88309-94-5

Idag är nästan allt i våra liv annorlunda än det var för de  

som levde på forntiden. Vi tar mycket i vår vardag för givet.
Men hur har de saker vi använder en gång skapats? 

Och hur har de förändrats under de olika historiska epokerna? 
I serien Historiska Förändringsprocesser får du läsa  

hur olika saker och idéer har utvecklats genom historien. 

Böckerna passar bra att använda ihop med boken  

I tiden – en tidsresa från förhistorisk tid till nutid. 

Den berättar om historiens epoker och viktiga händelser  

i Sverige och omvärlden.

Vapen och krig
från spjut till missiler

Jeanette Jonasson och Marcus Jonasson

I tiden

Histor iska förändringsprocesser

9 789188 309914 >

ISBN 978-91-88309-91-4

Idag är nästan allt i våra liv annorlunda än det var för de  som levde på forntiden. 
Vi tar mycket i vår vardag för givet.
Men hur har de saker vi använder en gång skapats? Och hur har de förändrats under de olika historiska epokerna? 

I serien Historiska Förändringsprocesser får du läsa  hur olika saker och idéer har utvecklats genom historien. Böckerna passar bra att använda ihop med boken  I tiden – en tidsresa från förhistorisk tid till nutid. Den berättar om historiens epoker och viktiga händelser  i Sverige och omvärlden.

I tiden – småböcker

Åtta lättlästa småböcker som berättar om olika företeelsers egen 
historia. Hur handlade vi innan det fanns pengar? Hur botade vi 
sjukdomar förr? Hur och varför har vi uppfunnit så hemska vapen? 

Böckerna passar som komplement till Tidsresan och erbjuder en 
annan ingång till hur historiens epoker manifesterats i praktiken. 
Böckerna är även ett bra material för elever som vill fördjupa sig i 
något specialintresse. Övningsfrågor på tre svårighetsnivåer finns 
som kopieringsunderlag.

I tiden, digital 
Best.nr: 88309-88-4
Pris: 160 :– (elevlicens 12 mån)
I tiden – Tidsresan (tryckt bok)
Best.nr: 88309-89-1
Pris: 205 :– 
I tiden – lärarwebb för tryckt bok
Best.nr: 88777-30-0
Pris: 195 :– 

I tiden följer gymnasiesärskolans kursplan för 
Historia 1, men passar även andra elever i be-
hov av ett riktigt lättläst historialäromedel.

I tiden digital

I tiden digital innehåller både Tidsresan och 
småböckerna. Fördjupningstexter till varje kapi-
tel nås genom länkar och frågor besvaras direkt i 
programmet, samt belönas med föremål från den 
aktuella epoken. Texten kan förstoras och all text 
finns också inläst.  

I tiden – Tidsresan

Boken tidsresan följer Astrid från förhistorisk tid till 
nutid. Texten är strukturerad utifrån den europeiska 
epokindelningen. Även källkritik behandlas. 

Boken kan kompletteras med tillhörande lärar-
webb som innehåller lärarhandledning samt in-
läsning av all text i boken. Där finns också övnings-
uppgifter på tre nivåer och fördjupningstexter som 
kopieringsunderlag för utskrift.  

I tiden – småböcker
Pris: 42 :– /bok
I tiden - Från havsmonster till Google 
Earth, kartans historia
Best.nr: 88309-92-1
I tiden – Från Odysseus till Harry Potter, 
äventyrsromanen genom tiderna
Best.nr: 88309-96-9
I tiden - Pengarnas historia 
– från byteshandel till näthandel
Best.nr: 88309-94-5

I tiden – Från runsten till surfplatta
Best.nr: 88309-90-7
I tiden – Sophantering genom tiderna
Best.nr: 88309-95-2
I tiden – Vapen och krig, från spjut till missiler
Best.nr: 88309-91-4
I tiden – Brott och straff genom tiderna
Best.nr: 88309-97-6
I tiden – Läkekonstens förändring 
från medeltid till idag
Best.nr: 88309-93-8

O
dysseus

H
arry Potter

Från Odysseus till Harry Potter -

äventyrsromanen genom tiderna.

Jeanette Jonasson och Marcus JonassonI tiden9 789188 309969 >

ISBN 978-91-88309-96-9

Histor iska förändringsprocesser

Idag är nästan allt i våra liv annorlunda än det var för de  

som levde på forntiden. 

Vi tar mycket i vår vardag för givet.

Men hur har de saker vi använder en gång skapats? 

Och hur har de förändrats under de olika historiska epokerna? 

I serien Historiska Förändringsprocesser får du läsa  

hur olika saker och idéer har utvecklats genom historien. 

Böckerna passar bra att använda ihop med boken  

I tiden – en tidsresa från förhistorisk tid till nutid. 

Den berättar om historiens epoker och viktiga händelser  

i Sverige och omvärlden.

Scanna för mer info!

Scanna för mer info!

SO-ämnen
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Nyfiken på Historiens familjer
Kerstin Lindblad 2017

Läromedel som ger en inblick i hur livet kunde se ut för 
olika familjer i Sveriges historia, från vikingatid till nutid. 

Texten är lättläst, layouten luftig och boken är rik på illus-
trationer som förtydligar innehållet. 

Illustrerad arbetsbok samt kortlek av typ “löjliga familjen” 
med läsebokens åtta familjer finns också.

Nyfiken på historiens 
familjer - Läsebok 
Best.nr: 88309-04-4
Pris: 139 :–
Nyfiken på historiens 
familjer - Arbetsbok 
Best.nr: 88621-12-2
Pris: 33 :– 
Nyfiken på historiens 
familjer - Kortlek 
Best.nr: 88621-13-9
Pris: 79 :–

Passar elever i behov 
av lättläst material, från 
ca 10-13 års åldern.

För länge sen i Sverige
Christer Rauschenfelt 2018

För länge sen i Sverige är en serie 
som passar elever med intresse för 
historia, spännande maktspel och  
dramatik, men i behov av lätt text och 
tydlig formgivning. 

Böckerna beskriver Sverige från 
Forntid till och med Medeltid och är 
illustrerade med vackra bilder. 

Istiden och de första 
människorna
Best.nr 88621-83-2
Pris: 90 :–
Järnåldern och 
vikingatiden
Best.nr: 88621-84-9
Pris: 65 :–
Medeltiden 1100-1200-tal
Best.nr 88621-85-6
Pris: 65 :–
Medeltiden 1300-1500-tal
Best.nr 88621-86-3
Pris: 90 :–

Historieserien 

Brita Sjöqvist

Fakta om olika tidsperioder. 
Inbakade uppgifter med svar-
salternativ som gör det lät-
tare att jobba självständigt.

Hela Historieserien,
Best.nr: 86147-32-7
Pris: 430 :– (8 häften)
Bönder och bergsmän
Best.nr: 86001-53-7
Pris: 69 :–
I Sverige på 1700-talet
Best.nr: 86001-55-1
Pris: 69 :–

Krig och försvar
Best.nr: 86001-59-9
Pris: 69 :–
Kungar och adelsmän
Best.nr: 86001-57-5
Pris: 69 :–
Långt bort för länge sedan
Best.nr: 86001-60-5
Pris: 89 :–

OM LIVET FÖRR I TIDEN

LÄTT OM DEN SVENSKA HISTORIEN

Resor, post och tidningar
Best.nr: 86001-58-2
Pris: 69 :–
Städer, handel och hantverk
Best.nr: 86001-56-8
Pris: 69 :–
Upptäckter och uppfinningar
Best.nr: 86001-54-4
Pris: 69 :–

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Samhällsorienterande
ämnenSO-ämnen
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Istiden och de första 
människorna
Best.nr 88621-83-2
Pris: 90 :–
Järnåldern och 
vikingatiden
Best.nr: 88621-84-9
Pris: 65 :–
Medeltiden 1100-1200-tal
Best.nr 88621-85-6
Pris: 65 :–
Medeltiden 1300-1500-tal
Best.nr 88621-86-3
Pris: 90 :–

PRAKTISK-PRAKTISK-
ESTETISKA ÄMNENESTETISKA ÄMNEN

...hem-, konsument- och hälsokunskap 
för elever i särskolan?
För matlagningsmomentet i hem– och konsument-
kunskap har vi enkla, tydligt strukturerade recept-
samlingar samt Fixa-serien, lättlästa böcker som mo-
ment för moment beskriver hur man tvättar, städar 
och sköter köket (sid. 47.) 

Lättlästa Smart att veta om konsumenträtt passar 
också bra för undervisning i ämnet (Sid. 39, samhäll-
sorienterande ämnen.) Vi har även ett lättläst lärome-
del i idrott och hälsa – Må så gott – som passar elever 
från tonårsåldern (sid. 48). 

...basläromedel för de praktisk- 
estetiska  ämnena?
De teoretiska kraven har ökat i grundskolans prak-
tisk-estetiska ämnen. Nu har vi sammanlagt fyra 
böcker färdiga  som behandlar kursinnehållet  i två av 
PREST-ämnena, åk 1-6: Musikpalatset (sid. 46) och 
Min idrottsbok (sid. 48). 

Notera att dessa inte är speciellt anpassade för elever 
med särskilda svårigheter, men att vi alltid använder 
en enkel och luftig formgivning i våra material!

Övriga titlar?
Vårt fullständiga sortiment hittar du i webbshoppen.

Slöjd och bild på enkel nivå?
Skapa bilder, Tolka bilder och Träteknik är lättlästa 
textböcker om sina respektive ämnen. För syslöjds-
ämnet har vi en metodbok samt ett lottospel. Alla 
dessa titlar återfinns på sid 47.

Letar du efter...
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Musikpalatset 1
Best.nr: 88621-39-9
Pris: 75 :–
Musikpalatset 1, 
Lärarhandledning
Best.nr: 88621-43-6
Pris: 275 :–

Musikpalatset 2
Best.nr: 88621-40-5
Pris: 105 :–
Musikpalatset 2, 
Lärarhandledning
Best.nr: ???
Pris: ???

MUSIK FÖR GRUNDSKOLAN

I Musikpalatset 1 (åk 1-2) får eleven följa Tant Diskant 
genom musikens värld och smaka på vad musik kan vara 
samt en introduktion till noter.

I Musikpalatset 2 (åk 3-4) är det Herr Basklav som guidar 
eleven genom musikstilar, instrumentgrupper, rytm, melo-
di, komponering m.m. 

Musikpalatset 3 (åk 5-6) planeras utkomma år 2021. 

16

Vad är musik?
Det är en klurig fråga att svara på. Musik kan vara så mycket mer än en låt eller ljudet av 
ett instrument. Musik är olika ljud och toner som sätts ihop till en helhet, till musikstycken. 
 
Ljuden kan vara mjuka, hårda, bullriga. Det kan gå snabbt eller långsamt. Musiken vill  
uttrycka något, t.ex. olika känslor.

Tänk igenom en vanlig dag. När brukar du höra musik?

Musik finns överallt. Det är svårt att inte höra någon musik alls under en dag. Det kan vara på 
bussen eller i affären. När vi spelar dataspel eller ser på TV. Det kan vara en mobil som ringer  
eller ljudet av att starta datorn.

17

Musikstilar
Musik kan låta på många olika sätt. Det kan vara snabb och långsam musik. 
Musik kan spelas med olika instrument och den kan sjungas. 
Olika sånger eller musikstycken som påminner om varandra tillhör ofta samma musikstil. 

Långsamma, känslosamma sånger kallas ofta ballader.
Snabb musik som är lätt att sjunga med i eller dansa till kallas ofta för pop. 
Traditionell musik från olika länder brukar kallas för folkmusik. 

 Skriv ner alla musikstilar du kommer på!

PREST-ämnen

Musikpalatset 
Karolina Tejnung 2019

Musikpalatset är ett nytt basläromedel utformat efter kur-
splanen i musik i grundskolans åk 1-6. Böckerna tar bl.a. 
upp noter och toner, instrument och musikstilar. Texterna 
är korta och övningarna lustfyllda. 

Musikpalatset består av tre elevböcker samt tillhörande 
lärarhandledningar med lektionsförslag kopplade till var-
je sida i elevboken.En kompletterande sångbok med text 
och noter planeras också. 

Basläromedel  i musik för 
grundskolans åk 1-4.

Musikpalatset 2 är andra boken i en serie om tre som  
behandlar ämnet musik på ett grundläggande plan.

Här får du följa med Herr Basklav in i musikens värld. Du får 
lära dig om noter och toner, instrument, musikstilar och även 
testa att skapa din egen musik.
 
I Musikpalatset 2 finns både uppgifter som du arbetar med 
själv och tillsammans med andra i grupp.
 

I samma serie ingår Musikpalatset 1 och Musikpalatset 3. 
(Planerad utgivning 2020-2021) 

9 789188 621405 >

ISBN 978-91-88621-40-5

Ny!

Scanna för mer info!

Musikpalatset 3:
Under produktion,
planerad utgivning
2021

Teater Håkan Thuresson, Planerad utgivning 2020

Lättläst fakta, spännande reflektionsfrågor, lekfulla övning-
ar. Teater täcker kurser Teater 1 och 2 för gymnasiesär-
skolan men fungerar även för elever i andra åldrar och

och inom andra skolformer som vill använda drama som 
metod för lärande. Läs mer och beställ materialet i vår 
webbshop. Planerad utgivning September 2020.

Ny!
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LÄROMEDEL I SLÖJD

Röda trådar 
Bente Pettersson 2013

Idé- och metodbok i textilslöjd för grundsärskolan med 
konkreta exempel på olika svåra slöjdarbeten. 

Träna slöjdord 
Bente Pettersson 2013

Träna slöjdord genom spel som “hitta bilden”, “lika på 
lika”, “memory”, “bildlotto” och “bingo”. 

Lättläst träteknik 
Stig Andersson 2015

Lättläst fakta samt övningsfrågor om både teori och 
praktik, med korta meningar och mycket bild. Säljs som 
PDF för fri utskrift. 

Röda trådar
Best.nr: 87139-20-8
Pris: 275 :–
Träna slöjdord
Best.nr: 87139-28-4
Pris: 350 :–
Lättläst träteknik, hela serien
Best.nr: 87727-79-5
Pris: 1100 :– (kopieringsunderlag)

Röda trådar vänder sig till lärare 
inom särskolan. 

Träna slöjdord passar alla 
elever i behov av att träna viktiga 
ord i ämnet syslöjd. 

Lättläst träteknik passar äldre 
elever i särskolan och andra med 
intresse av lättläst material om 
träteknik.

ENKEL HEMKUNSKAP

FIXA hela serien
Best.nr: 86147-79-2
Pris: 185 :–
FIXA i köket
Best.nr: 86147-78-5
Pris: 69 :–
FIXA tvätten
Best.nr: 86147-76-1
Pris: 69 :–
FIXA städningen
Best.nr: 86147-77-8
Pris: 69 :–

Jag kan laga mat och baka 
Anette Kruse 2005

Recept uppbyggda av bild och lätt text. Kokboken är 
indelad i en allmän del om måltider, en metoddel och 
en receptdel.

Jag kan laga mat och baka
Best.nr: 88621-51-1
Pris: 490 :– (kopieringsunderlag)

FIXA 
Kerstin Lindblad rev 2019 

Lättlästa böcker som moment för moment beskriver 
hur man tvättar kläder, städar och sköter köket. Tydliga 
bilder till stöd för förståelsen.

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Passar i slutet av grundsärskolan 
, i gymnasiesärskolan, samt för 
andra i behov av lättläst om bild.SKAPA BILDFÖRSTÅELSE!

Skapa / Tolka bilder 
Kerstin Lindblad 2014

Lättläst om bildskapande och –tolkning. Skapa bilder 
behandlar bl.a. färglära, proportioner och fantasi. 

Tolka bilder tar upp bild i reklam, propaganda och 
konst, diskuterar varför de ser ut som de gör, hur män 
och kvinnor visas och hur bilder har ändrats med tiden. 

Skapa bilder
Best.nr: 87139-59-8
Pris: 145 :–
Skapa bilder, Lärarhandledning
Best.nr: 87727-56-6
Pris: 95 :–
Tolka bilder
Best.nr: 87139-58-1
Pris: 105 :– 
Tolka bilder, Lärarhandledning
Best.nr: 87727-55-9
Pris: 75 :–
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Spånskivor

Spånskivor är gjorda av fint träspån 
som är blandat med lim.
Blandningen pressas samman till skivor 
under högt tryck. 
Man blandar spånet så att det grövsta är i mitten. 
Det finare spånet kommer längst ut 
för att ytan ska bli fin. 

Spånskivor används främst till möbler 
men också i byggnader, golv och väggar.
Den vanligaste metoden är att limma spånskivor
med träplugg.
Det går inte att spika och skruva i spånskivor. 
Hållfastheten är dålig, de smulas alltså lätt sönder.

Träfiberskivor

Träfiberskivor är gjorda av träfibrer
som är malda till mycket fint träspån. 
Träspånet kokas sedan 
och pressas samman under högt tryck. 
Man tillför inget lim. 
Det är träets eget lim som heter lignin
som limmar ihop träfibrerna till en skiva. 

Träfiberskivor används till möbler 
och i inredningar. 
Det går bra att limma, spika, 
och skruva i träfiberskivor.                                                                                  

Spånskiva

Träfiberskiva

Passar i slutet av grundsärskolan, 
i gymnasiesärskolan och Lärvux.

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

PREST-ämnen
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Min idrottsbok 
Andreas Joannisson 2019

Äntligen finns ett roligt och lärorikt basläromedel i idrott 
och hälsa för grundskolan! 

Min idrottsbok består av arbetsböcker med roliga upp- 
gifter och utmaningar, såväl praktiska som teoretiska. 

Arbetsboken följer eleven genom läsåret och blir en röd 
tråd i idrottsundervisningen som hjälper till att integrera 
teoretisk kunskap med de praktiska lektionerna.  

Eleven lär sig om olika träningsformer och sporter, friluft-
sliv, vattensäkerhet och kost och hälsa. 

Min idrottsbok följer kursplanen för 
idrott och hälsa i grundskolan.
Första boken passar åk 1-2, och 
Andra boken åk 3-4. 
Tredje boken (planerad utgivning 
2020) passar åk 5-6.

Må så gott
Kerstin Lindblad 2005

Lättfattligt och sakligt om vilken betydelse mat, 
motion, vila och stimulans har för välbefinnandet. 

Till textboken finns en bok med arbetsuppgifter 
och stora frågekort för ex.vis tipspromenad.

Lämpligt i grundsärskolan åk. 7-9 
gymnasiesärskolan.
 
Må så gott
Best.nr: 88309-79-2
Pris: 143 :–
Må så gott arbetshäfte
Best.nr: 87139-68-0
Pris: 39 :–
Må så gott frågekort
Best.nr: 87139-69-7
Pris: 80 :–

Min idrottsbok
– Andra boken
Best.nr: 88309-84-6
Pris: 65 :– 
Min idrottsbok
– Lärarhandledning 2
Best.nr: 88621-57-3
Pris: 135 :–

IDROTT & HÄLSA FÖR GRUNDSKOLAN

Andreas Joannisson

Min idrottsbok
Första boken

LÄTT OM HÄLSA 

I arbetet med boken utvecklar eleven samtidigt sin 
självbild och förmåga att konstruktivt bedöma sina egna 
och andras fysiska prestationer, på ett enkelt och lekfullt 
sätt. 

I lärarhandledningen finns lektionsplaner kopplade till 
arbetsboken. 

12 13

Uppvärmning

• Jumping jacks 30 sekunder.
• Springa på stället 30 sekunder.
• Step up 30 sekunder.
• Plankan 30 sekunder.

• Sitt på golvet med raka ben och ryggen mot en vägg.  
Försök att nå tårna utan att böja på knäna.  
Luta dig framåt och försök nudda dina tår med fingrarna. 

• Stå på ett ben.  
Ta tag i foten du inte står på och för hälen mot rumpan.  
Stöd dig mot en vägg eller ribbstol om du vill.  
Byt sedan så du står på din andra fot och stretchar det andra benet. 

• Stå med fötterna i axelbredd. Luta överkroppen rakt ner och  
försök nudda golvet. 
Luta dig åt höger och försök nudda höger fot. 
Luta dig åt vänster och försök nudda vänster fot. 

Alternativ 1

Alternativ 2

Min idrottsbok - Uppvärmning

• Springa 5 varv runt salen. 
• Hoppa med hopprep 2 varv runt salen.
• Gå fyrfota 1 varv runt salen.
• Gå krabbgång från salens ena kortsida till den andra.

Stretching

Min idrottsbok - Grovmotorik

Grovmotorik

Kan du göra som 
eleverna på bilderna?

Gå på hälarna

Hänga i repen

Hoppa upp och 
ner på en bänk.

Gå på tå

Springa slalom 
mellan konerna.

Rulla stock

Gå balansgång på en 
uppochnedvänd bänk.

Klättra genom ringarna.Hoppa över bomen.

Åla genom tunneln.Krypa genom tunneln.

Min idrottsbok
–Första boken
Best.nr: 88951-13-7
Pris: 65 :– 
Min idrottsbok
–Lärarhandledning 1
Best.nr: 88951-14-4
Pris: 135 :–

34 35

Min idrottsbok Min idrottsbok 

Bygg en koja i skogen tillsammans med en vuxen.

Gör upp eld och grilla något tillsammans med en vuxen.

Utmaning

Friluftsliv och allemansrätten

METALL

Dra streck från skräpet till rätt soptunna. 

GLAS PLAST

Vad kan vara bra att ha med sig om du ska ut i skogen och tälta?
Du får välja max 7 saker. Vilka saker väljer du?
Dra streck från bilderna till ryggsäcken.

Kniv 

Kudde

Sovsäck 

Plåster

Tält 

Mobilen

En kompis 

Regnkläder
Myggmedel

Godis

Metspö 

Ficklampa

Liggunderlag 

Friluftsliv och allemansrätten

Tändstickor

Ny!

Scanna för mer info!

PREST-ämnen
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VERKLIGHETSUPPFATTNINGVERKLIGHETSUPPFATTNING  
VARDAGSAKTIVITETER VARDAGSAKTIVITETER 

& MOTORIK& MOTORIK
...övningsböcker på träningsskolenivå?
Läromedlen Träna med Penna samt Ord som jämför 
består av utvalda övningar från Årstidsresan, illustre-
rade med de färgglada och inspirerande bilder som 
Årstidsresan kännetecknas av, men för den som inte 
vill köpa hela paketet. 

Utöver Årstidsresan har vi ett antal andra material 
med övningar i begreppsträning. Se sid. 52  

...basläromedel för träningsskole-
inriktningen?
Årstidsresan är ett komplett basläromedel för 
träningsskolan som fått mycket gott mottagande. Års-
tidstemat återkommer i lustfyllda övningar på många 
olika nivåer inom de tre ämnesområdena vardags-
aktiviteter, verklighetsuppfattning och motorik. 

Materialet används även i förskolor och förskoleklass-
er, där övningarna ihop med användningen av stöd-
tecken ihop med tal och skrift passar bra. Läs mer på 
sid 50-51.

I år ger vi äntligen ut en digital utbyggnad av ma-
terialet som tillgängliggör det för barn med vissa 
motoriska svårigheter. Den möjliggör också ökad 
självständighet i elevens arbete, och hjälper motiva-
tionen genom belöningsmekanismer i programmet.

...övriga titlar?
Under rubriken ”sex och samlevnad” kan du läsa om 
vår serie Sex & sånt med böcker framtagna för barn 
och ungdomar i särskolan, inklusive träningsskolein-
riktningen, där de passar för ämnena vardagsaktivi-
teter och verklighetsuppfattning (s. 60-61). 

Vårt nya stora läromedel i naturvetenskap för gr-
undsärskolan har också delar som passar bra för 
elever på träningsskolenivå. Lär mer på sid 32-35. 

Vårt fullständiga sortiment hittar du i webbshoppen.

Letar du efter...
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Årstidsresan 
Martina Wilén, Berit Johansson. Ill.: Maria Öqvist 2014 

Årstidsresan inbjuder till tematiskt och ämnesövergri-
pande arbete genom de fyra årstiderna. Ett arbetssätt 
som passar särskilt väl inom särskola och träningsskola, 
där många elever behöver ett brett angreppssätt för att 
kunna ta till sig och förstå ny kunskap. 

INSPIRERANDE PÅ 
TRÄNINGSSKOLENIVÅ

Årstidsresan –Storböcker

Sagor i storboksformat avsedda för högläsning. Sagorna 
finns också som animerade filmer (filmerna ingår i webb-
materialet). Teckenstöd för utskrift finns till alla sagor.

När Årstidsresan används i sin helhet så täcks hela det 
centrala innehållet i träningsskolans kursplaner. 

Paketet Årstidsresan innehåller allt material som hör 
till läromedlet inklusive 12 månaders skollicens till nya 
Årstidsresan digital. Alla delar kan också köpas separat.  
Maria Öqvists härliga bilder genomsyrar hela materialet.

Webbmaterial

Övningsmaterial till Årstidsresan i form av kopierings 
underlag graderat efter svårighetsgrad. 

Innehåller 500 sidor färdighetsövningar (måla, klippa, 
ordbilder, tecken, se lika, m.m.) och 2000 sidor mate- 
matikövningar där eleven först tränar lika – lika, och se-
dan successivt bygger upp en förståelse för talsystemet. 

I webbmaterialet finns också färdiga lektionsförslag, tips 
inom estetisk verksamhet, hemkunskap och utematematik 
samt en stor bildbank för egna övningar. 

Animeringarna av sagorna i Årstidsresans storböcker in-
går också i webbmaterialet.

Vardagsaktiviteter, motorik
& verklighetsuppfattning

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

MISSA INTE!

I Årstidsresans övningsböcker har 

vi satt samman övningar från kop-

ieringsunderlaget på olika teman 

och nivåer. Perfekt för dig som har 

enstaka elever på träningsskole-

nivå, men inte vill köpa hela webb-

materialet. Mer info. på  sid.  

29 & 50
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Årstidsresan är ett basläromedel för 
träningsskolan. Delar av materialet pas-
sar även övriga grundsäskolan, förskola 
och förskoleklass.

Läromedelspaketet Årstidsresan 
Pris: 3750 :– (skollicens)
Best.nr: 87139-48-2

Läromedelspaketet innehåller alla delar 
i Årstidsresan: 
• 12 storböcker
• 4 faktaböcker
• 4 planscher
• Lotto
• Webbmaterial (kopieringsunderlag & 
filmer)
• Årstidsresan digital (1 års skollicens)
• Tryckt handledning med årsplanering. 

Obs. att läromedelspaketet inte inne-
håller de nya övningsböckerna (se sid. 
29 och 52 för information)

Årstidsresan, storböcker
Pris: 195 :– /styck
Ekorren Erik
Best.nr: 87139-34-5
Igelkotten Igor
Best.nr: 87139-35-2
Sara i svampskogen
Best.nr: 87139-36-9
Träden i dungen
Best.nr: 87139-37-6
Djuren i skogen
Best.nr: 87139-38-3
Rulle Räv
Best.nr: 87139-39-0
Snögubben
Best.nr: 87139-40-6
Bofinken Börje
Best.nr: 87139-41-3
Grodan Gustav
Best.nr: 87139-42-0
Vem rör sig i löven?
Best.nr: 87139-43-7
Den modiga lilla humlan
Best.nr: 87139-44-4
Myggan Mina
Best.nr: 87139-45-1

Årstidsresan, faktaböcker
Pris: 75 :– / styck
Om hösten
Best.nr: 87139-30-7
Om vintern
Best.nr: 87139-31-4
Om våren
Best.nr: 87139-32-1
Om sommaren
Best.nr: 87139-33-8

Årstidsplanscher
Best.nr: 87139-29-1  
Pris: 199 :–
Årstidsresan Lottospel
Best.nr: 87139-46-8 
Pris: 1295 :–
Årstidsresan Webbmaterial
Best.nr: 88309-47-1  
Pris: 900 :– (kopieringsunderlag 
och film)

Årstidsresan online 
Best.nr. 88777-04-1
Pris: 690 :– (Skollicens 12 mån)

Årstidsresan digital

Ett stort antal digitala övningar i matematik, motorik och kommunikation 
på en svårighetsnivå som passar träningsskolan. Innehåller både digital-
iserade versioner av övningar från Årstidsresans kopieringsmaterial och 
ett stort antal helt nya övningar. 

Digitaliseringen tillgängliggör materialet för barn med motoriska 
svårigheter, möjliggör ökad självständighet i elevarbetet och motiverar  
genom inbyggda belöningsmekanismer. 

Ett års skollicens ingår i läromedelspaketet Årstidsresan.

Årstidsböcker

Faktaböcker om växter, djur, högtider, väder och klädsel under respektive 
årstid. Används som lektionsunderlag.

Lottospel

Stort lottospel med bilder i färg och svartvitt, ordbilder i gemener och ver-
saler samt stödtecken. Lottoplattor i flera olika storlekar och på många 
olika teman. Stort antal spelvarianter och svårighetsnivåer att välja bland.

Årstidsplanscher

Fyra planscher med Maria Öqvists målningar som visar årstiderna. 

Vardagsaktiviteter, motorik
& verklighetsuppfattning

Ny!

Scanna för mer info!
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Begreppsträning 
A.C. Röjvik m.fl. 2005

För elever i grundsärskola.

Min blå bok
Best.nr: 86001-81-0
Pris: 45 :– 
Min röda bok
Best.nr: 86001-80-3
Pris: 45 :–

Vanliga begrepp 
Brita Granberg 1985

M a t e r i a l 
som tränar 
kvantitativa 
relat ioner 
exempelvis 
stor/liten  & 
lång/kort. 

Min blå / röda bok 
Kerstin Rudin

Arbetsböcker för 
begreppsträning.

Ord som jämför  
Martina Wilén, 
Berit Johansson 2018

I Ord som jämför trä-
nar eleven på grund-
läggande kvantitativa 
begrepp som ”många”, 
”ensam”, ”störst–
minst”, o.s.v. Alla be-
grepp har teckenstöd.

Träna med penna
Martina Wilén, Berit Johansson 2018

Träna med penna innehåller övningar i igenkänning och handmotorik. 
A-boken innehåller övningar i att färglägga och att känna igen lika bilder.  

I B-boken finns pennövningar och träning i att se vilka bilder som hör ihop. Träna 
med penna C innehåller bl.a. övningar i att koppla bild–ordbild och skriva av.

BEGREPPSTRÄNING 
& HANDMOTORIK

Läromedlet passar elever 
i grundsärskolan i behov 
av extra enkelt material, 
framförallt inom tränings-
skoleinriktningen.

Ord som jämför
Best.nr.: 88777-08-9
Pris: 65 :–

Träna med penna A
Best.nr.: 88777-12-6
Pris: 65 :–
Träna med penna B
Best.nr.: 88777-13-3
Pris: 65 :–
Träna med penna C
Best.nr.: 88777-14-0
Pris: 65 :–

Årstidsresans övningsböcker passar elever som behöver öva riktigt grundläggande 
förmågor lugnt och metodiskt. Häftena är i A4-format, med en övning per sida. De är 
illustrerade med Maria Öqvists härliga bilder.

Vardagsaktiviteter, motorik
& verklighetsuppfattning

Arbetsblad 
om mängd, 
form, färg, 
lika/olika, 
koordina-
tion & visu-
ellt minne

För elever i grundsärskola.

Begreppsträning 1
Best.nr: 88309-45-7
Pris: 395 :–
Begreppsträning 2
Best.nr: 88309-36-5
Pris: 395 :– (kopieringsunderlag)
Begreppsträning 3
Best.nr: 87727-53-5
Pris: 395 :– (kopieringsunderlag)

För elever i grundsärskola.

Vanliga begrepp, elevpärm
Best.nr: 85893-75-1
Pris: 290 :–
Vanliga begrepp, handledning
Best.nr: 85893-76-8
Pris: 60 :–

Böckerna är baserade på kopierings-
underlag från Årstidsresan – vårt stora 
basläromedel för grundsärskolans trä-
ningsskoleinriktning – som du läser mer 
om på sid. 48-49. 

Scanna för mer om 
Träna med pennan!

Scanna för mer om  
Ord som jämför
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GySär & LärVux: GySär & LärVux: 
YRKESINRIKTADE YRKESINRIKTADE 

ÄMNENÄMNEN
...läromedel i teoretiska ämnen för GySär 
och LärVux?
Tonåringar och unga vuxna ska inte behöva läsa 
böcker skrivna för små barn! Oavsett inlärnings-
svårigheter. 

Vi har basläromedel i ämnena svenska, engelska, his-
toria och samhällskunskap som är lättlästa och tyd-
liga, men inte barnsliga. Dessa är baserade på gym-
nasiesärskolans kursplaner men fungerar utmärkt 
även för elever inom gymnasieskolan med särskilda 
behov, liksom för vuxna elever på LärVux. Du hittar 
dem under resektive ämnesområde i katalogen. Där 
finns också andra lättlästa fakta- och arbetsböcker 
som passar ungdomar och vuxna.

...basläromedel för yrkeskurser?
En av våra stora satsningar är att ta fram basmate-
rial för gymnasiesärskolans programgemensamma 
kurser. Läromedlen passar även elever i övriga gym-
nasieskolan som behöver lättläst och tydligt material.

De program vi börjat med är Administration, handel 
och varuhantering (S. 54-55), Hotell, restaurang och 
bageri (S. 54 & 56) och Hälsa, vård och omsorg (S. 54 
& 57) men vi har även enstaka material som passar 
andra program (S. 54 & 58). 

Alla våra nyare läromedel för gymnasiesärskolan 
finns både som tryckta böcker och interaktiva, digi-
tala böcker med inläst text. 

Letar du efter...
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Service och bemötande i arbetslivet 
Eina Linder och Åse Lundén-Welden 2016

Service och bemötande i arbetslivet innehåller lättläst 
faktatext uppbyggd kring berättelser och bilder från både 
vardag och arbetsliv. Innehållet är utformat för kursen Ser-
vice och bemötande 1 i gymnasiesärskolan. 

OM SERVICE I ARBETET

Service och bemötande i arbetslivet
Best.nr: 88309-05-1
Pris: 285 :–

Service och bemötande 
lärarwebb
Best.nr: 88777-37-9
Pris: 125 :–

Service och bemötande 
digital
Best.nr: 88777-36-2
Pris: 470 :– (12 mån. elevlicens)

Service och bemötande 
i arbetslivet, arb. bok
Best.nr: 88309-06-8
Pris: 195 :–

Materialet består av en textbok och 
en arbetsbok. Nu finns också en dig-
ital version, där fakta- och arbetsbok 
integreras och all text är inläst!

Ett område med stor brist på lättlästa och tydliga material 
är gymnasieskolans yrkesinriktade program. Detta trots  
att många elever som har svårt med teoretisk kunskap-
sinhämtning söker sig till just dessa. Nu ändrar vi på det!

Bara de senaste åren har vi gett ut nio helt nya lärome-
del som täcker kursplaner för obligatoriska yrkesinrikta-
de kurser i gymnasiesärskolans olika nationella program. 
Självklart kan dessa även användas av andra elever, ex-
empelvis de som läser yrkespaket på gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Det positiva bemötandet de här 
materialen fått visar oss att varje ny bok gör skillnad.

STORSATSNING PÅ 
LÄTTLÄST YRKESKUNSKAP!

GySär & Lärvux
Yrkesinriktade ämnen

VÅRA GYMNASIESÄRSKOLEMATERIAL: 
• Lättlästa, tydliga och konkreta material med mycket  
  exempel och rikligt med bilder.
• Tryckta böcker med fakta, exempel och och övningar. 
  Tillhörande lärarwebb med handledning och ljudfiler  
  med all text från boken inläst.
• Digitala böcker med inläst text och möjlighet till textför- 
  storing. Övningsfrågor besvarasdirekt i programmet.
• Det står aldrig på materialen att de är lättlästa, specia 
  pedagogiska eller skrivna för gymnasiesärskolan.

Passar i gymnasiesärskolan och Lärvux samt 
för andra i behov av lättläst material. 

Scanna för mer info!

Ny!
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Handel 1-3 
Frida Stenwall, Anitha Svedin 2017

Basläromedel för gymnasiesärskolans  kurser 
Handel 1-3, som  behandlar handel och ar-
bete i handelsbranschen. 

HANDEL, ADMINISTRATION 
& VARUHANTERING

Inköp och logistik
Frida Stenwall, Anitha Svedin 2018 / 2019

Basläromedel för gymnasiesärskolans kurser 
Inköp och logistik 1-3, om arbete med varu- 
inköp, -hantering och logistik. 

Handel 1-3
Tryckt bok, 
Best.nr: 88621-11-5
Pris: 285 :–
Digital bok, 
Best.nr: 88621-16-0
Pris: 240 :– (elevlicens 12 mån)

Handel Lärarwebb 
(handledning, lottospel, 
praktikformulär, inläsning)
Best.nr: 88621-88-7
Pris: 125 :– (skollicens 12 mån)

Inköp och logistik 
Tryckt bok, 
Best.nr: 88777-33-1
Pris: 285 :–
Digital bok, 
Best.nr: 88777-34-8
Pris: 240 :– (elevlicens 12 mån)

Inköp och logistik Lärarwebb 
(handledning, korsord, 
bedömningsmallar, inläsning)
Best.nr: 88777-35-5
Pris: 125 :– (skollicens 12 mån)

Våra läromedel för kurser inom programmet Handel, administra-
tion och varuhantering är skrivna med lättläst faktatext i lite stör-
re typsnitt och illustrerade med informativa, tydliga fotografier. I 
slutet av varje kapitel finns övningsfrågor på två svårighetsnivåer.

Alla läromedlen finns både som bok och digitalt, interaktivt pro-
gram med all text inläst och arbetsuppgifter som besvaras direkt 
i programmet. Passar elever i gymnasiesärskolan och Lärvux, samt elever i 

övriga gymnasieskolan i behov av lättläst material.

Administration 1-3
Tryckt bok, 
Best.nr: 88951-04-5
Pris: 285 :–
Digital bok, 
Best.nr: 88951-05-2
Pris: 240 :– (elevlicens 12 mån)

Administration Lärarwebb 
(handledning, korsord, 
bedömningsmallar, inläsning)
Best.nr: 88951-06-9
Pris: 125 :– (skollicens 12 mån)

För elever som använder den tryckta boken finns 
inläst text på en lärarwebb tillsammans med 
lärarhandledning och mallar, spel/korsord m.m. 

Administration
Frida Stenwall, Anitha Svedin 2017

Basläromedel för gymnasiesärskolans  kurser 
Administraion 1-3. Behandlar administrativt 
arbete. Ett helt kapitel med praktiska övning-
ar i word, excel och power point ingår.

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

GySär & Lärvux
Yrkesinriktade ämnen

Ny!

Scanna för mer info!

Scanna för mer info!

Scanna för mer info!
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Livsmedelskunskap 1–4 Karin Svedberg, Sonya Selin 

Lättlästa böcker om livsmedels användning, förvaring och näringsinnehåll. Del 1 omfattar frukt och 
grönt, del 2 kött, fisk och ägg, del 3 mejeriproukter, del 4 bröd, mjöl och gryn. 

Livsmedelskunskap, del 1
Best.nr: 85893-95-9
Pris: 229 :–
Livsmedelskunskap, del 2
Best.nr: 85893-96-6
Pris: 249 :–

HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI

Passar elever i behov av 
lättläst material i ämnet. 

Livsmedelskunskap, del 3
Best.nr: 85893-97-3
Pris: 229 :–
Livsmedelskunskap, del 4
Best.nr: 85893-98-0
Pris: 249 :–

Hotell 
P. Cederhem, E. Linder, Å. Lundén-Welden 2018

Täcker gymnasiesäskolans kurs Hotell samt 
delar av Konferens och evenemang 1 & 2 och 
Våningsservice 1 & 2. Ger på ett lättillgängligt 
sätt eleven den kunskap och förståelse som 
krävs för att arbeta inom besöksnäringarna. 

Hotell
Tryckt bok: 
Best.nr: 88621-59-7
Pris 320 :–
Digital bok: 
Best.nr: 88621-60-3
Pris 295 :– 
(elevlicens 12 mån)

Hotell, Lärarwebb 
(handledning och inläsning)
Best.nr: 88621-61-0
Pris: 125 :– (skollicens 12 mån)

Passar elever i gymnasiesärskolan och Lärvux, samt elever i 
övriga gymnasieskolan i behov av lättläst material.

Måltids- och branschkunskap
Tryckt bok:
Best.nr: 88777-98-0
Pris: 350 :–
Digital bok: 
Best.nr: 88777-99-7
Pris: 330 :– (elevlicens 12 mån)

Måltids- och branschkunskap
Lärarwebb 
(handledning & inläsning)
Best.nr: 88951-00-7
Pris: 125 :– (skollicens 12 mån)

Våra nya basläromedel för kurser inom program-
met Hotell, restaurang och bageri är skrivna på 
lättläst svenska. Fakta varvas med korta berät-
telser som konkretiserar, tydliggör och sätter  
bokens fakta i ett sammanhang. 

Läromedlen finns både som bok och som dig-
italt, interaktivt program med all text inläst och 
arbetsuppgifter som besvaras direkt i program-
met. För elever som använder den tryckta bo-
ken finns inläst text på en lärarwebb tillsammans 
med lärarhandledningen. 

Måltids- och branschkunskap
P. Cederhem & E. Linder

Bygger på kursplanen för gymnasiesäskolans 
kurs Måltids- och branschkunskap. Ger elev-
en tydlig och konkret kunskap om arbete på 
restaurang och bageri.

MÅLTIDS- MÅLTIDS- 
& BRANSCH-& BRANSCH-
KUNSKAPKUNSKAP

Eina Linder -  
Peter Cederhem

OM ATT ARBETA MED LIVSMEDEL

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Ny!

GySär & Lärvux
Yrkesinriktade ämnen

Scanna för mer info!

Scanna för mer info!

Livsmedelshygien 
Eina Linder och Åse Lundén-Welden rev. 2020

Livsmedelshygien behandlar på ett enkelt 
sätt vad som gäller för arbete med livsmedel. 
Häftet tar upp praktiska regler som måste 
följas för att få en säker livsmedelshantering.

Livsmedelshygien
Best.nr: 88951-40-3
Pris: 75 :–

Ny!
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Barnet i förskolan
Frida Stenwall, Anitha Svedin 2017

Basläromedel för gymnasiesärskolans  kurs 
Barnet i förskolan. Utöver kursinnehållet be-
handlas barns utveckling och praktisk yrkes- 
kunskap.

HÄLSA, VÅRD & OMSORG

Hälsa
Eina Linder och Åse Lundén-Welden 2017

Basläromedel för gymnasiesärskolans kurser 
Hälsa 1 & 2, samt delar av Idrott och Hälsa 1.
Om bl.a. livsstil, politiska mål, aktiviteter och 
livskvalitet. Separat tryckt text- och arbetsbok, 
alt. kombinerad digital text- och arbetsbok.

Barnet i förskolan
Tryckt bok, 
Best.nr: 88951-19-9
Pris: 350 :–
Digital bok, 
Best.nr: 88951-20-5
Pris: 330 :– (elevlicens 12 mån)

Barnet i förskolan Lärarwebb 
(handledning & inläsning)
Best.nr: 88951-21-2
Pris: 125 :– (skollicens 12 mån)

Eina Linder
Ragnhild Frountzoz

MÄNNISKAN

18

Elisia och John har klätt ut sig till prinsessor.

Hälsa
Lärobok
Best.nr: 88621-44-3
Pris: 305 :–
Arbetsbok
Best.nr: 88621-45-0
Pris: 205 :–
Digital läro- och arbetsbok 
Best.nr: 88621-50-4
Pris: 490 :– (elevlicens 12 mån)

Lärarwebb 
Best.nr: 88621-49-8
Pris: 125 :– (skollicens 12 mån)

Våra läromedel för kurser inom programmet Hälsa, vård och om-
sorg är skrivna på lätt svenska och illustrerade med informativa, 
tydliga bilder. I materialen Människan och Hälsa varvas faktatex-
ten med korta kontretiserande berättelser.

Alla läromedlen finns både som tryckt bok och digitalt, interak-
tivt program med all text inläst och arbetsuppgifter som besvaras 
direkt i programmet. Passar elever i gymnasiesärskolan och Lärvux, samt elever i 

övriga gymnasieskolan i behov av lättläst material.

Människan
Tryckt bok, 
Best.nr: 88951-01-4
Pris: 350 :–
Digital bok, 
Best.nr: 88951-02-1
Pris: 330 :– (elevlicens 12 mån)

Människan Lärarwebb 
(handledning & inläsning)
Best.nr: 88951-03-8
Pris: 125 :– (skollicens 12 mån)

För elever som använder den tryckta boken finns 
inläst text på en lärarwebb tillsammans med 
lärarhandledning och mallar, spel/korsord m.m. 

Frida Stenwall & Anitha Swedin

BARNET
I FÖRSKOLAN

Människan
Eina Linder, Ragnhild Frountzos 2017

Basläromedel för gymnasiesärskolans  kurs 
Människan indelad i fem teman: vårt sociala 
liv, vårt kulturella liv, migration, människors 
levnadsvillkor och mänskliga rättigheter.

UTGIVET
MED STÖD AV

SPSM

Ny!

Ny!

GySär & Lärvux
Yrkesinriktade ämnen

19

Att alla killar är starka och tuffa
och alla tjejer mjuka och försiktiga 
är exempel på en fördom.     

En fördom är när vi uppfattar människor 
på ett alldeles speciellt sätt utan att vi vet så mycket om
hur de egentligen är.
En fördom stämmer ofta inte med sanningen.    

Flera olika saker påverkar oss att tänka  
på ett speciellt sätt kring tjejer och killar.  

Reklam, film, musik, konst och böcker 
kan påverka hur vi tänker och känner om olika saker.  
På så sätt påverkar samhället våra sociala normer,  
vad som är ok och vad som är inte ok.   

Men – framför allt är det föräldrar,  
andra vuxna och kompisar som påverkar vad vi tycker.

Scanna för mer info!

Scanna för mer info!

Scanna för mer info!
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Arbetsmiljö
Kjell Carlsson, Reviderad 2012

Bok som enkelt  beskriver arbetsmiljöns inverkan på människan 
i bl.a. miljö-, skydds- och säkerhetsfrågor inom olika yrkesom-
råden och skolan.

För gymnasiesärskolan
Arbetsmiljö, faktabok
Best.nr: 86001-78-0
Pris: 249 :–
Arbetsmiljö, arbetsbok
Best.nr: 86001-79-7
Pris: 72 :–

VIKTIGT OM ARBETSMILJÖ

LÄTTLÄST OM DJURHÅLLNING

Lantbruksdjur 
Johan Wasteson 2017

Lättläst bok som presenterar de vanligaste lantbruksdjuren med 
enkel text och foton. Tar bl.a. upp skötsel, utfordring och avel. 
Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor och arbetsuppgifter.

Lantbruksdjur
Best.nr: 88309-87-7
Pris: 205 :–

Passar för bl.a. elever 
på gymnasiesärskolans 
program Skog, mark 
och djur. 

GySär & Lärvux
Yrkesinriktade ämnen

JOBBAR DU I 
GYMNASIESÄRSKOLAN?

Du har väl inte missat våra andra basläromedel som 
är framtagna för gymnasiesärskolans kursplaner?

•  Att använda svenska  
– basläromedel i svenska  (se s. 

•  WOW – basläromedel i engelska  (se s. 
•  Min kunskap om vårt samhälle  

– basläromedel i samhällskunskap  (se s.
•  I tiden  – basläromedel i historia  (se s.

Därutöver har vi många riktigt lättlästa material 
som passar även för elever i gymnasieålder 

eller på Lärvux. Läs mer under res-
pektive ämne i katalogen!
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SEX OCH SAMLEVNADSEX OCH SAMLEVNAD
...gränssättning för små barn?
Vår viktiga bok Vilda säger nej! är framtagen i samar-
bete med World Childhood Foundation. Denna bil-
derbok lär barn om deras rätt till sin egen kropp. Du 
läser om Vilda säger nej! på sid 61.

...sexualundervisning för alla?
Vi har alla rätt till kunskap om vår kropp och sex-
ualitet. Sex är fortfarande ett tabubelagt ämne och 
ofta förbises de sexuella behoven hos personer med 
funktionsvariationer. Oavsett funktionsvariation har 
de flesta människor samma längtan och drift både 
känslomässigt och sexuellt.

Vår serie Sex & sånt ( s. 60-61) består av korta myck-
et lättlästa häften med få meningar per sida. Texterna 
är utformade som sociala berättelser med realistiska  
illustrationer. 

Böckerna vänder sig till elever i träningsskolan, 
 grundsärskolan och gymnasiesärskolans individuella 
program. Vissa av dem kan även fungera för mellan-
stadieelever inom grundskolan för egen läsning. 

...övriga material?
Bok 4 i vår serie Människokroppen har sex- och sam-
levnad som tema. Människokroppen är en serie lätt-
lästa arbetsböcker med mycket enkel formgivning 
som passar i särskolan från ca åk 7 och uppåt. Läs 
mer på sid. 36.

Letar du efter...
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”PINSAMT MEN BRA!”
RIKTIGT LÄTT OM KROPP, SEX OCH RELATIONER

Kärleksboken

Det finns olika sorters 
kärlek: till föräldrar, sys-
kon, gosedjur eller en 
förälskelse. Man kan bli 
kär i tjejer och i killar. Vik-
tigast är att det är tillåtet 
att känna kärlek!

Mensboken

Tydligt och enkelt om 
vad som händer när 
mensen kommer och 
hur tjejens kropp än-
dras när hon växer. 

Snoppboken

Att få stånd är naturligt 
och inget att vara rädd 
för. Bilderna i snopp-
boken visar hur killens 
kropp förändras när han 
blir tonåring, och hur 
ståndet ser ut. 

Onaniboken

Onani är normalt och 
skönt och något som de 
flesta gör. I onaniboken 
visas på ett tydligt sätt att 
det är okej att onanera 
och var man får och inte 
får göra det.

Författarna skriver rakt på, med ord som eleverna för-
står. T.ex. används ordet ”knulla” eftersom många elev-
er i målgruppen förvirrades av uttryck som ”sex”, ”ligga 
med”, och ”samlag”. Erfarenheten av läromedlet är att 
tydligheten uppskattas. Det är ”pinsamt, men bra” som 
några tonårskillar uttryckte det efter undervisningen.

I samband med #Metoo-debatten framkom det att per-
soner med olika funktionsvariationer är extra utsatta för 
sexuella övergrepp. Det gör det extra viktigt med för-
ståelse av sina egen kropp, av kutym och normer kring 
sexualitet, samt inte minst att ha modet att säga ”nej!”. I 
Sex&Sånt ingår STOPP-boken som handlar just om per-
sonliga gränser och att alla har rätt till sin egen kropp. 

Sex & samlevnad

PÅ GÅNG:

•  Bli-ihop-boken

•  Boken om att göra abort

•  Snippboken

Sex & sånt 
V.  Bjelvenfeldt, M.  Nymansson, H. Törmä 2017/2018

Sex & sånt är en serie riktigt lättlästa småböcker om 
kropp, pubertet, sex och relationer, uformade som soci-
ala berättelser. 

Varje uppslag består av en bild- och en textsida, där 
bilderna är realistiska och informativa. Texten är luftigt 
skriven på väldigt enkel svenska. I materialet ingår en 
handledning med diskussionsfrågor och förslag på svar. 

Böckerna tar upp allt från onani, sex och preventiv-
medel, till frågor om relationer och att kanske bli förälder.
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PÅ GÅNG:

•  Bli-ihop-boken

•  Boken om att göra abort

•  Snippboken

Boken om att knulla
Tjej & kille  •  Tjej & tjej  •  Kille & kille

Om hur det går till att ha sex. De tre böck-
erna kan användas fristående eller i kom-
bination, för att tala om sex med eleverna.

STOPP-boken

Visar genom exempel att alla 
bestämmer över sin kropp och 
hur man kan säga STOPP.

Kan man bli sjuk i 
snippan och snoppen?
Enkelt om vad en sexuellt över-
förbar sjukdom är och om skydd.

Boken om att bli med barn

Elin och Oskar knullar och Elin blir med 
barn. Om hur befruktningen går till och 
vad som sker under graviditeten.

Boken om att ha barn

Elin och Oskar är nu föräldrar. De 
får hjälp av Lena som är familjet-
erapeut. Realistiskt om att vara 
småbarnsförälder med en intel-
lektuell funktionsnedsättning.

Sex & Sånt
Pris: 59 :– / bok
Kärleksboken
Best.nr: 88621-20-7
Mensboken
Best.nr: 88621-17-7

Boken om att knulla 
tjej och kille
Best.nr: 88621-22-1
Boken om att knulla 
tjej och tjej
Best.nr: 88621-23-8 
Boken om att knulla 
kille och kille
Best.nr: 88621-24-5

Böckerna passar i grundsärskolan, tränings-
skolan och gymnasiesärskolan

VIKTIGT OM BARNS RÄTT TILL SIN EGEN KROPP

Vilda säger nej
Best.nr: 88309-80-8
Pris: 50 :– (inkl. 
vuxenhandledning)

För förskola /
 förskoleklass.

Vilda säger nej! 
Marie Bosson Rydell. Ill: Eva-Marie Wadman
 
Lär barn om deras rätt till sin kropp, och hjälp-
er dem att våga säga ifrån mot övergrepp och 
kränkningar. Via berättelser lär sig barnet på ett 
självklart och naturligt sätt att säga nej i olika situ-
ationer. Texten har ett direkt tilltal på barnets nivå 
och varma uttrycksfulla illustrationer. Vuxenhan-
dledning med konkreta tips och råd ingår vid köp.

Snoppboken
Best.nr: 88621-18-4 
Onaniboken
Best.nr: 88621-19-1 
Stoppboken
Best.nr: 88621-21-4

Kan man bli sjuk i snippan 
och snoppen?
Best.nr: 88621-25-2 
Boken om att knulla 
utan att bli med barn
Best.nr: 88621-26-9
Boken om att bli med barn
Best.nr: 88621-27-6
Boken om att ha barn
Best.nr: 88621-28-3

Boken om att knulla 
utan att bli med barn

Elin och Oskar tycker om att 
knulla med varandra, men de 
vill inte ha barn. Lätt om olika 
preventivmedel.

UTGIVET
MED STÖD AV

CHILDHOOD
FOUNDATION

Sex & samlevnad

Scanna för mer info!

Scanna för mer info!
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TVPS-4 är en ny omarbetad standardiserad version av 
TVPS-testet och ersätter det tidigare TVPS-3. 

Du som redan har TVPS-3 kan givetvis fortsätta använ-
da det, men var uppmärksam på att du beställer rätt test- 
blanketter om du behöver beställa extrablanketter.

TVPS-4, paket
Best.nr: 88621-14-6
Pris: 4195 :–

TVPS-4 Extra svarsblanketter
Best.nr: 88621-15-3
Pris: 510 :–
TVPS-3 manual
Best.nr: 87727-80-1
Pris: 1595 :–
TVPS-3 Extra svarsblanketter
Best.nr: 87727-51-1
Pris: 385 :–

TVPS 
– DET STORA TESTET AV VISUELL PERCEPTION

Vill du 

veta mer om TVPS? 

Ågrenska i Göteborg håller 

regelbundet kurser om TVPS. 

För mer information se :

www.laraforlag.se.

Test of Visual Perceptual Skills-4 (5-21 år) 
Ny omarbetad standardiserad version 2017

TVPS, är ett kartläggningsmaterial för visuell perception, 
utvecklat av Dr. Morrison F. Gardner. TVPS testar följande:

• VD: Visuell diskrimination. 
• VM: Visuellt minne. 
• VSR: Visuella spatiala  
           relationer. 

• VFC: Visuell formkonstans.
• VSM: Visuellt sekvensminne. 
• VFG: Visuell figur-bakgrund. 
• VC: Visuell helhet. 

Scanna för mer info!

...kartläggning för barn med stödbehov?
Att lyckas i skolan är en väldigt bra och grundlig ped-
agogisk kartläggning som tar fasta på elevens styrkor 
parallellt med rätt stöd för att övervinna svårigheter. 
Pia Wittes kartläggningsmaterial hjälper till att utre-
da kunskaper i svenska och matematik hos yngre 
elever i behov av särskilt stöd.

...kartläggning av visuell perception?
TVPS (nedan), är ett stort test av visuell perception. 
Ett bra verktyg för att avgöra om svårigheter är kop-
plade till förmågan att tolka synintryck.

...hjälp för barn att utveckla förmågor? 
Pia Wallenkrans uppskattade böcker och övningar 
hjälper barn att utveckla sin förmåga till tanke och 
lärande, samt att hantera språkliga svårigheter. En ny 
version av Träna dina sinnen kom ut 2018. Läs mer 
om Pias material på sid. 63.

...övriga material?
Vårt fullständiga sortiment hittar du i webbshoppen.

Letar du efter...

KARTLÄGGNINGS- & KARTLÄGGNINGS- & 
 INLÄRNINGSMATERIAL INLÄRNINGSMATERIAL  
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63Alla priser i katalogen anges som F-priser, exkl. frakt och moms.

KARTLÄGGNING FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Kartläggning Matematik  •  Svenska 
Pia Witte 2014

Pia Wittes kartläggningsmaterial är kvalitativa verktyg som 
på kort tid upptäcker och ger en samlad, tydlig bild kring 
eventuella svårigheter inom ämnet.

Passar i grundsärskola och träningsskola, samt som komplementärt material i förskoleklass.

INLÄRNINGS–, TANKE- OCH SINNESTRÄNING

Att lyckas i skolan 
H. Bjöersdorff Rydqvist och A.B. Eliasson Labraaten 2008

Kartläggning, inspirerad av professor Melvin Levines 
modell för lärande. Lyfter fram elevens styrkor och vägled-
er till rätt stöd för svårigheter. 
Författarna är rådgivare i specialpedagogik med mångårig 
erfarenhet.
x x 
x

Kartläggning Matematik (pdf)
Best.nr: 87139-89-5
Pris: 350 :–
Kartläggning Svenska (pdf)
Best.nr: 87139-88-8
Pris 350 :–

Träna dina sinnen 
Pia Wallenkrans rev. 2018

Om hur vi kan upptäcka och hjälpa 
barn med språkliga svårigheter inklu-
sive dyslexi. 

Tips på träning av visuell perception, 
auditiv/språklig förmåga och motorik. 
Övningar i form av kopieringsunderlag. 

Lär in 
Pia Wallenkrans 2000

Tips och idéer om hur vi 
kan hjälpa barn att dra 
nytta av olika inlärnings-
vägar. 

Tanketräning 
Pia Wallenkrans och Aruna Roy 1995

Övningar som bygger på Aruna Roys forskning 
om hur barn med inlärningssvårigheter kan ut-
veckla sin förmåga och sitt kreativa tänkande. 

Barnet tränar på att organisera tankepro- 
cessen, tillämpa det tänkta och att inte fastna 
i tankebanor. 

Träna dina sinnen, Lärarhandledning
Best.nr: 88621-47-4
Pris: 295 :– 
Träna dina sinnen, Övningsuppgifter (PDF)
Best.nr: 88621-46-7
Pris 450 :–

Lämpligt för elever i behov av 
särskilt stöd, primärt åk F-3.

Att lyckas i skolan
Best.nr: 85513-86-4
Pris: 598 :–

Tanketräning Elevhäfte
Best.nr: 86424-60-2
Pris: 49 :–
Tanketräning Lärarhandledning
Best.nr: 86424-58-9
Pris: 140 :–

Lär in
Best.nr: 86425-09-8
Pris: 155 :–

Ny!

Kartläggnings- och
inlärningsmaterial

Scanna för mer info!
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Alla elever är unika!
Alla elever har rätt till en bra skolgång. För det krävs 
adekvata läromedel.  På Lära förlag strävar vi efter att 
fylla de luckor som finns på läromedelsmarknaden för 
elever med behov av extra enkla och tydliga material. 

Vi anser att utbildning är en rättighet och att alla  
elever ska ha möjlighet att få  vara med på sina villkor.  
Därför tar vi fram unika läromedel för unika elever!

Funktionsnedsättning, svaga svenskakunskaper, låg studie- 
motivation? Anledningen spelar egentligen ingen roll. Behov av 
specialpedagogiska material betyder aldrig att eleven inte är bra nog 
– det betyder att den traditionella pedagogiken inte är bra nog för 
eleven! 

Våra ämnen: 
Utöver basläromedel för 
kurser med egna läroplaner 
har vi bland annat:

•  Läsinlärningsmaterial

•  Engelska för elever med  
    dyslexi

•  Fördjupningsmaterial inom         
    historia, matematik, religion,  
    svenska, sex och samlevnad

•  Kartläggnings- och  
    inlärnings-material

•  Kommunikations- och     
    samtalsstöd


