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FÖR OCH MED DEN
FINLANDSSVENSKA SKOLAN
Välkommen till S&S Läromedels katalog för grundskolan 2021! I år
bjuder vi på både nytt och beprövat, digitalt och tryck. Bra läromedel
för den finlandssvenska skolan helt enkelt!
Förskola
För förskolan erbjuder vi förutom den omtryckta läromedelsserien om
Ficke och Lillis ett urval skönlitteratur! Upptäck våra barntillvända titlar,
både tankeväckande bilderböcker och kapitelböcker för högläsning, på
sidorna 57–58. Beställ böckerna inom april och få –40% rabatt!
Åk 1–6
För åk 1–6 är vår stora nyhet i år en helt ny serie i matematik! Vår siffervärld utkommer redan i år för både åk 1 och åk 3. Läs mer om serien och
dess författare på sidorna 16–17.
Missa inte heller nyheten Ljudboksbanken för åk 1–6! Vi tycker att alla elever mår bra av att både läsa och lyssna, och därför lanserar vi nu ljudboksbanken: en licens, sex årskurser, 22 titlar och allt för endast 50 €/skola. Läs
mer på sidorna 30–31.
Succéserierna Ordresan, Helt rätt!, Kreativt skrivande och Thank you! får i
år nya efterlängtade delar.
Alla delar till Ordresan 5 utkommer inför hösten, och Helt rätt! finns då för
alla årskurser från 3 till 6. Vi satsar också i modersmål för de lägre årskurserna: upptäck Den hemlighetsfulla tårtan, kreativt skrivande för åk 1–2!
Och Thank you! når sjätte och sista årskursen! I sexans material får eleverna jobba med spänning, humor, globala frågor och bland annat Oceanien.
Åk 7–9

Förskola
Modersmål och matematik
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Litteratur

I fjol lanserade vi flera nya serier, och i år är inget undantag! Vi kommer
med helt nytt i engelska och livsåskådning.

Skönlitteratur m.m.

57

Smooth Sailing är vår nya serie i engelska. Kommunikation, mångfald och
naturlig differentering ligger i fokus – läs mer på sidorna 40–41.

Index

60

Vår nya serie i livsåskådning heter Unik. Serien jobbar med de stora och
de små frågorna, med konkreta exempel, inspirerande personporträtt och
mångsidiga uppgifter. Läs mer på sidorna 54–55.
Missa inte heller Tangent, vår nya serie i matematik som redan i år blir
komplett! Läs mer på sidorna 44–45.
Det här och mycket mer hittar du i årets katalog – hoppas du upptäcker
både nya godbitar och gamla favoriter. Kontakta oss gärna om våra läromedel och era behov! Vi finns till för den finlandssvenska skolan. Med bra
läromedel. Helt enkelt.
Roland Juthman
Försäljningsansvarig
Schildts & Söderströms Läromedel
050 44 83 555
roland.juthman@sets.fi

Priserna i katalogen är cirkapris inklusive
moms. Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar. Uppgifterna visar läget 1.1.2021.
Titlar markerade med *-märket är utgående
titlar och finns endast i begränsad upplaga.
Beställningar av läromedel görs via den
grossist kommunen valt.
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FÖRSKOLA

Cederström, Svenfors-Store

Fikonfnatt
FÖRSKOLAN

Börja förskolan med Ficke och
Lillis!
Ficke och Lillis är två glada, snälla
och nyfikna kompisar. Ficke är
busig och ibland lite rädd, Lillis är
modig. Ficke är lång, Lillis kort.
De tycker om olika saker. Ändå
har de kul tillsammans, och lär
sig samtidigt bokstäver, siffror,
former och tar reda på mer om
naturen och miljön där de bor.
Serien Fikonfnatt tar fasta på
barnets nyfikenhet, lekfullhet och
kreativa skapande på ett naturligt
sätt. Eleven står i fokus och tematiken i boken utgår från barnets
vardag och närmiljö.
I serien ingår:
• aktivitetsboken Fikonfnatt
• aktivitetsboken Matte med Ficke
och Lillis
• lärarmaterialet Fikonfnatt digitalt materialpaket, som stöder
båda aktivitetsböckerna.
Förskolebarn behöver inte kunna
läsa, och bilderna är därför avgörande för att de ska kunna förstå
uppgifterna. Johanna Högväg har
gjort de genomtänkta illustrationerna i böckerna.
Böckerna hade både uppgifter där
barnet fyller i svaret i boken och
uppgifter med fokus på till exempel diskussion, logiskt tänkande,
undersökande arbetssätt eller ett
inre och yttre
välmående.
Ficke och Lillis
låter eleverna
känna att man
kan vara både
lika och olika
och ändå må bra
tillsammans!
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FÖRSKOLA

FIKONFNATT,
FICKE OCH LILLIS

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

Fikonfnatt

Matte med Ficke och Lillis

Fikonfnatt är en aktivitetsbok i vilken eleven
kan arbeta och lösa uppgifter.
Fikonfnatt låter modersmål, matematik och
omgivningslära bilda en pedagogisk helhet.
Fikonfnatt bemöter barnets nyfikenhet, lekfullhet och kreativa skapande på ett naturligt
sätt. De glada och trevliga illustrationerna
stöder undervisningen och uppgifterna och
utgör en genomtänkt helhet i läromedlet.

Matte med Ficke och Lillis är ett läromedel i matematik för förskolan. Boken lär barnen se matematiken i
vardagen, visar på samband av olika slag och tar upp
begrepp som större och mindre.
Med olika uppgifter övar eleverna antal, mönster, former och figurer, jämförelser, klockan och tidsuppfattning. Även problemlösning och programmering ingår.

Fikonfnatt är gjord med läroplanens lärandemål som utgångspunkt.

Digitalt materialpaket
Fikonfnatt Digitalt materialpaket är för
läraren och täcker bägge aktivitetsböckerna, Fikonfnatt och Matte med Ficke och
Lillis.
I materialpaketet ingår:
• guide för pedagogen med handledning, tankar och tips
• aktivitetsböckerna i digital version
• tips på diskussionsfrågor och extra
övningar i böckerna
• förklaringar och facit till uppgifterna
i böckerna
• kopieringsunderlag med extra
övningar
• inläsning av berättelserna i Fikonfnatt.

v.1.0

Schildts & Söderströms

TIPS!
9789515238825

Fikonfnatt

18,50 €

9789515244611

Matte med Ficke och Lillis

14,50 €

9789515238863

Fikonfnatt Digitalt materialpaket, lärare, läsår

48,40 €

Se också Musik på sidan 29,
för läromedel för åk 0–6.
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MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 1-6

af Hällström, Friis-Dönsberg,
Hildén, Johansson, Klingenberg,
Lundström, Sillman

Ordresan

ORDRESAN

ÅK 1–6

Ordresan – en ny serie i moders
mål för åk 1–6! Tankeväckande
berättelser, roliga bilder, va
rierande uppgifter och tydliga
strategier låter eleven utveckla
sina läs- och skrivfärdigheter på
ett mångsidigt och lustfyllt sätt.
Läromedlet tar upp grammatik,
ordkunskap, läsförståelse, textproduktion och muntliga färdigheter.
Steg för steg byggs en stabil genrekompetens.
I centrum står
• läsglädje och berättelser
• empati och reflektion
• naturliga möjligheter till differentiering
• både enskilt arbete och uppgifter att göra tillsammans
• självutvärdering och kamratbedömning
• åldersanpassade lässtrategier
• åldersanpassade skrivstrategier.
För varje årskurs finns det läsebok
eller textbok, aktivitetsbok och
digitalt materialpaket för läraren.
För åk 1–4 finns dessutom läsförståelsehäften och för åk 1 även en
bokstavsbok, där eleverna lär sig
bokstäverna utgående från både
tal och skrift.
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Läseböckerna

Aktivitetsböckerna

Läsförståelsehäftena

Varje läsebok har en sammanhållen berättelse som
följer olika huvudpersoner
i skola, i vardag och på
äventyr. För åk 1 och 2 har
läseböckerna nivågrupperade texter. Ordresan 1 har
både en nybörjarbok och
en bok för den som redan
kan läsa. Nybörjarboken
har texter på två nivåer
liksom också läseboken
för åk 2. I åk 3–4 läser alla
elever samma texter.

I aktivitetsböckerna
tränar eleverna bl.a.
ordkunskap, grammatik,
skrivregler och kreativitet. Dessutom presenteras olika genrer. Varje
bok innehåller olika
typer av utvärderingar. Aktivitetsböckerna
följer läseböckerna men
innehåller en hel del
övningar som går utöver
dem.

Läsförståelsehäftena hör
ihop med läseböckerna.
Till varje kapitel finns tre
uppgiftstyper: enkel flervalsuppgift, öppna frågor
med svar i texten och en
uppgift som går djupare i
eller bortom texten. Målet
är att ge en naturlig möjlighet till differentiering.
Från åk 5 ingår läsförståelsen i textboken och
aktivitetsboken.

MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 1-6

Nu kommer den efterlängtade Ordresan för åk 5!
I Ordresan 5
Ryggsäcken
får eleverna
återigen möta
de bekanta
Södervikbarnen från
tidigare böcker, men de får
också möta en
hel del nytt!
Ordresan 5 består av en textbok, en aktivitetsbok och ett digitalt materialpaket.
Textboken innehåller en mängd olika
genrer. Precis som i seriens tidigare delar
är berättelsen viktig: i textboken ingår
både nyskrivna texter om Södervik-barnen och andra skönlitterära texter. Dess-

utom finns det gott
om andra textgenrer som tidningsnotiser, kolumner, faktatexter,
argumenterande
texter, e-post och recensioner med mera. I anslutning till texterna finns läsförståelseuppgifter.
Berättelserna och texterna kretsar
kring temat resor – resor nära,
resor fjärran, resor i fantasin, resor
i tiden och i rymden. Textboken
och aktivitetsboken har samma
tematiska indelning.

NYHET!

LYSSNA MERA!
Läseböckerna och textboken
finns också som ljudböcker. Nu
lanserar vi Ljudboksbanken åk
1–6! Där hittar du Ordresan,
Omkring, Tidspiraten och mycket
mer. Läs mer på sidan 31.

I aktivitetsboken sätts fokus särskilt
på språkriktighet, skrivkunskap,
genrer, tolkning och kommunikation.

Digitala materialpaket
För varje årskurs finns ett digtalt
materialpaket med
• digital version av läseboken eller textboken
• uppläsning av läseboken
• digital version av aktivitetsboken med facit (åk 1–4)
• digital version av läsförståelsehäftet med facit
• kopieringsunderlag
• tips och förslag på hur man kan arbeta
med böckerna i klassen.
9789515238146

Ordresan 1 Busfarfar Nybörjarboken

19,40 €

9789515238153

Ordresan 1 Busfarfar Läsebok

19,40 €

9789515238160

Ordresan 1 Busfarfar Aktivitetsbok

17,00 €

9789515249517

Ordresan 1 Busfarfar Läsförståelse

7,90 €

9789515240323

Ordresan 1 Bokstavsboken

7,90 €

9789515238818

Ordresan 1 Digitalt materialpaket, skola, läsår

43,00 €

9789515241962

Ordresan 2 Brevbullen Läsebok

19,40 €

9789515241979

Ordresan 2 Brevbullen Aktivitetsbok

17,00 €

9789515241955

Ordresan 2 Brevbullen Läsförståelse

7,90 €

9789515242761

Ordresan 2 Digitalt materialpaket, skola, läsår

43,00 €

9789515244628

Ordresan 3 Kattligan Läsebok

19,40 €

9789515244635

Ordresan 3 Kattligan Aktivitetsbok

17,00 €

9789515245991

Ordresan 3 Kattligan Läsförståelse

7,90 €

9789515244642

Ordresan 3 Digitalt materialpaket, skola, läsår

43,00 €

9789515247797

Ordresan 4 Kråkslottet Läsebok

20,00 €

9789515247803

Ordresan 4 Kråkslottet Aktivitetsbok

17,00 €

9789515247827

Ordresan 4 Kråkslottet Läsförståelse

7,90 €

9789515247810

Ordresan 4 Digitalt materialpaket, skola, läsår

43,00 €

9789515252975

Ordresan 5 Ryggsäcken Textbok – Utkommer 2021

25,00 €

9789515252982

Ordresan 5 Ryggsäcken Aktivitetsbok – Utkommer 2021

20,50 €

9789515252999

Ordresan 5 Digitalt materialpaket, skola, läsår – Utkommer 2021

50,00 €

Bokstavsboken
Ordresan 1 Bokstavsboken är fristående och kräver inte att man är
bekant med historien i läseboken
för åk 1. Den passar för dem som
behöver träna på bokstäverna,
som tas upp i samma ordning som
i aktivitetsboken och läseboken.

TING har mer digitalt material för
modersmål och litteratur! Där kan
du och eleverna jobba med bl.a.
ordklasser, rim, lång och kort vokal
och sagor. Se sidan 32.
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MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 1-6

Grönroos, Lundström

Språkresan
ÅK 3–6

Språkresan riktar sig till åk 3–6.
Textböckerna är indelade i fyra temaområden: Läshörnan (läsa och diskutera), Skrivvrån
(bygga upp en egen text), Språkakuten (ordbildning och rättskrivning) och Mötesplatsen
(språkvarianter, dialekter, kommunikation). I
Mötesplatsen finns också
dramaövningar, kommunikation och diskussionsövningar.
Arbetsböckernas uppgifter
stimulerar eleverna till att
arbeta självständigt och de
beaktar också att eleverna lär
sig på olika sätt.
Lärarens bok utges i
pdf-format och omfattar
tilläggstexter, arbetsuppgifter
och facit till vissa uppgifter i
arbetsböckerna.

9789515234339

Språkresan 3 Textbok

23,80 €

9789515234322

Språkresan 3 Arbetsbok

19,40 €

9789515235886

Språkresan 3 Lärarens bok (pdf)

69,40 €

9789515234346

Språkresan 4 Textbok

25,20 €

9789515231871

Språkresan 4 Arbetsbok

20,00 €

9789515235909

Språkresan 4 Lärarens bok (pdf)

69,40 €

9789515229915

Språkresan 5 Textbok

28,00 €

9789515229922

Språkresan 5 Arbetsbok

21,60 €

9789515235916

Språkresan 5 Lärarens bok (pdf)

69,40 €

9789515231321

Språkresan 6 Textbok

30,60 €

9789515231338

Språkresan 6 Arbetsbok

21,80 €

9789515238542

Språkresan 6 Lärarens bok (pdf)

69,40 €

Ducander-Ekholm, Kurman

Läseboken
ÅK 1–4

Läseboken är ett mångsidigt läromedel
för åk 1–4. Serien omfattar läseböcker,
aktivitetsböcker och lärarböcker.
Läseböckerna handlar om syskonen
Allan och Linn. Dessutom ingår fakta
texter, sagor och dikter i läromedlet. I
böckerna finns ordlistor med ordförklaringar samt läseförståelse-, avskrivningsoch diktamensövningar. Arbetsböckerna
bygger vidare på läseböckernas övningar,
särskilt i fråga om skrivrutiner och
språkkännedom. Lärarböckerna är lärarens version av läseböckerna med tips,
facit, olika test, rättstavningsrutor och
övningar för muntlig framställning.
I serien ingår också en ljudbok för
elever som behöver extra stöd vid läsinlärningen. Den följs upp av Läseboken
6

1b–2a Roligt att läsa. Böckerna används
parallellt med läseböckerna.
Pulpetboken handlar också om Allan
och Linn och fungerar för högläsning
eller enskild läsning. Det finns också ett
läshäfte med differentierade uppgifter till
Pulpetboken.

MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 1-6

Frankenhaeuser, Harcke

Prima
ÅK 5–6

Prima är ett mångsidigt läromedel i
modersmål och litteratur för årskurs 5
och 6. Prima ger en stabil ryggrad för
undervisningen men lämnar samtidigt utrymme för lärarens personliga
grepp och egna inslag i undervisningen.
I Prima 1 Språk och Prima 2 Språk
behandlas rättskrivning, grammatik,
ordkunskap och språkriktighet.
Litteraturen tas upp i Prima 1–2
Text. I boken finns också mängder
av uppslag och tips för skrivande och
läsande.
Prima 1–2 Lärarens bok innehåller
tips och idéer till läraren. I slutet av lärarboken finns facit till Prima 1 Språk
och Prima 2 Språk.

9789515226648

Prima 1–2 Text

31,10 €

9789515227140

Prima 1 Språk

25,00 €

9789515228086

Prima 2 Språk

25,00 €

9789515228741

Prima 1–2 Lärarens bok

58,90 €

9789515222145

Läseboken 1a

19,10 €

9789515222923

Läseboken 1a Arbetsbok

15,50 €

9789515222152

Läseboken 1a Lärarboken*

67,30 €

9789515222169

Läseboken 1b

19,10 €

9789515222930

Läseboken 1b Arbetsbok

15,50 €

9789515222176

Läseboken 1b Lärarboken*

67,30 €

9789515224194

Läseboken 1 Ljudboken

18,50 €

9789515226808

Läseboken 1b–2a Roligt att läsa

17,80 €

9789515226747

Läseboken 1 och 2 Cd Hurra vi kan läsa*

30,00 €

9789515222657

Läseboken 2a

19,10 €

9789515222961

Läseboken 2a Arbetsbok

15,50 €

9789515222664

Läseboken 2a Lärarboken*

67,30 €

9789515222947

Läseboken 2b

19,10 €

9789515222978

Läseboken 2b Arbetsbok

15,50 €

9789515222954

Läseboken 2b Lärarboken*

67,30 €

9789515224323

Läseboken 3

17,90 €

9789515224835

Läseboken 3 Arbetsbok

17,00 €

9789515224842

Läseboken 3 Lärarboken*

71,30 €

9789515224996

Läseboken 4

17,90 €

9789515225412

Läseboken 4 Arbetsbok

17,70 €

9789515225009

Läseboken 4 Lärarboken*

71,30 €

9789515230461

Pulpetboken

17,00 €

9789515235923

Pulpetboken Läshäfte

7,30 €

TING har mer digitalt material för
modersmål och litteratur. Där kan
du och eleverna lyssna på och
jobba med utdrag ur sagor av
Zacharias Topelius, jobba med
alfabetet, rimflätor och t.ex.
lånord. Se sidan 32.
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MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 1-6

Siv Hartikainen

För hand

För hand

15,80 €

9789515243539

För hand 2

15,80 €

lö
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JOANNA TIPSAR!
Du kan jobba med kapitlen
i Helt rätt! i vilken ordning
som helst!

Rönnholm, Sjöblom

Rättskrivning

Använd skrivövningarna
som avskrivningsövningar
eller till diktamen!

ÅK 3–6

I serien Rättskrivning åk 3–6
får eleven systematiskt träna
svenskans grundläggande ortografi, ljudenlighet samt enkel- och
dubbelstavning av konsonant.
Övningarna förutsätter lärarledda
gemensamma iakttagelser och
resonemang om språket.
Serien består av arbetsböcker,
lärarens böcker (arbetsböckerna
med facit) samt digitala facit
licenser. I licenserna ingår en digital version av respektive bok, facit,
ljudfiler och lärarhandledning.
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9789515238177

Jo

Serien För hand består av två
arbetshäften för nybörjarundervisningen i handskrift.
Det första arbetshäftet, För hand,
riktar sig till åk 1. Eleverna får
träna handskrift: versaler, gemener, siffror och skiljetecken. Fokus
ligger på finmotorisk träning och öga-hand-koordination.
Eleverna övar sig också i att forma linjer och bågar.
Skrivboken För hand 2 är en fristående uppföljare till
För hand. För hand 2 innehåller mångsidiga textningsövningar med både humor och utmaningar. Arbetshäftet
introducerar nya uppgiftstyper för att stödja utvecklingen
av en personlig handstil.

v

ÅK 1–2

Sluta på ett bra ställe, där
man vet exakt hur man ska
börja nästa gång. Då behåller man en positiv känsla
när man jobbar!
Glädje, humor och spännande detaljer stöder inlärningen – och ett gott språk!

9789515240309

Rättskrivning 3

15,00 €

9789515019080

Rättskrivning 3 Lärarens bok

44,60 €

9789515236234

Rättskrivning 3 Facit digi, skola, läsår

46,90 €

9789515246820

Rättskrivning 4

15,00 €

9789515019394

Rättskrivning 4 Lärarens bok

44,60 €

9789515236241

Rättskrivning 4 Facit digi, skola, läsår

46,90 €

9789515249548

Rättskrivning 5

15,00 €

9789515229946

Rättskrivning 5 Lärarens bok

44,60 €

9789515236258

Rättskrivning 5 Facit digi, skola, läsår

46,90 €

9789515230294

Rättskrivning 6

15,00 €

9789515230744

Rättskrivning 6 Lärarens bok

44,60 €

9789515236265

Rättskrivning 6 Facit digi, skola, läsår

46,90 €

MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 1-6

HELT RÄTT!

NYHET!
Joanna Vikström Eklöv

Helt rätt!
ÅK 3–6

Helt rätt! är en ny serie läroböck
er i modersmål. Serien fokuserar
på ordkunskap, rättstavning och
grammatik.

Helt rätt! 3

Helt rätt! 4

tar bl.a. upp sj-, ng-, m-, j-, soch tj-ljudet, långa och korta
vokaler och ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.

fördjupar och breddar stoffet i
Helt rätt! 3. Nya ordklasser är
räkneord och prepositioner.
Dessutom tar boken upp bl.a.
alfabetisk ordning, meningsbyggnad och släktskapsord.

Serien bygger på
• heltäckande grepp: grammatik,
ordkunskap, rättskrivning och
begreppskunskap
• tydligt avgränsade teman
• tydlig struktur: kort introduktion följd av övningar
• svårare och lättare uppgifter
som varvas
• varierande men återkommande
uppgiftstyper
• roliga och tydliga bilder som
stöder och lockar
• uppgifter för självständigt arbete
i klass eller hemma.
Svenska språkets fundament gjuts
med Helt rätt!

Helt rätt! 5

Helt rätt! 6

introducerar ordklasserna pronomen,
adverb, interjektioner och konjunktioner. Vi börjar också jobba med
satsdelar. Dessutom repeterar vi
grundläggande ordklasser och fortsätter att jobba med ord i olika former
och sammansättningar. Vi tittar också
på talessätt, ordspråk, telefonsamtal
och korta meddelanden. Och sj-ljudet,
förstås!

dukar fram de viktigaste ordklasserna och satsdelarna: vi
jobbar med både bekanta ämnen och nya saker som predikativ och adverbial. Vi repeterar
ljudstridig stavning och jobbar
lite extra med svårstavade ord.
Dessutom tittar vi på lånord,
förkortningar och idomatiska
uttryck samt digitalt vett.

9789515244598

Helt rätt! 3

10,50 €

9789515244604

Helt rätt! 4

10,50 €

9789515250629

Helt rätt! 5

10,50 €

9789515252968

Helt rätt! 6 – Utkommer 2021

10,50 €

Enda = något m
an
bara har ett av
Ända = rumpa
Ändå = i alla fa
ll
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MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 1-6

Katarina von Numers Ekman

Kreativt skrivande
ÅK 1–6

AR

AV
O N N U MER

KM

AN

K AT
IN

SE

Katarina är läromedels- och barnboksförfattare och har en bakgrund som modersmålslärare och finlandssvensk läsambassadör.
Hon har lett kurser i kreativt skrivande och
ordkonst bland annat för lärare och älskar
själv att gå på skrivarkurs.
Idén till läromedelsserien om den hemlighetsfulla tårtan, den oförglömliga hamburgaren och den magiska tandkrämen fick
Katarina då hon hörde att ordkonsten hade
tagits med i läroplansgrunderna för ämnet
modersmål och litteratur för första gången.

Kreativt skrivande är en
fristående serie i kreativt
skrivande för åk 1–6!
Serien består av tre häften,
ett för åk 1–2, ett för åk
3–4 och ett för åk 5–6.

NYHET!

I häftena får eleverna träna
att skriva i olika genrer,
bland annat genom att rita,
skriva vidare på en färdig
text och att hitta på egna
berättelser.
Skrivandet blir lustfyllt och
personligt samtidigt som
eleven omedvetet tar till
sig strukturer, upplägg och
genrer.
Fredrika Ottosson har
illustrerat och designat
böckerna. Tillsammans
med Katarina har hon
satsat på tydlighet och
humor.

Ordkonst handlar att fritt få fantisera, berätta, fabulera och leka med språket. Och då
kan man kombinera det skrivna ordet med
muntligt berättande, bildkonst, drama – ja
med vilka sorters berättande som helst.
Uppgifterna i serien är tänkta att ge inspiration och behövliga ramar för skapandet,
men de tillåter stor frihet och uppmuntrar
eleverna att tänka i nya och alldeles egna
banor. Och det viktigaste av allt:

Det går inte att göra eller
svara fel! Huvudsaken är
att alla elever får känna
att de kan fantisera,
skapa och berätta.
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9789515252272

Den hemlighetsfulla tårtan (åk 1–2)

17,20 €

9789515247544

Den oförglömliga hamburgaren (åk 3–4)

17,20 €

9789515247551

Den magiska tandkrämen (åk 5–6)

17,20 €

MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 1-6

Läsklurigt
ÅK 1–2 och 5–6

Läsklurigt är en fristående serie i
läsförståelse för grundskolans lägre
årskurser. Läshäftena är inte bundna
till någon specifik årskurs utan
de används utgående från elevens
läsförmåga. Läsklurigt är därmed ett
ypperligt redskap för differentiering
i klass. I serien Läsklurigt finns nu
läromedel riktade till nybörjare
(främst åk 1–2) och till lågstadiets
övre årskurser (främst åk 5–6).

Pricken, Randen och Rutan
För de lägsta årskurserna finns tre häften: Pricken är
lättast, därefter kommer Randen och sedan Rutan.
Eleverna får jobba med ord och teman som är aktuella för dem. De enkla
berättelserna och fyndiga arbetsuppgifterna stärker elevernas ordförråd.
De korta textutdragen är tagna ur finlandssvenska barnböcker.

ROBOTBIN
I FRAMTIDEN
Utan bin som pollinerar växter hade
världen fått slut på frukt och grönsaker.
Forskare har därför börjat forska om
robotbin, som skulle kunna hjälpa till
att pollinera växter i framtiden.

D

et är viktigt att det finns bin. Bin
hjälper världens växter, grönsaker och frukter genom något
som kallas för pollinering. Utan bin
skulle människor och djur få mindre
mat, och många växtsorter skulle
försvinna.
Under de senaste åren har klimatförändringarna påverkat bina. Det
har gjort att många bin och deras
bisamhällen har dött. Det kallas för
“bidöden”. Bidöden har gjort många
forskare oroliga. Därför har forskare
på olika ställen i världen börjat forska
om robotbin.
Robotbina skulle vara i samma
storlek som ett riktigt bi, och de skulle
hjälpa till med pollineringen av blommor. Till exempel har några forskare i
Japan har gjort ett robotbi med burrigt
hår där pollen kan fastna.
– Tekniken är intressant och
lovande men det är långt kvar till en
potentiell lösning av bidöden, säger
Christian Smith som arbetar med
robotteknik på KTH i Sverige.
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Vad är bin?

Vad är pollinering?

Bin är ganska lika getingar, men de
är inte samma art. Det finns olika
sorters bin, men många känner till
honungsbin. Honungsbin har en rund
och fluffig kropp och är gulbruna
i färgen. De är inte aggressiva och
sticker bara människor i självförsvar.
Bin har en lång tunga som de
använder för att äta en söt vätska från
blommor, som kallas för nektar, och
pollen som finns på blommor.

När ett bi landar på en blomma för att
suga nektar, fastnar små pollenkorn
från blomman på biets fluffiga kropp.
Biet tar med sig pollenkornen till nästa
blomma. Den nya blomman blir då befruktad, eller pollinerad som det kallas.
Många blommor och växter behöver bli pollinerade för att kunna
föröka sig. Det är också så vi får
frukter och grönsaker. Ett exempel
är äppelträdens blommor, som måste
pollineras för att blommorna ska
kunna bli till äpplen.

Hur fungerar ett bisamhälle?

Honungsbin lever i bikupor där de
har ett bisamhälle. I ett bisamhälle
finns det en drottning, och hon är
samhällets viktigaste bi. Det är drottningen som lägger ägg som gör att
det kommer fler bin.
I en bikupa kan det finnas 50 000
bin. De flesta bina är arbetarbin,
som tar hand om bikupan och
drottningen. De samlar också pollen
och nektar, som de gör till honung i
bikupan.

– bygg ett bihotell

Dra steck från påståendena till rätt text.
Vissa påståenden kan stämma för båda
texterna.

Kapitel 3 R O B O T B I N O C H B I H OT E L L

Stjärnan (främst för åk 5)
har sport som tema och
Droppen (åk 6) hållbar
utveckling. Eleverna får läsa
många olika slags texter i
flera genrer, bl.a. artiklar,
instruktioner, låttexter,
intervjuer, utdrag ur kapitelböcker och tecknade
serier. Eleverna får öva olika
lässtrategier, reflektera och
också skriva själva. Stjärnan
och Droppen är skrivna av
Hanna Lundström.

TEXTEN ÄR EN TIDNINGSARTIKEL.
Dagens vildbin har svårt att hitta någon
stans att bo. Hjälp bina att lösa bostads
bristen, bygg ett enkelt bihotell.

TEXTEN ÄR EN INSTRUKTION.
TEXTEN BERÄTTAR OM BIN.

Vilda bin behöver hitta platser i naturen där de kan bygga
sina bon. Vissa vill ha dem på och i marken och andra i
håligheter i döda träd eller kvistar. Allra bäst är såklart om
de själva kan hitta sådana platser. Men jordbrukslandskapet
har förändrats och binas boplatser håller på att försvinna.

TEXTEN FÖRKLARAR VAD BIDÖDEN ÄR.

Du kan hjälpa bina genom att bygga ett bihotell där vilda
bin kan flytta in. Lycka till!

Hur kan du hjälpa bin?

Det finns många olika sätt att hjälpa
bina att må bra. Ett sätt är att bygga
små bihotell. Det kan du göra genom
att knyta ihop bamburör med lite
snöre och hänga dem på olika platser
i naturen.
Det också för bina att köpa mer
ekologisk mat. I ekologisk mat används mindre bekämpningsmedel,
vilket är bra för bina.

Stjärnan och
Droppen

BOSTAD TILL BINA

REFLEKTERA!

TEXTEN BERÄTTAR OM ETT SÄTT
ATT HJÄLPA BINA.
TEXTEN BERÄTTAR OM ETT SÄTT
ATT ERSÄTTA BINA.
TEXTEN ÄR INTRESSANT.

Du behöver:
⋅ Bambupinnar, ca 15 cm långa. Minst 7 per hotell.
⋅ Spikar, 6 cm långa.
⋅ Snöre, 1 m per hotell.
Gör så här:
1. Använd spiken för att gröpa ur ett hål i varje ände av
bambupinnarna, så att bina att kan lägga sina ägg
inuti.
2. Knyt snöret så att bambuknippet håller ihop.
Knyt tillräckligt hårt så att bambupinnarna inte ramlar ut.
3. Hitta en lämplig plats för hotellet. Platsen ska
helst ha rikligt med blommande växter inom 50 meters
radie. Hotellet ska synas och få sol delar av dagen, men
inte sitta väldigt utsatt för vind och regn.
Har någon flyttat in?
Fotografera platserna för att komma ihåg var du hängt
hotellen. Det är en fin upplevelse att återvända till platsen
för att se om hotellen blivit använda. Bina murar igen rören
med ett material som de tillverkar av sand eller växtdelar.
När de nya bina flugit ut finns lite av materialet kvar i
kanterna av rören.

Kapitel 3 R O B OT B I N O C H B I H OT E L L
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9789515235763

Läsklurigt Pricken

11,90 €

9789515235770

Läsklurigt Randen

11,90 €

9789515235787

Läsklurigt Rutan

11,90 €

9789515244567

Läsklurigt Stjärnan

11,90 €

9789515244550

Läsklurigt Droppen

11,90 €

Tove Fagerholm

Bokresan

Bokkompassen

ÅK 3–6

ÅK 3–6

I Bokresan kan eleven samla
tankar och åsikter om sin läsning.
Efter att ha läst en bok får eleven
svara på olika sorters frågor.

9789515235893

Bokresan

8,00 €

Bokkompassen är en antologiserie för årskurserna 3–6. Texter är samlade kring tema
och är av olika svårighetsgrad. Eleverna läser
individuellt, i läspar eller i läsgrupper och
uppmuntras att samtala om texterna. Efter
varje text finns uppgifter som sporrar till
djupläsning, återkopplar till läsarens egna
erfarenheter och vänjer läsaren vid att skriva
och samtala om sina läserfarenheter.

TIPS!
Läsning gör skillnad!
Därför ger vi en kännbar
rabatt på skönlitteratur.
Se sidorna 57–59.
Där finns kapitelböcker,
bilderböcker och också
poesi för barn och unga!
Upptäck Maggan året
runt, Främlingarna och
många fler!

9789515014504

Bokkompassen Ljusa dagen och mörka natten

21,80 €

9789515017437

Bokkompassen Höga berg och vida vatten

23,80 €

9789515229939

Bokkompassen Vänner och ovänner

27,00 €
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MODERSMÅL OCH MER!

ÅRSKURS 1-6

SCIO

Heinonen, Kaksonen

Scio
ÅK 1–4

scio (lat.)
= jag kan, jag vet

Scio är en serie fristående
arbetshäften som kombinerar
ämnesintegrering, självständigt
arbete, kreativitet och utma
ning! Serien är främst för åk
1–4, men läromedlen kan också
användas i specialundervisning
eller på andra årskurser enligt
behov.

Scio 1 Djungelskatter
är främst för åk 1–2 och
innehåller uppgifter i modersmål, matematik, gestaltning,
problemlösning och finmotorik.

Varje bok är en ämnesövergripande helhet med engagerande
uppgifter och innehåll som
eleverna arbetar med på egen
hand, i egen takt. Uppgifterna är
roliga, innovativa och samtidigt
utmanande. Det finns utrymme för eleverna att använda sin
kreativitet i arbetet. Varje kapitel
avslutas med en digital utmaning
som finns bakom en QR-kod.
I slutet av varje bok finns en kort
lärarhandledning.

ng:
Utmani llning,
sstä
sitt i lotufoten på ditt
lyft upp tta ben�
motsa

Scio 2 Rymdskatter
är främst för åk 2–3 och
innehåller uppgifter i matematik, modersmål, miljö, logik och
studieteknik.

Scio 3 Sjöskatter
är främst för åk 3–4 och
innehåller uppgifter i netikett,
matematik, studieteknik, logik,
modersmål och rörelse.

20 då du gör en rörelse�
Räkna mycket långsamt till
att magen lyfts�
Andas in genom näsan så
Andas ut genom näsan�
har en lugnande effekt?
Visste du att djupa andetag

FÖRFATTARNA TIPSAR!

50

Skriv de tal som fattas�

:2

12

+10
⋅7

:4

⋅3

- 35

⋅9

⋅5
⋅6

-7

+45
- 34

:5

- 39

+78

⋅3
- 50

+4

- 121

⋅2

- 88

⋅9

24

⋅8

+36
: 10

:4

⋅ 12

+380

+71
- 15

⋅7

⋅6
120

⋅2
-8

Scio lämpar sig utmärkt för elever som behöver en paus i skolarbetet,
för snabba elever eller för elever som behöver en extra utmaning. Eftersom det finns tre olika nivåer så kan serien även användas i
specialklass.

⋅6
+32

: 250

- 13
⋅9

32

12

+24
:8
+115

⋅6

⋅ 10

- 34

-1010

200

9789515242365

Scio 1 Djungelskatter

14,50 €

9789515244734

Scio 2 Rymdskatter

14,50 €

9789515247919

Scio 3 Sjöskatter

14,50 €

OMGIVNINGSLÄRA

ÅRSKURS 1-6

OMKRING

Nordling, Sundberg

Omkring
ÅK 1–2

Omkring är en serie i omgiv
ningslära för åk 1–2. Läro
medlet ställer eleven i centrum,
och fokuserar på närmiljön och
en hållbar utveckling. Inlär
ningen bygger på observation,
undersökning, experiment och
reflektion.
Serien tar fasta på barnets nyfikenhet och lekfullhet. Tematiken
utgår från barnets vardag och
närmiljö och bygger mot allt
djupare insikter om natur, miljö
och hållbar utveckling. Omkring
stärker också elevernas ordförråd: ord och begrepp lyfts fram
och diskuteras.
I serien ingår
• textbok för båda årskurserna
• aktivitetsbok för varje årskurs
• digitalt materialpaket för varje
årskurs.

Digitala
materialpaket
Textböckerna

Aktivitetsböckerna

Uppslagen i textböckerna är tydliga, avgränsade
helheter kring ett tema.
Varje uppslag har korta
texter, bilder, ordlådor
och frågor att fundera kring. Bilderna är
detaljrika och fungerar
som en första informationskälla för dem som
inte ännu kan läsa eller
är svaga läsare. Bilderna
uppmuntrar också till
diskussion och reflektion.

Aktivitetsböckerna följer
textböckerna. Varje
uppslag i textboken följs
upp av ett uppslag i aktivitetsboken. I aktivitetsböckerna får eleverna
experimentera, undersöka och skapa. Det finns
olika slag av kreativa och
aktiverande övningar,
både för enskilt arbete
och för arbete tillsammans i klass eller par.
Självutvärdering ingår i
bägge böckerna.

För varje årskurs finns ett
digitalt materialpaket med
• digital version av
textboken
• digital version av
aktivitetsboken
• tips på hur man kan
arbeta med böckerna
i klassen
• bakgrundsfakta för
uppgifter och teman
i böckerna
• bilder med frågor
• faktatexter
• exempel på experiment,
lekar och sånger
• kopieringsunderlag.

9789515238832

Omkring 1 Myrsteg Textbok

23,20 €

9789515238849

Omkring 1 Myrans aktivitetsbok

16,40 €

9789515238856

Omkring 1 Digitalt materialpaket, skola, läsår

50,00 €

9789515242020

Omkring 2 Snoka Textbok

23,20 €

9789515241986

Omkring 2 Snokens aktivitetsbok

16,40 €

9789515242112

Omkring 2 Digitalt materialpaket, skola, läsår

50,00 €

Serien fungerar utmärkt också
för utomhuspedagogik: Omkring
handlar om att upptäcka med
alla sinnen!
Omkring är gjord i samarbete
med Natur och Miljö.

13

OMGIVNINGSLÄRA

ÅRSKURS 1-6

Maskonen, Palenius, Palmqvist,
Paso, Salmi, Seppänen

Omvärlden

OMVÄRLDEN

ÅK 3–6

Omvärlden är en gedigen serie
i omgivningslära för åk 3–6,
elevtillvänd och med mycket
material som underlättar lära
rens arbete!
Serien
• utgår från eleven och hens
vardag
• vidgar steg för steg världsbilden
• har korta, konkreta och tydliga
texter
• har rikligt bildstöd
• uppmuntrar nyfikenhet, experiment och reflektion
• varierar mellan arbete i grupp
och enskilt arbete
• underlättar lärarens planeringsarbete
• stöder hållbarhetstanken.
För varje årskurs finns det
textbok, aktivitetsbok, ljudbok
och digitalt materialpaket (för
läraren).
Omvärlden hjälper eleven att
gestalta sin omgivning, att bygga
upp sin världsbild, att få insikter
i hur det är att bli vuxen men
också att förstå hur de personliga valen inverkar på hälsa och
miljö.

Textböckerna
Textböckerna utgår från elevens vardag och tar upp
fenomen som väcker elevens lust att upptäcka och experimentera. Böckerna fäster särskild uppmärksamhet vid att
eleven ska lära sig förstå hur omgivningen och närmiljön
fungerar. Viktiga begrepp presenteras i varje kapitel.

Aktivitetsböckerna
I aktivitetshäftena får eleverna forska, ensamma eller i
grupp. De tränar problemlösning och lär sig söka kunskap och information. Eleverna lär sig också att behandla informationen och att väga och värdera den. I olika
arbetsuppgifter får eleverna använda informations- och
kommunikationsteknologi.
14

OMGIVNINGSLÄRA

ÅRSKURS 1-6

Digitala materialpaket
För varje årskurs finns ett digitalt materialpaket. Materialpaketen innehåller
• guide för läraren
• digital version av både textboken och
aktivitetsboken
• lärandemål, tips och extra material för
varje kapitel
• facit till textboken och aktivitetsboken
• kopieringsunderlag
• uppläsning av textbokens texter
• prov med facit.

Ljudböckerna
Textböckerna finns också som
ljudböcker! Eleven kan lyssna
på nätet.
Tips! Se Ljudboksbanken på
sidan 30!

Bilaga 2.2 Odlingsväxter
Bilaga 4.4 Kartuppgift om Australien
i en
1. Studera en karta över Australien
ytformer.

atlas. Måla kartan så att färgerna visar

Australiens

Bilaga 2.12 Husdjur – ett spel

Spelet anknyter till avsnitt 11 och

Bilaga 1.8 Utvärdera en debatt

12.

Spela i grupp. En åt gången lyfter ett
kort och ställer frågan till den som
sitter på höger
sida. Rätt svar ger en poäng. Den som
får flest poäng vinner.

______________________

______________________

1. Vad kallas djur som
______________________ man får mat av?
(husdjur)

4. Vad kallas grisens
fötter?
(klövar)

2. Vad äter grisar?
(De är allätare.)

5. När kan man börja
mjölka en ko?
(Efter att den har fött
en kalv.)

Utvärderare: ________________________________

________ Datum: ______________

1. Läs blanketten så ni vet vad ni ska
utvärdera

3. Hur mycket kan en
gris väga?

före debatten.
2. Delta i debatten genom att lyssna
på vad som sägs.
3. Anteckna vad båda grupperna säger
i debatten.
4. Svara på frågorna efter debatten.

(100 kilo)

6. Hur mycket mjölk kan
man få från en ko per
Fyll i teckenförklaringen:
dag?
(25 liter)

lågland

debattgrupp 1

Debattörerna var väl förberedda.

debattgrupp 2

Debattörerna kunde motivera sina åsikter.
Påståendena var sanna.

högland

Debattörerna lyssnade på varandra.

7. Vad äter en ko?
(hö och foder)

______________________

9. Hur lever flockdjur?
(tillsammans med andra
djur av samma art)

11. Vad får man från
får?
(ull, kött och skinn)

13. Hur känner en ren
skötare igen sina renar?
(Öronen är märkta.)

14. Var går renar på
bete?
(fritt i naturen)

15. Säg namnet på tre
djur som är fjäderfä.
(höns/kalkoner/vaktlar/
ankor/gäss/strutsar)

17. Vad äter höns i
naturen?
(frön, maskar, insekter,
larver)

18. Säg namnet på två ty
per av värphöns.
(burhöns/frigående höns
inomhus = golvhöns/
sprätthöns)

______________________

16. Vad kallas hönans
unge?
(kyckling)

2. Rita en röd prick där huvudstaden
en
3. Märk ut Stora barriärrevet med

finns och skriv namnet på den.
streckad linje.

en
4. Märk ut Uluru (Ayers Rock) med

triangel och skriv hur hög toppen är.

Åsikterna framfördes klart och tydligt.
Debattörerna var övertygande i sin åsikter.
Det var intressant att lyssna på inläggen
i
debatten.

__
och hör till Australien? ________________
Debattgrupp 1
_______
________________________________1. Vad tyckte ni var bra i debatten? ________________________________
_________________
________________________________
_________
________________________________
________________________________
_______________
7. Hur brett är Australien? ________________
2. Vilka förslag till förbättring skulle
ni ge inför nästa debatt? ________________
_____
__________
till söder på det längsta stället? ________________
8. Hur långt är Australien från norr
________________________________
________________________________
_______________
____________
________________________________
3. Vad var det mest intressanta som
9. Vilket land ligger närmast Australien?
ni kommer ihåg? ________________
_________________
________________________________
________________________________
_______________
Kapitel 4
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Debattgrupp 2

Australien
5. Vad heter ön som finns söder om

(får/kor/getter)

10. Nämn två flockdjur.

______________________

8. Vad betyder idissla?
(Mat, som redan åkt ner
i magen, stöts upp och
tuggas en gång till.)

12. Vad äter renar?
(lav, gräs, hö, björklöv)
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i Australien?
6. Vilka är de två största floderna

Kapitel 2

1. Vad tyckte ni var bra i debatten?
________________________________
_________________
________________________________
________________________________
_______________
ge inför nästa debatt? ________________
__________
________________________________
________________________________
_______________
3. Vad var det mest intressanta som
ni kommer ihåg? ________________
_________________
________________________________
________________________________
_______________
2. Vilka förslag till förbättring skulle
ni

Kapitel 1

______________________

______________________
11

10

______________________
Kapitel 2

Bland kopieringsunderlagen finns kartuppgifter, frågesport
och andra uppgifter för enskilt arbete och för arbete i klass.
9789515237422

Omvärlden 3 Textbok

37,20 €

9789515237439

Omvärlden 3 Aktivitetshäfte

25,60 €

9789515244918

Omvärlden 3 Ljudbok, elev, läsår

5,30 €

9789515237446

Omvärlden 3 Digitalt materialpaket, skola, läsår

50,00 €

9789515242327

Omvärlden 4 Textbok

37,20 €

9789515242310

Omvärlden 4 Aktivitetshäfte

25,60 €

9789515244901

Omvärlden 4 Ljudbok, elev, läsår

5,30 €

9789515242181

Omvärlden 4 Digitalt materialpaket, skola, läsår

50,00 €

9789515237453

Omvärlden 5 Textbok

37,20 €

9789515237460

Omvärlden 5 Aktivitetshäfte

25,60 €

9789515244895

Omvärlden 5 Ljudbok, elev, läsår

5,30 €

9789515237477

Omvärlden 5 Digitalt materialpaket, skola, läsår

50,00 €

9789515242334

Omvärlden 6 Textbok

37,20 €

9789515242341

Omvärlden 6 Aktivitetshäfte

25,60 €

9789515244888

Omvärlden 6 Ljudbok, elev, läsår

5,30 €

9789515242198

Omvärlden 6 Digitalt materialpaket, skola, läsår

50,00 €

9789515239778

Atlas för skolan

49,00 €

Söker du digitalt material och videor för omgivningslära? I TING ingår moduler om bl.a.
solsystemet, vatten, Östersjön, de nordiska
länderna och djur, fåglar och växter i Finland.
Videor, bilder, korta texter och interaktiva
uppgifter finns i alla moduler. Se sidan 32.
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MATEMATIK

ÅRSKURS 1-6

NYHET!

VÅR SIFFERVÄRLD

Pipping-Arrakoski, Stenberg,
Ahlberg, Store

Hitta matematiken i
vardagen och utveckla
strategier för livet!

Vår
siffervärld
ÅK 1-6

Vår siffervärld – nytt läromedel i
matematik för åk 1–6
Vår siffervärld låter eleven upptäcka matematiken i sin vardag, i
skolan, i hemmet och i närmiljön.
Serien utgår från helheter och
från elevens verklighet. Bilder, aktiviteter och resonemang kopplar
ihop vardagen och omgivningen
med matematik. Att lära sig matematik blir inspirerande, spännande och roligt!
Tydliga mål, inspirerande illustrationer och mångsidiga uppgifter
lägger en stabil grund för den
matematiska färdigheten. Läromedlen innehåller också naturlig
differentering, så att eleverna
får möta de utmaningar som de
behöver. Enkelt och stimulerande
för elev och lärare, helt enkelt!
Eleverna får träna matematik
i kombination med sådant de
redan kan eller ska lära sig i andra
ämnen i skolan. Med Vår siffervärld kan du lätt och naturligt integrera matematiken med ämnen
som omgivningslära, bildkonst
och modersmål.

Elevböcker
Böckerna är indelade i kapitel som
i sin tur är indelade i lektioner. Den
tänkta lektionstiden är 45 minuter.
Lektionerna består av två uppslag.
Första uppslaget innehåller basuppgifter och det andra tilläggsuppgifter.
Sist på andra uppslaget finns ”Träna”,
som kan användas som hemuppgift.
Varje årskurs har sin egen miljö. I årskurs 1 rör vi oss i skogen, i parken och
på gården och i årskurs 3 på landsbygden, ängen och åkern.
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TIDTABELL
Vår siffervärld 1 och 3
Vår siffervärld 2 och 4
Vår siffervärld 5
Vår siffervärld 6

" 2021
" 2022
" 2023
" 2024

Böckerna för åk 1 och 3 finns ute
våren 2021. Det finns både en
höstbok och en vårbok.

MATEMATIK

ÅRSKURS 1-6

Möt författarna
till Vår siffervärld!
Vår siffervärld är utvecklad och skri
ven av finlandssvenska lärare för den
finlandssvenska skolan. Här är våra
författare:

VÅR SIFFERVÄRLD 1–2
Johanna Pipping-Arrakoski

Digitala elevmaterial
Det digitala elevmaterialet ger
eleven möjlighet att öva fokuse
rat och självständigt. Tydliga, väl
avgränsade uppgifter låter eleven
träna i egen takt. Uppgifterna ger
eleven omedelbar respons och
uppmuntrar till att jobba vidare.
Lektionens uppgifter är samlade
i lärstigar.
De digitala elevmaterialen till
Vår siffervärld 1 och 3 utkommer
till hösten 2021.

Läs mer om serien och provläs
utdrag på siffervarld.fi.

DIGITALT
!
PÅ KÖPET

Digitala lärarmaterial
Lärarmaterialet ger dig konkreta mål och
verktyg för såväl varje lektion som för hela
läsåret. Vi tipsar om hur du kan lägga upp
lektionen, ger förslag på frågor till temabilder, huvudräkning, lekar och aktiviteter
utomhus. För varje lektion finns anvisningar, tips och kopieringsunderlag. Mål
och bedömning ska gå hand i hand och
därför ingår både formativ bedömning
och summativa prov
Naturligtvis har det digitala material
paketet även digitala kopior på elev
böckerna och facit. Dessutom ingår allt
det digitala elevmaterialet i material
paketet!
De digitala materialpaketen till
Vår siffervärld 1 och 3 utkommer
till hösten 2021.

Johanna Pipping-Arrakoski är klasslärare, vicerektor och läromedelsförfattare.
För tillfället jobbar hon i Vindängens
skola i Esbo. Hon har tidigare jobbat som
pedagogisk handledare på Lärum. För
Johanna är reflektion och tolkning med
alla sinnen viktigt. Utomhuspedagogik
och kooperativt lärande är hennes favoritmetoder.

Maria Stenberg
Maria Stenberg är klasslärare och läromedelsförfattare. Hon har lång erfarenhet
av nybörjarundervisning i Helsingfors,
Kyrkslätt och Jakobstad. Hon vill jobba
för en helhetsundervisning där matematiken får ta plats. Maria betonar en jämlik
skolstart där matematiken ska kännas
utmanande, meningsfull och verklighetsförankrad för alla i klassen. Kultur, natur
och mönster är viktiga delar i hennes
arbete.

VÅR SIFFERVÄRLD 3–4
Maria Ahlberg

Läsåret 2021–2022 bjuder vi på de digitala materialen!
När du köper en höstbok får du en digital elevlicens för
hela läsåret på köpet. Skolan får licensen automatiskt i
augusti. Köp en klassuppsättning elevböcker och få det
digitala materialpaketet utan kostnad!
Kontakta laromedel@sets.fi för licens.

9789515253606

Vår siffervärld 1A Elevbok med digital elevlicens

22,00 €

9789515244536

Vår siffervärld 1B Elevbok – Utkommer 2021

22,00 €

Erbjudande
2021–2022!

Vår siffervärld 1 Digitalt materialpaket, skola, läsår – Utkommer 2021

60,00 €

Erbjudande
2021–2022!

Vår siffervärld 1 Digital elevlicens, elev, läsår – Utkommer 2021

4,00 €

9789515253613

Vår siffervärld 3A Elevbok med digital elevlicens

22,00 €

9789515249586

Vår siffervärld 3B Elevbok – Utkommer 2021

22,00 €

Erbjudande
2021–2022!

Vår siffervärld 3 Digitalt materialpaket, skola, läsår – Utkommer 2021

60,00 €

Erbjudande
2021–2022!

Vår siffervärld 3 Digital elevlicens, elev, läsår – Utkommer 2021

4,00 €

Maria Ahlberg är klasslärare och läromedelsförfattare. Hon jobbar i Kvarnbackens
skola i Borgå med fokus på årskurserna
4–6. Maria anser att grunden för all inlärning är trygghet. Endast i en trygg miljö
kan den enskilda eleven jobba utgående
från sina egna förutsättningar och utforska sin omvärld tillsammans med andra.

Johanna Store
Johanna Store är klasslärare, ämneslärare
i svenska, historia och religion samt läromedelsförfattare. För tillfället jobbar hon
i Minervaskolan i Helsingfors i åk 5 och
6. Johanna jobbar gärna ämnesövergripande och tematiskt. Hon tycker att något
av det viktigaste som lärare är att berätta,
diskutera och relatera skolämnena till
elevernas vardag och egna erfarenheter.
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MATEMATIK

ÅRSKURS 1-6

Hartikainen, Häggblom

Lyckotal
ÅK 1–4

Lyckotal vill inspirera eleven till att
undersöka matematiken i vardagen.
Serien har en genomtänkt pedagogisk
struktur som gör den lätt att använda. Lyckotal tar hänsyn till elevernas
olika behov med konkreta övningar
och fördjupande uppgifter på flera
nivåer. Varje kapitel avslutas med övningar som tränar koncentration och
läsförståelse och med spel som tränar
samarbetet mellan eleverna.

I elevboken ingår häftet Träna
som övar räknefärdigheten. Til�läggshäftet Öva! är tänkt för de
elever som behöver mera stöd
i undervisningen. Med hjälp
av utvärderingshäftet Vad jag
lärt mig kan läraren följa med
elevens framsteg. I de digitala
lärarhandledningarna finns bl.a.
lektionsplaner, tips, spel, lekar
och facit.

9789515238696

Lyckotal 1A Elevbok (inkl. Träna)*

21,00 €

9789515240286

Lyckotal 3A Elevbok (inkl. Träna)*

21,00 €

9789515227621

Lyckotal 1A Träna*

7,30 €

9789515231611

Lyckotal 3A Träna*

7,30 €

9789515229021

Lyckotal 1A Öva!*

7,80 €

9789515231383

Lyckotal 3A Öva!*

7,80 €

9789515245618

Lyckotal 1A Digitalt materialpaket, skola, läsår*

24,20 €

9789515245571

Lyckotal 3A Digitalt materialpaket, skola, läsår*

24,20 €

9789515238689

Lyckotal 1B Elevbok (inkl. Träna)*

21,00 €

9789515240316

Lyckotal 3B Elevbok (inkl. Träna)*

21,00 €

9789515228604

Lyckotal 1B Träna*

7,30 €

9789515231628

Lyckotal 3B Träna*

7,30 €

9789515229038

Lyckotal 1B Öva!*

7,80 €

9789515231406

Lyckotal 3B Öva!*

7,80 €

9789515245601

Lyckotal 1B Digitalt materialpaket, skola, läsår*

24,20 €

9789515245564

Lyckotal 3B Digitalt materialpaket, skola, läsår*

24,20 €

9789515227638

Lyckotal 1 Vad jag lärt mig*

7,80 €

9789515231413

Lyckotal 3 Vad jag lärt mig*

7,80 €

9789515238702

Lyckotal 2A Elevbok (inkl. Träna)

21,00 €

9789515242730

Lyckotal 4A Elevbok (inkl. Träna)

21,00 €

9789515228628

Lyckotal 2A Träna

7,30 €

9789515231635

Lyckotal 4A Träna

7,30 €

9789515229045

Lyckotal 2A Öva!

7,80 €

9789515231444

Lyckotal 4A Öva!

7,80 €

9789515245595

Lyckotal 2A Digitalt materialpaket, skola, läsår

24,20 €

9789515245540

Lyckotal 4A Digitalt materialpaket, skola, läsår

24,20 €

9789515238719

Lyckotal 2B Elevbok (inkl. Träna)

21,00 €

9789515242747

Lyckotal 4B Elevbok (inkl. Träna)

21,00 €

9789515228635

Lyckotal 2B Träna

7,30 €

9789515231642

Lyckotal 4B Träna

7,30 €

9789515229052

Lyckotal 2B Öva!

7,80 €

9789515231475

Lyckotal 4B Öva!

7,80 €

9789515245588

Lyckotal 2B Digitalt materialpaket, skola, läsår

24,20 €

9789515245526

Lyckotal 4B Digitalt materialpaket, skola, läsår

24,20 €

9789515229007

Lyckotal 2 Vad jag lärt mig

7,80 €

9789515231482

Lyckotal 4 Vad jag lärt mig

7,80 €

Asikainen m.fl. Törnroos, Westerlund, Wikström

Min matematik
ÅK 1–6

I serien Min matematik finns två
läroböcker per år i åk 1–4 och
en lärobok per år för åk 5–6.
Till varje elevbok hör en lärarhandledning som bl.a. innehåller
förslag till arbetsgång under
lektionen, huvudräkningsuppgifter och tips om lekar. Från
årskurs 3 finns också facitböcker
för eleverna.
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9789515233080

Min matematik 1A Lärobok*

18,50 €

9789515231918

Min matematik 1B Lärobok*

18,50 €

9789515234766

Min matematik 2A Lärobok

18,50 €

9789515231925

Min matematik 2B Lärobok

18,50 €

9789515232571

Min matematik 3A Lärobok*

18,60 €

9789515232588

Min matematik 3B Lärobok*

18,60 €

9789515234773

Min matematik 4A Lärobok

18,60 €

9789515234797

Min matematik 4B Lärobok

18,60 €

9789515236555

Min matematik 5 Lärobok

37,30 €

9789515240255

Min matematik 6 Lärobok

37,30 €

Se beställningslistan Grundskola 2021 för prisinformation för elevfacit och lärarhandledningar.

MATEMATIK

ÅRSKURS 1-6

Silvander, Renlund, Pykäläinen, Nousiainen

Supertal
ÅK 5–6

Supertal är ett läromedel i matematik för
åk 5–6 och en naturlig fortsättning på
serien Lyckotal. Serien betonar matematik
i vardagen, differentiering, samarbete och
diskussion kring matematik.
I elevböckerna inleds varje kapitel med
en bild och ett spel som introducerar
innehållet. Varje avsnitt består av ett
basuppslag och ett uppslag med tilläggsoch hemuppgifter på två nivåer. Avsnitten
avslutas med vardagsmatematik, problemlösning, projekt och självutvärdering.
Elevböckerna kompletteras av
Superhäfte, som ger ytterligare övning i räknefärdighet. I lärarhandledningarna finns bl.a. huvudräkningsuppgifter, problemlösning,
diskussionsunderlag, spel och
lekar. Dessutom ingår facit till
elevböckerna.

9789515234377

Supertal 5A Elevbok

21,00 €

9789515236197

Supertal 5A Superhäfte

8,70 €

9789515236159

Supertal 5A Elevfacit

32,70 €

9789515236098

Supertal 5A Lärarhandledning

57,00 €

9789515236074

Supertal 5B Elevbok

21,00 €

9789515236203

Supertal 5B Superhäfte

8,70 €

9789515236166

Supertal 5B Elevfacit

32,70 €

9789515236111

Supertal 5B Lärarhandledning

57,00 €

9789515238566

Supertal 6A Elevbok

21,00 €

9789515238580

Supertal 6A Superhäfte

8,70 €

9789515238627

Supertal 6A Elevfacit

32,70 €

9789515238603

Supertal 6A Lärarhandledning

57,00 €

9789515238573

Supertal 6B Elevbok

21,00 €

9789515238597

Supertal 6B Superhäfte

8,70 €

9789515238634

Supertal 6B Elevfacit

32,70 €

9789515238610

Supertal 6B Lärarhandledning

57,00 €

digiTal
ÅK 1–6

digiTal är ett omfattande nätbaserat material i matematik. I
digiTal rör sig eleverna längs en
individuell lärstig med nivåanpassade uppgifter. Lärstigarna följer kapitelordningen
i Lyckotal och Supertal och de
innehåller både animationer och
uppgifter.
Uppgifterna är graderade i tre
nivåer och eleven flyttas automatiskt till rätt svårighetsgrad.

Det finns grunduppgifter, stöd
till svagare elever och utmaningar för matematiskt begåvade
elever.
Till digiTal hör också elevens
och lärarens Verktyg som bland
annat innefattar tallinje, tiobasmaterial, gestaltningsredskap
och andra laborativa verktyg.
För läraren finns dessutom
en blädderbok med facit samt
resultatuppföljning.

9789515227522

digiTal 1 Elevlicens, elev, läsår*

9,40 €

9789515233059

digiTal 1 Lärarlicens, lärare, läsår*

55,10 €

9789515231499

digiTal 2 Elevlicens, elev, läsår

9,40 €

9789515233998

digiTal 2 Lärarlicens, lärare, läsår

55,10 €

9789515231505

digiTal 3 Elevlicens, elev, läsår*

10,40 €

9789515233066

digiTal 3 Lärarlicens, lärare, läsår*

55,10 €

9789515234001

digiTal 4 Elevlicens, elev, läsår

10,40 €

9789515234018

digiTal 4 Lärarlicens, lärare, läsår

55,10 €

9789515236135

digiTal 5 Elevlicens, elev, läsår

10,40 €

9789515236142

digiTal 5 Lärarlicens, elev, läsår

55,10 €

9789515238665

digiTal 6 Elevlicens, elev, läsår

10,40 €

9789515240378

digiTal 6 Lärarlicens, lärare, läsår

55,10 €
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A-FINSKA

ÅRSKURS 1-6

PUPU, TIIKERI
JA KAVERIT

NYHET!

Pupu ja
tiikeri
Kaverit!

Kukkuu!

a!
etulo
Ter v

Terve!

Moi!

ÅK 1–2

Hyvää

Vi ger ut helt nya läromedel i
finska för åk 1 och åk 2: Pupu ja
tiikeri och Kaverit! Läromedlen
tar fasta på barnets nyfikenhet
och lockar in i finska språket.
On kivaa! Ja opin!
Läromedlen
• stöder inlärningen genom lek
• väcker ett positivt intresse för
finska
• betonar förståelse
• jobbar med ord som liknar
varandra på finska och svenska
• presenterar ett avgränsat tema
och ordförråd åt gången
• innehåller roliga och tydliga
bilder
• erbjuder varierande men återkommande uppgiftstyper.
Till både Pupu ja tiikeri och
Kaverit! hör
• en kombinerad text- och aktivitetsbok
• ett digitalt materialpaket för
läraren.

Marica Friman

Tassu
ÅK 1–2

Tassu är ett läromedel i nybörjarfinska
främst för åk 1–2. Läromedlet består
av en arbetsbok för eleven och en
lärarhandledning.
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9789515234834

Tassu

24,10 €

9789515246790

Tassu Lärarhandledning

84,90 €

päivää!

Hyv
ää
huo
men
ta!

Kiva
nähdä!

Hei!

Hauska
tutustua!

Kaverit!
Pupu ja tiikeri
Pupu ja tiikeri är en aktivitetsbok i nybörjarfinska
främst för åk 1. Boken
kräver inga förkunskaper
av eleverna. Instruktionerna är korta och
på svenska. Målet är att
eleven känner igen finska,
känner igen och lär sig
enskilda ord och börjar
producera t.ex. egna
uppräkningar och svar
på ja/nej-frågor. Glada
och trevliga illustrationer
stöder undervisningen
och uppgifterna. Pupu ja
tiikeri är skriven av Kirsi
Martin!

Kaverit! är en text- och
aktivitetsbok i nybörjarfinska främst för åk 2.
Läromedlet kan användas
antingen fristående eller
som fortsättning på Pupu
ja tiikeri. Kaverit! repeterar
och breddar stoffet i Pupu
ja tiikeri. Boken passar

Digitala
materialpaket
Både Pupu ja tiikeri och
Kaverit! har digitala materialpaket för läraren. I
materialpaketen ingår

både elever utan förkunskaper och elever med
vissa kunskaper. Eleverna får jobba med färger,
siffror, antal och t.ex.
personerna minä, sinä och
hän. Eleverna lär sig hälsa,
presentera sig, göra enkla
inköp, ställa och svara på
frågor och uttrycka enkla
åsikter. Kaverit! är skriven
av Kirsi Martin och Jari
Tammi.

• guide för pedagogen med
handledning och tips
• boken i digital version
• facit till uppgifterna
• kopieringsunderlag med
extra övningar
• inläsning av texter och
hörförståelser.

9789515250834

Pupu ja tiikeri Text- och aktivitetsbok

17,70 €

9789515250827

Pupu ja tiikeri Digitalt materialpaket, skola, läsår

43,00 €

9789515247261

Kaverit! Text- och aktivitetsbok

18,40 €

9789515247278

Kaverit! Digitalt materialpaket, skola, läsår

43,00 €

A-FINSKA

ÅRSKURS 1-6

Martin, Åstrand

Juttu luistaa
ÅK 3–6

Juttu luistaa är en serie i A-finska för enspråkiga elever
i åk 3–6. Serien Juttu luistaa bygger på kommunikativ
inlärning och är utarbetad med tanke på differentering.
För varje årskurs finns
• textbok • arbetsbok • cd för läraren
• digital elevlicens • digitalt materialpaket för läraren.
Juttu luistaa a är för åk 3, Juttu luistaa b för åk 4 o.s.v.
9789515233868

Juttu luistaa a Textbok

23,80 €

9789515233875

Juttu luistaa a Arbetsbok

17,50 €

9789515237576

Juttu luistaa a Digital elevlicens, elev, läsår

12,40 €

9789515237910

Juttu luistaa a Digitalt materialpaket, skola, läsår

40,00 €

9789515235756

Juttu luistaa a Cd*

128,30 €

9789515235992

Juttu luistaa b Textbok

23,80 €

9789515236005

Juttu luistaa b Arbetsbok

17,50 €

9789515237644

Juttu luistaa b Digital elevlicens, elev, läsår

12,40 €

9789515237927

Juttu luistaa b Digitalt materialpaket, skola, läsår

40,00 €

9789515237903

Juttu luistaa b Cd*

128,30 €

9789515238528

Juttu luistaa c Textbok

23,80 €

9789515238535

Juttu luistaa c Arbetsbok

17,50 €

9789515238498

Juttu luistaa c Digital elevlicens, elev, läsår

12,40 €

9789515238511

Juttu luistaa c Digitalt materialpaket, skola, låsår

40,00 €

9789515238504

Juttu luistaa c Cd*

128,30 €

9789515241863

Juttu luistaa d Textbok

23,80 €

9789515241870

Juttu luistaa d Arbetsbok

17,50 €

9789515241627

Juttu luistaa d Digital elevlicens, elev, läsår

12,40 €

9789515242143

Juttu luistaa d Digitalt materialpaket, skola, läsår

40,00 €

9789515242150

Juttu luistaa d Cd*

128,30 €

Kurtén, Tuomola

Poks!
ÅK 3–6

Poks! är en serie i finska som
A-språk för åk 3–6. Eleverna
ska känna att de kan, att de
vågar försöka och att de lär
sig! Stor vikt läggs vid att
eleverna pratar finska under
lektionerna. Varje årskurs
har en elevbok med texter och
arbetsuppgifter, ett utvärderingshäfte, en elevlicens och
en lärarhandledning på nätet. Poks! 1 är för åk 3, Poks! 2
för åk 4 o.s.v.

Varje kapitel i textböckerna
har två texter av olika svårighetsgrad, vilket ger möjlighet
att individualisera arbetet med
eleverna. Nya strukturer som
tas upp presenteras i anslutning till den enklare texten.

Arbetsböckernas övningar varierar i både metod
och svårighetsgrad. Övningarna går från enkla
till mer krävande, från att
känna igen och förstå till
att tillämpa.

Med de digitala elevlicenserna kan eleven lyssna på
texterna och de enskilda
orden i styckeordlistorna
samt göra interaktiva uppgifter. Uppgifterna fokuserar
på ordkunskap, böjning,
stavning och förståelse.

I de digitala materialpaketen ingår översikt med
handledning, provpaket
med facit, facit till arbetsboken, grammatikanimationer och dessutom
muntliga övningar till
varje kapitel.

9789515224293

Poks! 1 Elevbok

24,70 €

9789515224965

Poks! 1 ... osaa suomea!

5,20 €

9789515250735

Poks! 1 Digital elevlicens, elev, läsår

7,70 €

9789515239549

Poks! 1 LM på nätet, skola, läsår

51,00 €

9789515225153

Poks! 2 Elevbok

25,20 €

9789515226372

Poks! 2 ... osaa enemmän suomea!

5,20 €

9789515250742

Poks! 2 Digital elevlicens, elev, läsår

7,70 €

9789515239556

Poks! 2 LM på nätet, skola, läsår

51,00 €

9789515226662

Poks! 3 Elevbok

24,70 €

9789515226839

Poks! 3 ... osaa paljon suomea!

5,20 €

9789515250759

Poks! 3 Digital elevlicens, elev, läsår

7,70 €

9789515239563

Poks! 3 LM på nätet, skola, läsår

51,00 €

9789515227812

Poks! 4 Elevbok

24,70 €

9789515228154

Poks! 4 ...puhuu suomea

5,20 €

9789515250766

Poks! 4 Digital elevlicens, elev, läsår

7,70 €

9789515239570

Poks! 4 LM på nätet, skola, läsår

51,00 €
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MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA

ÅRSKURS 1-6

PONI & KIRAHVI

NYHET!
Modersmålsinriktad

Poni pyörällä

finska

Poni pyörällä riktar sig främst till åk 1.
Läromedlet består av en kombinerad textoch aktivitetsbok samt ett materialpaket
för läraren.
I Poni pyörällä får tvåspråkiga elever
öva på att läsa, använda sin kreativitet
med ord och satser, färglägga, rita och
träna muntlig framställning. Boken
beaktar att alla inte kan läsa i början och
använder rikligt med bildstöd.

ÅK 1–2

Vi ger ut helt nya läromedel i
modersmålsinriktad finska för
åk 1 och åk 2: Poni pyörällä och
Kirahvin löytötavaratoimisto!
Läromedlen tar fasta på det
tvåspråkiga barnets kunskaper
och färdigheter. Osaan jo kahta
kieltä!
Läromedlen
• bejakar elevens tvåspråkighet
• beaktar att tvåspråkiga elever
inte är en homogen grupp
• har en tematisk struktur
• väcker läslust
• tar fasta på elevens nyfikenhet
och kreativitet
• innehåller roliga och tydliga
bilder
• erbjuder varierande men återkommande uppgiftstyper.

I det digital materialpaketet ingår:
• guide för pedagogen med lektionsplaner och tips
• boken i digital version med facit
• sånger och ramsor
• ordlistor (finska–svenska)
• kopieringsunderlag med extra övningar
• inläsning av texter och hörförståelser i
boken.

Poni pyörällä är skriven av
Hanna Friis och Jari Tammi.

Till både Poni pyörällä och Kirahvin löytötavaratoimisto hör såväl
elevmaterial som lärarmaterial.

Kirahvin löytötavaratoimisto
Kirahvin löytötavaratoimisto riktar sig
främst till åk 2. Läromedlet kan användas antingen fristående eller som
fortsättning på Poni pyörällä. Läromedlet består av en textbok, en aktivitetsbok
och ett materialpaket för läraren.
I Tekstikirja träffar eleverna giraffen
som driver en hittegodsbyrå, och det
visar sig att både det ena och det andra
9789515250803

Poni pyörällä Text- och aktivitetsbok

17,70 €

9789515250810

Poni pyörällä Digitalt materialpaket, skola, läsår

43,00 €

9789515245069

Kirahvin löytötavaratoimisto Textbok

18,60 €

9789515245076

Kirahvin löytötavaratoimisto Aktivitetsbok

10,50 €

9789515245625

Kirahvin löytötavaratoimisto Digitalt materialpaket, skola, läsår

43,00 €

22

kan försvinna här i världen.
Textboken har texter på två
nivåer. Hela texten lämpar
sig för högläsning i klassen
så att alla elever kan följa
med i berättelsen. I boken
finns ordlistor från finska till
svenska och synonymordlistor
på finska.
Tehtäväkirja bygger på textboken och
övar både muntlig och skriftlig kommunikation. Övningarna går från enkla
till mer krävande och tränar elevens
multimediala läsförmåga.
I det digital materialpaketet ingår
• guide för pedagogen med lektions
planer och tips
• textboken i digital version
• aktivitetsboken i digital version med
facit
• kopieringsunderlag med extra
övningar
• inläsning av texterna i textboken.
Kirahvin löytötavaratoimisto är skriven
av Kirsi Martin och Jari Tammi.

MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA

ÅRSKURS 1-6

Martin, Åstrand
Varje kapitel i textböckerna har två
texter: en ramberättelsetext och en
autentisk originaltext. De autentiska
texterna är ofta skönlitterära men också
facklitterära texter ingår. Texterna är
valda med tanke på elevernas ålder och
intressen. I anslutning till texterna tas
frågor kring språkriktighet och språkmedvetenhet upp. Texterna är indelade
i avsnitt och varje avsnitt avslutas med
ett uppslag med projektuppgifter och
frågor för reflektion och diskussion.

Arbetsböckerna
innehåller olika typer av
övningar med olika svårighetsgrad. Övningarna
går från förståelse till
tillämpning och lägger
grunden för en djupare
språkmedvetenhet, ett
större ordförråd och en
säkrare stavning. Svenska och finska jämförs
systematiskt.

Den digitala elevlicensen, Oppilaan sähköinen
aineisto, låter eleven jobba
med ramberättelsens
texter och göra interaktiva uppgifter. Uppgifterna
tar upp rättstavning,
ordkunskap, begrepp och
förståelse. Övningarna
är grupperade i lärstigar.
Elevlicensen följer textboken.

För varje årskurs finns
ett digitalt materialpaket för läraren, Opettajan aineisto. Där ingår
• pedagogisk översikt
och handledning
• digital version av arbetsboken med facit
• provpaket med facit.

9789515233882

Loistava juttu! a Oppikirja

23,80 €

9789515233899

Loistava juttu! a Tehtäväkirja

12,30 €

9789515238467

Loistava juttu! a Oppilaan sähköinen aineisto, elev, läsår

12,40 €

9789515237934

Loistava juttu! a Opettajan aineisto, skola, läsår

40,00 €

9789515236012

Loistava juttu! b Oppikirja

23,80 €

9789515236029

Loistava juttu! b Tehtäväkirja

12,30 €

9789515238474

Loistava juttu! b Oppilaan sähköinen aineisto, elev, läsår

12,40 €

9789515237941

Loistava juttu! b Opettajan aineisto, skola, läsår

40,00 €

9789515238436

Loistava juttu! c Oppikirja

23,80 €

9789515238443

Loistava juttu! c Tehtäväkirja

12,30 €

9789515238481

Loistava juttu! c Oppilaan sähköinen aineisto, elev, läsår

12,40 €

9789515238450

Loistava juttu! c Opettajan aineisto, skola, läsår

40,00 €

9789515241856

Loistava juttu! d Oppikirja

23,80 €

9789515241849

Loistava juttu! d Tehtäväkirja

12,30 €

9789515242174

Loistava juttu! d Oppilaan sähköinen aineisto, elev, läsår

12,40 €

9789515242167

Loistava juttu! d Opettajan aineisto, skola, läsår

40,00 €

Loistava
juttu!
ÅK 3–6

Loistava juttu! är en serie i mo
dersmålsinriktad finska för åk
3–6 som bygger på kommuni
kativ inlärning och en kontras
tiv framställning. De teman
som tas upp kan lätt integreras
med andra skolämnen.
Läromedlet bygger på
• att bejaka elevens tvåspråkighet
• att lyfta fram finsk kultur
• att lyfta fram litteratur på
finska
• att kontrastera finska och
svenska
• att bygga en mångsidig kommunikativ kompetens
• att öka den språkliga medvetenheten
• att bygga genrekompetens
• att jobba tematiskt
• att möjliggöra integrering
med andra skolämnen
• varierande men återkommande uppgiftstyper.
För varje årskurs finns:
• textbok
• arbetsbok
• digital elevlicens
• digitalt materialpaket för
läraren.
Loistava juttu! a är för åk 3,
Loistava juttu! b för åk 4 o.s.v.
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ENGELSKA

ÅRSKURS 1-6

ENGLISH
WITH EDDIE

NYHET!
Bjon, Wahlstedt

English
with Eddie
ÅK 3
English with Eddie är ett helt nytt
läromedel i engelska för åk 3!
Läromedlet
• skapar ett positivt intresse för
engelska
• har innehåll på flera nivåer
• introducerar ord som liknar
varandra på engelska och
svenska
• tar upp ett avgränsat tema och
ordförråd åt gången
• har roliga och tydliga bilder
• innehåller varierande men återkommande uppgiftstyper.

English with Eddie består av en
text- och aktivitetsbok för eleven
och ett digitalt materialpaket för
läraren. Det digitala materialpaketet
innehåller
• pedagogisk handledning med tips
• digital version av boken med facit
• inläsning av bokens texter och
hörförståelser
• kopieringsunderlag för aktiviteter
• sånger och ramsor (text och ljud).

TIPS!
English with Eddie fungerar utmärkt som inkörsport
till både Thank you!- och Going Places-serien.

9789515250780

English with Eddie Text- och aktivitetsbok

17,70 €

9789515250797

English with Eddie Digitalt materialpaket, skola, läsår

43,00 €

Lindroth, Långström, Lambet

Going Places
ÅK 4–6

Going Places riktar sig
till elever i åk 4–6. Serien
består av kombinerade
text- och aktivitetsböcker,
elevlicenser, materialpaket
och cd.
Böckerna tar systematiskt upp text, grammatik
och ordkunskap. Roliga berättelser och illustrationer
leder eleven in i engelskans
värld.
Varje årskurs har ett digitalt elevmaterial. I elev
licenserna ingår
• bokens texter och ord
• inläsning av bastexterna
• digitala uppgifter.
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Till varje årskurs hör också ett
digitalt materialpaket. I materialpaketen ingår bl.a.
• allt som finns i elevlicensen
• ljudfiler till bokens hörförståelser
• sånger och ramsor (ljud och
texter)
• kopieringsunderlag med
både muntliga och differentierade övningar
• provpaket med facit
• lärarens bok med facit och
tips.
Cd-skivorna innehåller bokens
bastexter och hörförståelser.
Samtliga ljudfiler ingår också i
det digitala materialpaketet.

9789515226327

Going Places 4 Text- och aktivitetsbok

29,50 €

9789515237613

Going Places 4 Digital elevlicens, elev, läsår

12,90 €

9789515242518

Going Places 4 Digitalt materialpaket, skola, läsår

53,00 €

9789515229137

Going Places 4 Cd*

120,00 €

9789515233721

Going Places 5 Text- och aktivitetsbok

29,50 €

9789515237620

Going Places 5 Digital elevlicens, elev, läsår

12,90 €

9789515242525

Going Places 5 Digitalt materialpaket, skola, läsår

53,00 €

9789515233738

Going Places 5 Cd*

128,30 €

9789515236036

Going Places 6 Text- och aktivitetsbok

29,50 €

9789515237637

Going Places 6 Digital elevlicens, elev, läsår

12,90 €

9789515242532

Going Places 6 Digitalt materialpaket, skola, läsår

53,00 €

9789515236043

Going Places 6 Cd*

128,30 €

ENGELSKA

ÅRSKURS 1-6

THANK YOU!

NYHET!
Långström, Hildén, Posa

Thank you!
ÅK 4–6

Thank you! är en ny serie i
engelska för åk 4–6!

Textbok

Aktivitetsbok

Varje kapitel har innehåll på tre
nivåer: bastext, tematisk bildordlista
och fördjupande text. Komponenterna möjliggör olika lärstigar både
på grupp- och individnivå.

Aktivitetsboken beaktar mångsidigt
språkfärdighetens delområden.
Särskilt fokus ligger på förståelse,
muntliga färdigheter, ordkunskap
och tillämpning. Självbedömning
och kamratbedömning ingår också.

Digital elevlicens
Den digitala elevlicensen låter eleven lyssna
på texterna och det tematiska ordförrådet.
Eleven får träna särskilt ordkunskap, hörförståelse och strukturer. Det finns lärstigar
kring bastexterna, för de tematiska ordlistorna och också för de fördjupade texterna.

Digitalt materialpaket
I det digitala materialpaketet ingår digitala
versioner av böckerna, facit till aktivitetsboken, ljudspår, sång och musik, provpaket
med facit samt kopieringsunderlag för differentiering. Lärarhandledningen ger tydliga
exempel på hur man kan använda läromed
let och differentiera undervisningen och
inlärningen.
9789515244673

Thank you! 4 Textbok

23,50 €

9789515244680

Thank you! 4 Aktivitetsbok

17,20 €

9789515247315

Thank you! 4 Digital elevlicens, elev, läsår

13,40 €

9789515244703

Thank you! 4 Digitalt materialpaket, skola, läsår

53,00 €

9789515245458

Thank you! 5 Textbok

23,50 €

9789515245434

Thank you! 5 Aktivitetsbok

17,20 €

9789515250773

Thank you! 5 Digital elevlicens, elev, läsår

13,40 €

9789515245441

Thank you! 5 Digitalt materialpaket, skola, läsår

53,00 €

9789515252784

Thank you! 6 Textbok – Utkommer 2021

23,50 €

9789515252791

Thank you! 6 Aktivitetsbok – Utkommer 2021

17,20 €

9789515252944

Thank you! 6 Digital elevlicens, elev, läsår – Utkommer 2021

13,40 €

9789515252951

Thank you! 6 Digitalt materialpaket, skola, läsår – Utkommer 2021

53,00 €

Söker du en serie i engelska som
är lätt att använda? En serie som
vänder sig till eleverna? Som
betonar muntliga färdigheter och
sätter ord och grammatik i praktiskt bruk? Och som är designad
för att underlätta differentiering?
Då är Thank you! serien för dig
och dina elever!
Serien bygger på
• engelskan som ett globalt språk
• kommunikation
• naturliga möjligheter till differentiering
• tydlig och flexibel struktur
• tematiskt och elevnära upplägg
• uppgifter för enskilt arbete, i
par och i klass.
För varje årskurs kommer det att
finnas
• textbok
• aktivitetsbok
• digital elevlicens
• digitalt materialpaket för
läraren.
Materialen för åk 4 och åk 5 har
utkommit. Thank you! 6 utkommer 2021 och handlar om
bl.a. Nya Zealand och den stora
världen.
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HISTORIA

ÅRSKURS 1-6

Rantala., Palmqvist,
van den Berg, Luther, Kotakallio

Förr i tiden

FÖRR I TIDEN
Hur var det
förr i tiden?

ÅK 4–6

Förr i tiden är en serie i historia
för åk 4–6. Serien hjälper
eleven förstå historiska
händelseförlopp och inse
orsaker och följder.
Serien utgår från lättlästa
faktatexter, korta personliga
berättelser och starkt bildstöd.
Faktatexterna presenterar platser, händelser och förhållanden
på ett lättillgängligt sätt. De
personliga berättelserna låter
eleven sätta sig in i hur männi
skors vardag såg ut förr och hur
de upplevde de händelser som
senare blivit historia. Illustratören är också arkeolog och har
skapat realistiska, spännande
och detaljrika bilder som låter
eleven identifiera sig med berättelsen och personernas liv.
Serien består av tre delar. För
varje del finns
• textbok
• aktivitetshäfte
• digitalt materialpaket för
läraren.
Historien formar nutiden, och
Förr i tiden tydliggör det!
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Digitala
materialpaket

Textböckerna

Aktivitetsböckerna

Textböckerna utgör
grunden för serien.
Lättlästa faktatexter, personliga berättelser och
spännande bilder öppnar
historien för eleverna.

Aktivitetshäftena kompletterar textböckerna.
Uppgifterna är av olika
slag, allt från teoretiska
övningar som kartanalyser till praktiska arbeten
som tillverkning av en
pil. Eleven får också öva
på att att tolka historiska
källor.

För varje del (1–3) finns
ett digitalt materialpaket.
Materialpaketen underlättar
undervisningen med målbeskrivningar, handledning och
extra material. Följande ingår:
• guide för läraren
• digital version av både textboken och aktivitetsboken
• lärandemål, tips och extra
material för varje kapitel
• facit till aktivitetsboken
• bilder med frågor och svar
• kopieringsunderlag.

9789515238283

Förr i tiden 1 Textbok

20,00 €

9789515238290

Förr i tiden 1 Aktivitetshäfte

12,30 €

9789515253538

Förr i tiden 1 Ljudbok, elev, läsår

5,30 €

9789515238726

Förr i tiden 1 Digitalt materialpaket, skola, läsår

48,00 €

9789515238740

Förr i tiden 2 Textbok

20,00 €

9789515238757

Förr i tiden 2 Aktivitetshäfte

12,30 €

9789515253545

Förr i tiden 2 Ljudbok, elev, läsår

5,30 €

9789515238764

Förr i tiden 2 Digitalt materialpaket, skola, läsår

48,00 €

9789515241924

Förr i tiden 3 Textbok

20,00 €

9789515241931

Förr i tiden 3 Aktivitetshäfte

12,30 €

9789515253552

Förr i tiden 3 Ljudbok, elev, läsår

5,30 €

9789515242129

Förr i tiden 3 Digitalt materialpaket, skola, läsår

48,00 €

HISTORIA

ÅRSKURS 1-6

TIDSPIRATEN

Turtschaninoff, Gärkman,
Isomaa, Lindroos

Arbetshäften
Arbetshäftena innehåller
mångsidiga uppgifter och
frågor som eleverna kan jobba
med hemma eller i klass.
Häftena fokuserar på
historia och
fakta, inte på
ramberättelsen.

Textboken
Textboken är indelad i tidsepoker. Den
består av berättelsen med bilder och
dessutom korta faktatexter, begreppsförklaringar, tidslinjer och kartor.

Digitalt
materialpaket

Tidspiraten
ÅK 4–6

Tidspiraten är en serie i historia
för åk 4–6. Serien tar hjälp av
en spännande ramberättelse för
att presentera och konkretisera
historien för eleverna.
Tidspiraten är ett nytt och spännande sätt att se på historien.
Serien utgår från en berättelse
skriven av Maria Turtschaninoff.
Eleverna får följa Ella, Lukas
och hunden Caesar på en resa i
tid och rum, kronologiskt från
förhistorien till franska revolutionen.
Serien består av
• en textbok
• två arbetshäften
• ett digitalt materialpaket för
läraren.

Materialpaketet är ett gediget paket för läraren. I
det digra materialet ingår
• guide för läraren
• digital version av både textbok och arbetshäften
• mål, bildförklaringar och tips till varje uppslag
• korta, lättlästa faktatexter
• facit till aktivitetshäftena
• kartor i lager för projicering
• frågor för reflektion och repetition
• provpaket med facit.

Tidspiraten tar eleven på en
resa genom tiden med fantasins
hjälp!

MARIE HAR ORDET
av
 Vikingatiden är en del
järnåldern i Norden.Vikingarna skrev inte på papper,
de ristade tecken, så kallade
 Vikingatiden (ca 800–
runor, i sten och trä.Viking1050 e.Kr.) var en storhetsDå
asagudarna.
historia.
arna dyrkade
tid i Nordens
Asagudar hade övernaturliga
seglade nordiska vikingar
krafter och de krävde offer
från Sverige, Norge och
.
för att hjälpa människorna
Danmark ut i världen. I
na
stäbörjan var vikingafärder
 Det fanns inte många
med
här
små plundringståg, men
der i Norden under den
tiden blev de större krigståg.
tiden. Två av de mest kända
Alla vikingar som seglade
var Birka i Sverige och Heiväg var ändå inte rövare
deby i Danmark.
utan många var också handelsmän och upptäcktsreexsande.Vikingarna var till
empel de första européerna
i Amerika! Vikingarna sålde
pälsar och slavar, och köpte
andra
och
glas
tyger,
vin, salt,
lyxprodukter som inte fanns
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 Under den tid då Lukas
och Ella befann sig i Hedeby
var det fortfarande järnålder
i Finland. Den ﬁnländska
in i
järnåldern brukar delas
är
olika perioder. En av dem
från
vikingatiden som varade
800 till 1025 e.Kr. Finlands
befolkning var fortfarande
tihär
den
på
väldigt liten
den, endast några tiotusen

i norr.

invånare.

 De ﬂesta nordbor var
ändå inte vikingar utan helt
ﬁsvanliga jordbrukare och
vikare. De som drog ut på
kingafärder var ofta gårdens
yngre söner som inte hade
rinågot att ärva. De sökte
kedom på annat håll.
Vinden ven kring Ellas huvud.
Hon såg sig omkring. Hon
och
Lukas satt med ryggarna lutade
mot ett torn av grå sten, på
en
öppen plats. En hög mur
omgärdade platsen och muren
var
prydd med kreneleringar.
Flaggor och vimplar fladdrade
med
ett snattrande ljud i den 89
hårda blåsten. Vakter med
hjälmar
och armborst på armen vandrade
av och an uppe på muren.
Ovanför dem var himlen
mörk, men den höll långsamt
på
att
ljusna. Det var tidig morgon.
Lukas såg sig oroligt omkring.
Men där kom Caesar springande! Han hoppade upp
i sin husses famn och anföll
honom
med blöta pussar. Lukas kliade
honom lyckligt mellan öronen.
”Jag saknade dig också, kompis”,
viskade han.
”Det här måste vara medeltiden”,
sa Ella. ”Vilken mäktig
borg!”

 Befolkningen i sydvästra
i
Finland deltog knappast
vikingafärderna med egna
skepp. Men vikingarna stannade antagligen vid hamnar
och handelsplatser längs
färFinska viken under sina
der österut.

I GREVENS BORG

Gent 1210

Lukas nickade. ”Ska vi se
på utsikten?”
Vakterna verkade inte bry
sig om barnen, så de gick
fram
till muren och kikade ut
genom en hög, smal glugg.
De fick
se en fantastisk syn. Solen
steg just upp i öster och
lyste på
hundratals, nej tusentals tak
som bredde ut sig långt nedanför
dem. Det var en hel stad
som kröp ihop under borgens
skydd.
Mängder med kyrkspiror
stack upp bland taken och
en flod
ringlade genom staden och
runt två av borgens sidor.
”Wow!” sa Lukas. ”Det här
är något annat än Hedeby!”
”Vi måste vara någonstans
längre söderut i Europa. Jag
visste
inte ens att det fanns så
här stora städer på medeltiden.”
Ella
beundrade utsikten. Staden
började vakna till liv, de
kunde
höra tuppar gala, vagnar
rulla över kullerstensgatorna
och
människoröster ropa till varandra.
En tung hand landade på
Lukas axel. Han snurrade
runt,
redo att slå en knytnäve i
magen på piraten. Men det
var inte
piraten som stod där, utan
en storvuxen vakt i ringbrynja
och
hjälm.
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Varje tidsperiod inleds med
en bild för att illustrera
det dåtida samhället. Intill
bilden finns en karta och en
tidsaxel som visar var i världen och historien vi befinner
oss. I slutet av varje tidsepok
finns en kort sammanfattning och en jämförelse med
situationen i Finland under
samma tidsperiod. Ovanliga ord och begrepp finns
förklarade i marginalen och
stöds ibland av en bild.

9789515226563

Tidspiraten

48,30 €

9789515233950

Tidspiraten Arbetshäfte 1

11,80 €

9789515235947

Tidspiraten Arbetshäfte 2

11,80 €

9789515251909

Tidspiraten Ljudbok, elev, läsår

7,70 €

9789515233943

Tidspiraten Digitalt materialpaket, skola, läsår

58,00 €

Digitalt elevmaterial i historia
finns i TING! Där hittar du
moduler om bl.a. tidsepoker,
upptäcktsresor, Columbus och
vardagsliv i 1800-talets Finland.
Videor, bilder, korta texter och
interaktiva uppgifter finns i alla
moduler. Se sidan 32!
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SAMHÄLLSLÄRA

ÅRSKURS 1-6

Palmqvist, van den Berg,
Rantala, Luther, Kotakallio

Vi i tiden

VI I TIDEN

ÅK 4–6

Vi i tiden är en serie i samhälls
lära för åk 4–6. Serien hjälper
eleven utvecklas till en ansvars
tagande medborgare med
respekt för demokratiska
rättigheter och ett jämlikt
samhälle.
Serien jobbar med en ramberättelse som utgår från elevernas vardag. De får hjälp i att
uppfatta, förstå och tolka andra
människor, omgivningen och
samhället i stort. Materialet
innehåller en stor mängd aktiverande uppgifter som uppmuntrar till att ta reda på, tolka och
kritiskt granska information
samt att studera olika företeelser
i samhället.
Serien består av två delar. För
varje del finns
• textbok
• aktivitetshäfte
• digitalt materialpaket för
läraren.

Söker du digitalt elevmaterial
i samhällslära? Det hittar du i
TING! Där ingår moduler om
bl.a. demokrati, barnkonventionen, säkerhet på nätet och
pengars värde. Se sidan 32.
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Textböckerna

Aktivitetshäftena

Textböckerna utgår från
en fiktiv berättelse om
några barn och deras
vardag. Den hjälper
eleverna att se vardagliga situationer ur olika
perspektiv, så att de kan
reflektera över sina egna
handlingar och deras
konsekvenser.
Faktatexter ingår också.

Aktivitetshäftena innehåller olika slag av övningar
och arbetsuppgifter som
ytterligare befäster elevens
egen aktivitet i närmiljön.
Eleven lär sig också att att
ta reda på, tolka och kritiskt granska information
och fenomen i samhället
och tillämpa kunskapen i
sitt eget liv.

Digitala
materialpaket
Det finns ett digitalt materialpaket till varje del
som innehåller tips för
övningar och ger inspiration. I materialpaketet
finns facit till aktivitetshäftet, vägledning för
läraren samt förslag till
extra aktiviteter.

9789515238276

Vi i tiden 1 Textbok

25,90 €

9789515238269

Vi i tiden 1 Aktivitetshäfte

13,40 €

9789515253514

Vi i tiden 1 Ljudbok, elev, läsår

5,30 €

9789515238733

Vi i tiden 1 Digitalt materialpaket, skola, läsår

48,00 €

9789515238771

Vi i tiden 2 Textbok

25,90 €

9789515238788

Vi i tiden 2 Aktivitetshäfte

13,40 €

9789515253521

Vi i tiden 2 Ljudbok, elev, läsår

5,30 €

9789515238795

Vi i tiden 2 Digitalt materialpaket, skola, läsår

48,00 €

MUSIK OCH BILDKONST

ÅRSKURS 1-6

Lindholm, Sundqvist

Staffan Sundberg

FÖRSKOLA – ÅK 1–6

ÅK 1–6

Da capo

Musik i grundskolan

Da capo är ett finlandssvenskt läromedel i musik
för årskurserna 0–6. Den
första delen Da capo 0–2
omfattar ca 160 sånger, allt
från klassiker till nyskrivet
och tidigare opublicerat
material. Da capo 3–4 följer
samma upplägg: sångerna är lämpade för åldersgruppen
och stödjer den musikteoretiska sidan. I instrumentkunskapen tar man upp blockflöjt och kantele samt en del av
orkesterinstrumenten. Dessutom behandlas gitarr och
elbas. Da capo Musik från åk 5 har en bred repertoar, bl.a.
festsånger, julsånger, evergreens, melodier från opera, operett, musikal och film samt finlandssvenska klassiker och
världsmusik. Lärarhandledningarna ger ytterligare tips och
idéer för en kreativ musikundervisning.
9789515237750

Da capo Elevbok åk 0–2

51,90 €

9789515010896

Da capo Lärarhandledning åk 0–2

42,20 €

9789515234285

Da capo Elevbok åk 3–4

51,90 €

9789515249654

Da capo Musik för åk 3–4 Lärarhandledning
(pdf)

39,50 €

6430026370025

Da capo Singback-cd åk 3–4*

18,27 €

9789515231901

Da capo Elevbok åk 5

49,80 €

9789515250865

Da capo Musik för åk 5 Lärarhandledning
(pdf)

39,50 €

6430026370049

Da capo Singback-cd åk 5*

18,27 €

Musik i grundskolan är
ett läromedel i musik för
årskurs 1–6. Serien består
av två häften, det ena
är avsett för åk 1–3, det
andra för åk 4–6. Musik i
grundskolan lär eleverna
spela och sjunga i olika
former och genrer och
att skapa, analysera och
diskutera musik. Båda häftena innehåller både teori
och arbetsuppgifter avsedda att
utföras direkt i boken. I serien
ingår också två digitala lärarhandledningar.
9789515244864

Musik i grundskolan, lågstadiet (åk 1–3)

17,00 €

9789515245502

Musik i grundskolan, lågstadiet (åk 1–3)
Digital lärarhandledning, skola, läsår

57,20 €

9789515244857

Musik i grundskolan, mellanstadiet (åk 4–6)

17,00 €

9789515245496

Musik i grundskolan, mellanstadiet (4–6)
Digital lärarhandledning, skola, läsår

57,20 €

Inger Söderman

Musikporten*
DAGIS – ÅK 1–3

Serien Musikporten finns endast i begränsad upplaga.

Forsman, Piironen

Bildernas bok

9789515018144

Musikporten*

23,10 €

9789515230263

Musikportens kantele*

40,60 €

ÅK 1–6

Bildernas bok är i första hand
avsedd för klasslärarna i de
lägre klasserna i grundskolan,
men den utgör ett utomordentligt stöd för lärare i andra
ämnen och stadier när det
gäller bildtolkning. Bildernas
bok tar upp både konstbilder,
massmediebilder och vardagskonsten, dvs. den byggda
miljön och olika bruksföremål
omkring oss
9789515235121

Bildernas bok

49,50 €

Mer material för bildkonst och
musik finns i TING! Där hittar
du bildkonstmoduler om bl.a.
färglära, perspektiv och typografi. I musikmodulerna får
eleverna lära sig spela enkla ackord på piano, gitarr
och bas. Videor, bilder, korta texter och interaktiva
uppgifter finns i alla moduler. Se sidan 32.
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ÄMNESÖVERGRIPANDE LÄROMEDEL

ÅRSKURS 1-6

NYHET!

Ljudboksbanken

LJUDBOKSBANKEN
ÅK 1–6
Lyssna och lär!

ÅK 1-6

Vem behöver lyssna? Svar: Alla
behöver lyssna! Därför lanse
rar vi nu en ljudboksbank för
åk 1–6, ett enkelt och smidigt
sätt för skola, lärare och elever
att jobba med ljudböcker till
våra läromedel.
I Ljudboksbanken har vi samlat
ljudböcker i läsämnena och
också i språkämnen för de
lägsta årskurserna. Hösten 2021
ingår 22 ljudböcker, till följande
titlar:
• Ordresan 1–5
• Omkring 1–2
• Omvärlden 3–6
• Pupu ja tiikeri
• Kaverit
• Poni pyörällä
• Kirahvin löytötavaratoimisto
• English with Eddie
• Förr i tiden 1–3
• Tidspiraten
• Vi i tiden 1–2
Allt på ett ställe – lätt och
enkelt för eleven, och för dig
som lärare. Du och eleven kan
använda samtliga ljudböcker
oberoende av årskurs, vilket
öppnar nya möjligheter för
stödåtgärder och differentiering.

LJUDBOKSBANKEN I ETT NÖTSKAL
•
•
•
•
•

alla ljudböcker i en och samma licens
tillgänglig för alla i skolan
kan användas i skolan och hemmet
för variation, stöd och differentiering
50 € per skola och läsår

Ljudboksbanken åk 1–6 säljs som skollicens. Det innebär att alla skolans lärare och elever får
tillgång till samliga ljudböcker med en och samma licens.
9789515253590

Ljudboksbanken åk 1–6, skola, läsår – Utkommer 2021

OMGIVNINGSLÄRA
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50,00 €

FINSKA

ÄMNESÖVERGRIPANDE LÄROMEDEL

ÅRSKURS 1-6

EN LICENS
– FÖR ALLT OCH ALLA!
Med en och samma licens får alla elever och lärare i skolan lyssna
fritt på alla ljudböckerna. Totalt 22 titlar, för sex årskurser – för 50 €!
Använd ljudboken i klass, som stöd hemma, för att stöda
läsförståelse, för differentiering, på dator, på telefon …
Du bestämmer själv varför, var och hur!

ÅK 1
4 titlar

ÅK 2
4 titlar

ÅK 3
3 titlar

ANVÄND ENLIGT ÅRSKURS ELLER FÖR DIFFERENTIERING!

ÅK 4
4 titlar

MODERSMÅL

ÅK 5
5 titlar

ENGELSKA

ÅK 6
4 titlar

HISTORIA

SAMHÄLLSLÄRA
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ÅRSKURS 1-6

ÄMNESÖVERGRIPANDE LÄROMEDEL

TING
ÅK 1–6

TING är ett helt digitalt läro
medel för åk 1–6. Läromedlet
består av små moduler som
steg för steg för in eleverna i
kunskapens värld. Varje modul
är en resa på 5–15 minuter.
Varje modul består av
• en startfråga som skapar intresse och leder in i temat
• video, ljud
• bilder och korta texter
• interaktiva uppgifter med
direktrespons
• svaret på startfrågan
• en kort ordlista, med nya eller
svåra begrepp.
Tips! I många moduler finns
även en avslutande extra uppgift. Dessa tilläggsuppgifter kan
man använda för att ytterligare
fördjupa, bredda eller konkretisera temat. Uppgifterna utförs
utanför läromedlet.
Du kan använda TING i helklass, för pararbeten, grupparbeten eller enskilt arbete. Ting
fungerar på interaktiv skrivtavla,
dator, pekplatta och telefon –
valet är ditt.
Tips! Du kan också använda
modulerna för katederundervisning. Särskilt startfrågorna,
videorna och bilderna lämpar
sig väl för helklass.

Historia
För historia har vi tagit fram
teman som upptäcktsresor,
tidsepokerna och vardagshistoria. Dessutom ingår moduler
om rösträtt genom tiderna och
Finlands självständighet.

TING I ETT NÖTSKAL
• små, tydliga temahelheter
• anpassat enligt årskurs
• video, ljud, bild, text och
uppgifter
• interaktiva uppgifter med
feedback
• jobba självständigt eller i klass

32

Bildkonst
För bildkonst finns temaområden
som färglära, bildens komposition, typografi och konsthistoria.

ÄMNESÖVERGRIPANDE LÄROMEDEL

ÅRSKURS 1-6

Livsåskådning
För ämnet livsåskådning finns
temahelheter som de stora världsreligionerna och etik och ett gott
liv. Andra moduler tar upp högtider, världsbilder och rättigheter.

Religion
Ett stort temaområde i religion är
de bibliska berättelserna. Dessutom presenteras bibeln, kyrkan
som plats, Herrens bön och kristna riter som dop och begravning.

Musik
Musikmodulerna lär eleverna känna igen och använda
instrument. Genom korta,
tydliga videor får eleven lära sig
bl.a. hur man spelar ackord på
vanliga instrument.

Modersmål
Några större temaområden i modersmål är ordklasser, språkljud
och rättstavning och nyhetstexter. Andra teman är alfabetet och
rim. Dessutom ingår i TING en
större temahelhet om Zacharias
Topelius och hans texter.

Samhällslära
Omgivningslära
Omgivningslära innehåller
flera större övergripande teman:
vatten, Östersjön, artkunskap
(djur, fåglar och växter i Finland)
och solsystemet. Andra teman är
Norden, statsskick och kroppen.

TING VÄXER!
TING består av över 100 moduler och antalet växer.

Bland modulerna i samhällslära
finns större temaområden som
yrken, demokrati och Finlands
nationella minoriter. Andra
teman är barnkonventionen,
säkerhet på nätet och pengars
värde.

TING säljs som skollicens. Det innebär att alla
skolans lärare och elever får tillgång till hela
läromedlet med en och samma licens.
9789515247940

TING för skola, skola, läsår

130,00 €
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MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 7-9

NYHET!

SPRÅKET I MIG

Backa, Holmström, Johansson,
Strömberg, Åberg, Åhman

Språket i
mig
ÅK 7–9

Språket i mig är en helt ny serie i
modersmål och litteratur för åk
7–9! Serien utvecklar genrekom
petens, möter individen och ger
lärare och elever valfrihet och
utrymme för kreativitet.

SPRÅKET I MIG
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Textboken 7–9

Aktivitetsböckerna

Textboken är gemensam för alla tre
årskurserna. Boken består av fyra tematiska avsnitt: Jag talar, Jag läser, Jag
skriver och Jag i språkets och litteraturens värld. Teorin är kort och överskådlig och stöds av utvalda uppgifter.

Varje årskurs har sin egen aktivitetsbok. Övningarna finns på tre nivåer:
Kom igång lägger grunden, Jobba
vidare utvecklar temat och Fördjupa
din kunskap breddar och tillämpar.
Övningarna kan göras i sekvens eller
användas för differentiering.

KAPITEL 1

KAPITEL 3

JAG TALAR

JAG SKRIVER

I det här kapitlet får du bekanta dig med det talade
språket. Du får bekanta dig med muntligt berättande
och tips för vad du ska tänka på i ett muntligt anförande.

I det här kapitlet ligger fokus på ditt skrivande. Du
hittar praktiska råd för att skriva olika typer av texter,
både åsiktstexter och faktatexter, men också verktyg
för ett kreativt skrivande.

KAPITEL 2

12

KAPITEL 4

JAG LÄSER

JAG I SPRÅKETS OCH
LITTERATURENS VÄRLD

I det här kapitlet får du hjälp med olika lässtrategier.
13
Du får också verktyg för att bli en kritisk läsare.

I det här kapitlet hittar du bland annat en kort översikt 69
av
grammatiken. Du får också en liten inblick i språkets och
litteraturens historia.

35
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Som namnet antyder bejakar
Språket i mig det personliga
uttrycket. Eleverna ges stora
möjligheter till att öva både
baskunskaper och olika former av
kreativt uttryck. Också läromedlets författare har olika röster, och
de ges utrymme för att inspirera
och spegla verkligheten.
I serien ingår
• en textbok
• tre aktivitetsböcker
• en elevlicens
• ett digitalt materialpaket för
läraren.

Text b

Mo 7-9 Textbok

Serien
• vänder sig direkt
till eleven och
Språket i mig är en lärobok i
modersmål
och
litteratur för
återkopplar till
hens
verklighet
årskurserna 7-9. Till serien
hör också aktivitetstböcker
• har multilitteracitet
som
utoch digitalt material.
gångspunkt: text, bild, ljud och
video betonas genomgående
• ger stor flexibilitet: stoffet finns
i flera format och kan kombineras på olika sätt
• ger naturliga möjligheter till
differentiering
• har såväl övningar för enskilt
arbete som övningar att göra
tillsammans
• låter eleven möta skönlitteratur
i många former och ur många
infallsvinklar.
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MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 7-9

Digitalt elevmaterial

Digitalt materialpaket

Det digitala elevmaterialet är en enorm
källa till texter, upplevelser och möjligheter
till inlevelse. I materialet ingår
• modelltexter
• intervjuer med språkbrukare i arbetslivet
• poddar
• videor som tar upp centrala begrepp med
humor
• litteraturbank med utdrag ur ny finlandssvensk litteratur.

Det digitala materialpaketet är digert
och mångsidigt. Följande ingår:
• allt som ingår i det digitala elevmaterialet
• lärarhandledning
• digitala versioner av böckerna
• facit och modellsvar till aktivitetsböckerna.

JAG SKRIVER

JAG TALAR

Retorik och muntlig
presentation

JAG LÄSER

tigaste är att ställa dig framför folk och ha direktkontakt med dem. Det
kan vara svårt första, andra och tredje gången, men efterhand kommer
det att gå lättare.
Många glömmer ofta att den muntliga presentationen är en sorts underhållning. Oavsett vad du vill ha sagt – det kan röra sig om giraffens fortplantning eller ett framtida kärnvapenkrig – så måste du lyckas behålla
din publiks uppmärksamhet. Hur gör man det? Jo, man använder det
viktigaste tricket i allt berättande:
Arbeta i par. Vad irriterar dig
i dag? Vad gör dig glad i dag?
Prova att ställa dig upp och
berätta det.

Det brukar ändå finnas
vissa kännetecken du
kan leta efter i texten
som kan hjälpa dig att
och
definiera genren.

Skapa en intrig!
Varje god intrig och varje säljande berättelse behöver en början, en mitt
och ett slut. Något ska presenteras, handlingen ska stegras och sedan
avslutas. Det här är en viktig ingrediens i en muntlig presentation. Den
behöver ändå inte vara övertydlig. Man kan dela upp presentationen i
inledning, avhandling och avslutning.

Prosa
Först gäller det att slå
fast om en text är skönlitteratu
r eller inte. Du
brukar känna igen skönlitteratu
r på textens utseende.
Texten brukar ha
en rubrik som låter mera
fantasifull än en faktatext.

JAG TALAR

Ordkonst

Kom igång

Arbeta i grupp

Kom igång
Ta anteckningsmaterial med dig, gå ut ur klassrummet och välj en plats där du sätter dig
ner. Sitt stilla i några minuter alldeles tyst. Se dig omkring och försök lägga märke till så
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många detaljer som möjligt. Skriv sedan ner alla föremål du ser omkring dig, men utan
att använda adjektiv.

Litteratur, liksom film
och allt annat berättande,
brukar delas upp i
genrer. Ordet genre är
franska och betyder art
eller släkt. Verk som hör
till samma genre har gemensamm
a drag.
Med tiden har det vuxit
fram överenskommelser
om vad som hör till
vilken genre. En del verk
passar i flera olika genrer
eller kanske inte i
någon alls.

Alla titlar finns ute!

Skriv din värld – all fiktion behöver miljö

1

Genrer

Det finns bara ett sätt att bli en god talare, och det är att tala ofta. Du
kan öva hemma framför spegeln eller filma dig själv, men det allra vik-

PST!
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1. Se på videon Litterära
genrer.

Vilka genrer känner du till?
Vilken genre tycker du om?

som är lögnen.

1.

Varför?

2.

2. Besök ett bibliotek
och ta reda på
vilka genrer biblioteken har.

3.

3. Försök genrebestämm
a tre böcker:
Frankenstein av Mary Shelley

Stolthet och fördom av Jane
Austen
Män som hatar kvinnor av
Stieg Larsson

Jobba vidare

Till exempel:

Inledningen
Börja med att fånga din publiks intresse och presentera ditt ämne. Om
du lyckas göra båda på en gång är du på god väg. I Finland är vi vanligtvis väldigt sakliga, vi inleder helst med en rubrik, eller så säger vi “Jag
ska prata om giraffer”. Skickliga talare gör i stället så att de kastar in
lyssnarna mitt i något spännande, kanske ett skämt eller en gåta, eller
lyfter fram en fråga som fångar publikens intresse.

“

Vet ni varför giraffen har så lång hals? För att huvudet
sitter så långt från kroppen.

”

“

Fru Framboise och det
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röda paraplyet

Jämför med nyhetsrubrik
en:

“

Fundera ut tre påståenden om dig själv som du berättar för gruppen. Ett av dem är en
lögn. Det kan handla om något du kan, något du gillar eller ogillar eller något som hänt
dig. Försök föra fram alla tre påståenden neutralt. Låt gruppen gissa vilket påstående

Använd de ord du samlade på dig och lägg sedan adjektiv till dem. Märker du hur din
beskrivning får mera liv när du är detaljerad och exakt?

Berätta om din morgon för din grupp och smyg in en osann detalj i din berättelse. Försök
göra det så smidigt som möjligt. Kan din grupp gissa vad som inte är sant i din historia?

”

Det blöta vädret ger paraplyförsä

Jobba vidare
ljningen rekordvinster

”

Hemuppgift

En skönlitterär text brukar
också innehålla mera
beskrivande språk –
adjektiv. Den framkallar
bilder i läsarens huvud
snarare än förmedlar
information, vilket en
faktatext gör. Man kan
säga att faktatexten berättar hur det är medan skönlitteratu
r lockar fram fantasin.
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Fördjupa din kunskap

Gå ut och leta upp ett ställe där du sätter dig ner och ser på din omgivning. Det kan vara
ett café, biblioteket, skogen, bussen eller bara en sten. Föreställ dig att du ser platsen för
första gången och att du ska beskriva den för någon som inte har sett den tidigare.

3

Du har framför dig en
text
teratur.

som du har kunnat känna
igen som skönlitNu vill du kanske veta
hurdan skönlitteratur
det är. I regel finns
Det är kanske inte det bästa skämtet i världen, men förhoppningsvis det tre huvudtyper
av skönlitteratur: prosa,
poesi och dramatik.

Fundera på något alla i gruppen har gemensamt. Ge resten av klassen tre alternativ och
låt dem gissa vilket som är sant. Var beredd på att svara på frågor. Klassen kan ställa
dem för att luska ut vilket påstående som är sant.

börjar folk lyssna tack vare tonfallet.

Prosa används för att
skriva längre berättelser,
till exempel romaner och
noveller. Poesi är i sin
tur dikter, alltså kortare
texter som beskriver
känsla eller en stämning.
en

Fördjupa din kunskap
4
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Texten i textboken utgår från elevnära teman och
exempel. Tilltalet är direkt. Uppgifterna i textboken är i första hand tänkta för arbete i klass men
det finns även uppgifter för enskilt arbete.

I de digitala materialen ingår bl.a. en unik litteraturbank med
utdrag ur ny finlandssvensk litteratur. Här finns utdrag ur allt
från barnböcker via deckare och romaner till facklitteratur som
utkommit de senaste åren. Litteraturbanken kommer kontinuerligt att kompletteras med ny litteratur.

Du befinner dig i samma miljö som förra gången men nu har du förlorat ett av dina
sinnen, nämligen synsinnet. Blunda och lyssna, lukta, känn. Beskriv sedan platsen på
nytt utan att använda dina ögon.
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Aktivitetsboken består enbart av uppgifter. Eleven får
jobba enskilt, i par eller i grupp. De tre nivåerna ger
stora möjligheter till såväl insikt och djupinlärning som
individualisering enligt kunskapsnivå.

I de digitala materialen finns också videor om hur man
(inte) debatterar, hur man skapar spänning och hur man
väcker läsarens intresse redan på första raden.

Både det digitala elevmaterialet och det digitala materialpaketet säljs som
skollicens. Det innebär att alla skolans elever respektive lärare får tillgång
till hela läromedlet med en och samma licens.

TIPS!

9789515245090

Språket i mig Textbok 7–9

20,40 €

9789515247629

Språket i mig Aktivitetsbok 7

16,50 €

9789515247636

Språket i mig Aktivitetsbok 8

16,50 €

9789515250711

Språket i mig Aktivitetsbok 9

16,50 €

9789515250841

Språket i mig Digitalt elevmaterial 7–9, skola, läsår

200,00 €

9789515250728

Språket i mig Digitalt materialpaket 7–9, skola, läsår

75,00 €

Författargruppen har bred
kompetens och erfarenhet, de är
pedagoger, journalister, komiker
och skönlitterära författare. På
litteratur.sets.fi hittar du litteratur
av tre av dem: Alfred Backa, Ellen
Strömberg och Axel Åhman.
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MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 7-9

Ladvelin, Raunio, Åkerholm

Modersmål
och
litteratur
Serien Modersmål och litteratur
ger eleverna i grundskolan en
gedigen textkompetens att bygga
vidare på i fortsatta studier och i
arbetslivet. Serien beaktar olika
lärstilar.

LOGGA IN!
CHATTA!
SURFA VIDARE!

I serien ingår autentiska och elevnära texter. Grammatiken öppnar
sig för eleverna via tecknade serier medan låttexter visar vägen till
lyriken. De multimodala texterna
och varierande arbetsuppgifterna
leder till en mångsidig genrekunskap. Uppgifterna tar upp
teoretiska resonemang ur olika
synvinklar och ger nödvändig
konkretion.
Modersmål och litteratur omfattar
en lärobok och ett lärarmaterial
för varje årskurs. I lärarmaterialet
ingår råd för hur man arbetar
med boken, tips, extra arbetsuppgifter och facit till en del av
uppgifterna. Lärarmaterialet ges
ut i pdf-format.
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Logga in! åk 7

Chatta! åk 8

Surfa vidare! åk 9

Logga in! är för åk 7. Den
innehåller olika delområden, bl.a. studieteknik,
namnkunskap, ungdomslitteratur, noveller, dikter,
serier och grammatik.
Eleverna får arbeta med
alla huvudområden i modersmålsämnet. De arbetar
multimodalt med text,
stillbilder, rörliga bilder
och ljud. Boken ger verktyg
både för att tolka och analysera olika texter och för
att skriva egna texter.

Chatta! är för åk 8 tar upp
det talade ordet i form av
litterära samtal och teater.
Bilden som uttryck granskas
i form av gatukonst, reklambilder och film. Romanen
och deckargenren får stort
utrymme. Lyriken granskas
utgående från låttexter. Eleverna får skapa egna texter
utgående från argumenterande och berättande texter,
texter som informerar och
strukturerar kunskap samt
reflekterande texter.

Surfa vidare! är för åk
9. Boken breddar och
fördjupar stoffet i åk
7–8. Retorik, muntliga
färdigheter, offentliga
texter och multimodala
texter står i fokus. Skönlitteraturen lyfts fram
och speciellt klassikerna
tas upp på ett intressant
sätt.

9789515229908

Logga in! åk 7

34,10 €

9789515231550

Logga in! åk 7 Extramaterial (pdf)

62,80 €

9789515231345

Chatta! åk 8

34,10 €

9789515233974

Chatta! åk 8 Extramaterial (pdf)

62,80 €

9789515233134

Surfa vidare! åk 9

34,10 €

9789515236272

Surfa vidare! åk 9 Extramaterial (pdf)

62,80 €

MODERSMÅL OCH LITTERATUR

ÅRSKURS 7-9

ORDVAL

Höckerstedt, Sund, Palmén,
Ritamäki-Johansson

Ordval

Ordval är en serie i moders
mål och litteratur för åk 7–9 i
grundskolan.

Handböcker

Arbetsböcker

Ask ger eleven redskap att analysera såväl
talspråk som skriftspråk. Begreppet text
behandlas i varianterna text i allmänhet,
talspråk, grammatik och skönlitteratur.
I boken finns konkreta tips kring bl.a.
retorik, mötesteknik, skrivprocesser och
läsning samt tolkning av skönlitteratur.
I Embla behandlas myter och sagor från
olika tider. Den europeiska och den
nordiska litteraturhistorien presenteras
i en grundlig översikt och med korta
textexempel. Andra centrala teman är
Norden i dag och i historien, upphovsrätt
och källkritik. Vidare erbjuder boken
också material för analys av reklam,
mediebilder och sociala medier.

Arbetsböckerna Ordval Arbetsbok
Språk 7–9 och Ordval Arbetsbok Litteratur 7–9 kompletterar handböckerna med skriftliga och muntliga
övningar av olika svårighetsgrad.
Ordval Arbetsbok Språk 7–9 behandlar också bl.a. materialbaserat
skrivande och olika lässtrategier.

De två handböckerna Ask och
Embla omfattar både språk och
litteratur. Handboken Ordval
Ask lyfter fram språket och
texten i olika sammanhang
och i Ordval Embla presenteras
ingående litteraturen i Europa
och Norden. Serien kompletteras
med två arbetsböcker där den
ena behandlar språket medan
den andra tar upp litteraturen.
Den tematiska uppdelningen av
böckerna underlättar för läraren
att själv planera när ett visst stoff
ska behandlas.
Till serien hör även en ljudbok
och en lärar-cd.

Lärarhandledning
Ordval Lärarhandledning innehåller
facit, transkriptioner på cd:ns texter
samt boklistor och webbadresser.

Ljudmaterial
På Ordval-cd finns inspelade dialekter från olika
delar av Svenskfinland och texter ur handböckerna inlästa på olika nordiska språk.

9789515225085

Ordval Ask

30,50 €

9789515227577

Ordval Ask ljudbok

35,40 €

9789515226310

Ordval Embla

37,90 €

9789515226853

Ordval Arbetsbok Språk 7–9

26,90 €

9789515232946

Ordval Arbetsbok Litteratur 7–9

26,90 €

9789515233967

Ordval Lärarhandledning (pdf)

86,10 €

9789515235176

Ordval Cd*

171,20 €
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A-FINSKA

ÅRSKURS 7-9

Grönroos, Tervonen

Suomeksi

SUOMEKSI

Suomeksi är ett mångsidigt och
flexibelt läromedel i finska för
årskurs 7–9. Serien betonar var
daglig kommunikation, elevnära
teman och tematiskt ordförråd.
Serien
• har klart avgränsade tematiska
avsnitt
• utgår från elevnära dialoger och
texter
• jobbar systematiskt med grunderna, tematik, sitautioner och
strukturer
• är flexibel och diger: man kan
fritt välja texter, teman och
ordningsföljd.
Centrala strukturer presenteras
kort i anslutning till bastexterna.
Grammatiken förklaras och övas
i detalj bak i boken. Detta tillåter
smidigare planering och val av
teman och texter.
I serien ingår för varje årskurs
• kombinerad text- och aktivitetsbok
• digital elevlicens
• digitalt materialpaket.

Böcker
Böckerna är kombinerade
text- och aktivitetsböcker.
Varje avsnitt är indelat i
Alku (bastexter med uppgifter som lägger grunden),
Sanat (tematiskt ordförråd)
och Tilanne (muntliga och
skriftliga situationer). Rakenteet (teori och uppgifter) finns bak i boken.

Digitala
elevlicenser

Digitala
materialpaket

Elevlicenserna innehåller
bokens texter, inläsning
av bastexter och digitala
uppgifter. Uppgifterna
fokuserar särskilt på ord
och strukturer. Eleven
kan också lyssna på
orden i bastexternas
ordlistor.

De digitala materialpaketen innehåller
• allt som finns i elevlicensen (text, ljud,
uppgifter)
• lärarhandledning
• facit till boken
• grammatikrutor för
projicering
• provpaket med facit.

9789515238887

Suomeksi 7

31,60 €

9789515238900

Suomeksi 7 Digital elevlicens, elev, läsår

19,00 €

9789515238948

Suomeksi 7 Digitalt materialpaket, skola, läsår

79,00 €

9789515238894

Suomeksi 8

31,60 €

9789515238917

Suomeksi 8 Digital elevlicens, elev, läsår

19,00 €

9789515242389

Suomeksi 8 Digitalt materialpaket, skola, läsår

79,00 €

9789515243799

Suomeksi 9

31,60 €

9789515243812

Suomeksi 9 Digital elevlicens, elev, läsår

19,00 €

9789515243805

Suomeksi 9 Digitalt materialpaket, skola, läsår

79,00 €

Juthman, Juthman, Lindén, Parvelahti

Sujuvaa

Sujuvaa är en serie i praktisk vardagsfinska. Serien består av arbetshäften,
som utgår från konkreta situationer
och betonar muntliga färdigheter.
Uuden ihmisen tapaaminen och
Ostoksilla riktar sig till åk 7–9. Häftet
Asiakaspalvelua är mer avancerat och
riktar sig till åk 9 och andra stadiet.
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Sujuvaa: Uuden ihmisen
tapaaminen 1–2
Eleverna får dialoger, fraser,
modeller och redskap för
att träffa och lära känna nya
människor.

MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA

ÅRSKURS 7-9

KIELEN PÄÄLLÄ

Lindkvist, Martelin

Kielen
päällä

Kielen päällä är en serie i
modersmålsinriktad finska för
tvåspråkiga elever i årskurserna
7–9.

Textböcker
Textböckerna Kielen päällä
innehåller texter av olika
längd och svårighetsgrad.
Texterna är ordnade enligt
tema. I slutet av varje tema
finns en större uppgiftshelhet, Päätepysäkki. Bak
i boken finns avsnittet
Neuvokas, som ger råd för
hur man skriver olika slag
av texter.

Kielitietoinen –
Grammatik- och
aktivitetsböcker
Kielitietoinen fokuserar
på språket och grammatiken. Uppgifterna ger
övning i språkmedvetenhet och språkriktighet.

I serien ingår för varje årskurs
• textbok
• grammatik- och aktivitetsbok
(Kielitietoinen)
• digitalt materialpaket för
läraren.

Digitala
materialpaket
De digitala materialpaketen
innehåller böckerna i digital
version samt extra material.
Det finns övningar med
facit till texterna i textböckerna, omfattande ordlistor
med böjningar, ljudmaterial,
modellprov och dessutom
facit till aktivietsböckerna
Kielitietoinen.

9789515235954

Kielen päällä 7

24,20 €

9789515235961

Kielen päällä 7 Kielitietoinen

19,40 €

9789515235978

Kielen päällä 7 Opettajan aineisto, skola, läsår

77,00 €

9789515238412

Kielen päällä 8

24,20 €

9789515238429

Kielen päällä 8 Kielitietoinen

19,40 €

9789515238801

Kielen päällä 8 Opettajan aineisto, skola, läsår

77,00 €

9789515241900

Kielen päällä 9

24,20 €

9789515241894

Kielen päällä 9 Kielitietoinen

19,40 €

9789515242136

Kielen päällä 9 Opettajan aineisto, skola, läsår

77,00 €

Textböckerna består av varierande texter kring olika teman. De
bjuder in till olika genrer och stilnivåer och stöder reflektion, medvetenhet och begreppsförståelse.
Korta ordlistor ger kontrastering
med svenska. I samband med
varje text finns det diskussionsövningar, som kan behandlas i klass
eller i mindre grupper.
Grammatik- och aktivitetsböckerna Kielitietoinen är gjorda för
tvåspråkiga elever och innehåller
övningar av olika svårighetsgrad
för elever på olika nivå. I Kielitietoinen ingår också övningar i
språkvård.

Sujuvaa: Ostoksilla

Sujuvaa: Asiakaspalvelua

Eleverna jobbar med
temat att göra inköp,
betala och klara sig på
finska i butiker.

Eleverna får träna ord, fraser
och hövlighet i kundservice.
Läromedlet utgår från praktiska behov i arbetslivet.

9789515236067

Sujuvaa: Uuden ihmisen tapaaminen 1

11,10 €

9789515236081

Sujuvaa: Uuden ihmisen tapaaminen 2

11,10 €

9789515236104

Sujuvaa: Ostoksilla

11,10 €

9789515236128

Sujuvaa: Asiakaspalvelua

19,40 €
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ENGELSKA

ÅRSKURS 7-9

NYHET!
Lillrank, Lähde

Smooth
Sailing
ÅK 7–9

Smooth Sailing
In and Out of !
the Classroom

Smooth Sailing är ett nytt lä
romedel i engelska för åk 7–9!
Serien fokuserar på kommuni
kation, mångfald och differen
tiering.

Elevbok
Böckerna är kombinerade textoch aktivitetsböcker. De består
av olika texter och uppgifter
som mångsidigt aktiverar och
utvecklar språkfärdighetens delområden. Eleven får läsa, tolka,
lyssna, reflektera, tala, skapa och
skriva. Och förstås samarbeta
och utvärdera! Tips! Texter och
uppgifter finns på tre nivåer!

I Smooth Sailing får vi följa en
grupp ungdomar från olika delar
av den engelskspråkiga världen
i situationer som både bekräftar
och lite utmanar elevernas egen
verklighet. Samtidigt som eleverna får möta teman, situationer
och frågeställningar som finns i
vardagen, får de också möta andra kulturer, olika synvinklar och
både små och stora kontraster.
Alla har inte samma utgångsläge
vad gäller engelska; förutsättningarna kan i samma klass vara
väldigt olika. Därför är Smooth
Sailing differentierad i tre nivåer!
Tack vare en tydlig och naturlig
differentiering blir det lätt och roligt för eleven att utmana sig själv
och klättra på kunskapsstegen.
Serien inbjuder till många olika
sätt att jobba, så att även du som
lärare kan välja det sätt som
passar dig, gruppen och den
enskilda eleven bäst. I det digitala
materialpaketet för läraren ger vi
konkreta förslag på arbetssätt och
tips på till exempel projektarbeten. Olika vägar till samma mål,
helt enkelt.
För varje årskurs utkommer
• kombinerad text- och
aktivitetsbok
• digital elevlicens
• digitalt materialpaket.
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Grammatiken finns samlad i
slutet av boken, för maximal
flexibilitet i undervisningen.
Också uppgifterna till grammatiken finns på tre nivåer. Tips!
Reglerna presenteras så tydligt
som möjligt – kort och koncist,
så att man inte ska blanda bort
sig.
I Smooth Sailing 7 möter
vi Jake från Seattle, Jane
från Oxford, Alec från
Melbourne och Aisha från
Toronto. Via berättelser ur
deras vardag får vi bekanta
oss med teman som familj
och vänner, skolgång,
litteratur och hobbyer. Vi
utvidgar vårt ordförråd,
lär oss idiomatiska uttryck
och övar på läs- och hörförståelse. Registret är ett

ledigt vardagsspråk, som
gör det lätt att närma sig
språket som kommunikationsmedel.
I grammatiken lär vi oss
om verbens tidsformer;
substantiv med artiklar,
ental och flertal; personliga, possessiva och
reflexiva pronomen;
genitiv; adjektiv samt
frågepåhäng.

Smooth Sailing 7 utkommer 2021 och läromedlen för åk 8 och 9
utkommer 2022 respektive 2023.
9789515253453

Smooth Sailing 7 A Text- och aktivitetsbok – Utkommer 2021

30,00 €

9789515253477

Smooth Sailing A 7 Digital elevlicens, elev, läsår – Utkommer 2021

24,00 €

9789515253460

Smooth Sailing A 7 Digitalt materialpaket, skola, läsår – Utkommer 2021

130,00 €

ENGELSKA

ÅRSKURS 7-9

Möt författarna
till Smooth Sailing!
Smooth Sailing är utvecklad och skri
ven av finlandssvenska lärare för den
finlandssvenska skolan. Här är våra
erfarna och hängivna författare:

Vera Lillrank

AL
NY DIGIT
!
LÖSNING
Digital elevlicens
Det digitala elevmaterialet till
serien Smooth Sailing är interaktivt,
multimodalt och ger mer! I elevlicensen ingår förstås lärobokens
texter och bilder, anpassade för
digital läsning, men också ljudbok
och digitala uppgifter.
Det finns två huvudtyper av
digitala uppgifter: självrättande
uppgifter och fritextuppgifter. De
självrättande uppgifterna stöder
elevens läsförståelse och låter hen
testa sina kunskaper på egen hand.
Fritextuppgifterna är öppna frågor
där eleven själv får ta ut svängarna.

Läs! Lyssna! Titta!
Testa dig själv!
Digitala materialpaket
Smooth Sailing har ett digert material för läraren! I materialpaketet
ingår allt som finns i den digitala
elevlicensen – inklusive digital bok
och ljudfiler – och utöver det
• guide till läraren
• modellsvar till bokens uppgifter
• differentierande kopieringsunderlag, särskilt för elever som
behöver mer utmaning
• repetitionsmaterial
• provpaket med facit
• reflektionsfrågor.

Smooth Sailings digitala elevlicenser ger helt nya möjligheter för
digitalt lärande!

Flera vägar till
samma mål!

Jag är en språknörd som älskar böcker, filmer och dåliga språkskämt. Jag
tycker att språkinlärning gärna får vara
rolig och förankrad i den vardag och
det språk som eleverna möter utanför
skolan. Det känns också viktigt att
erbjuda eleverna en avslappnad och
trevlig inlärningssituation för att hjälpa
till med motivationen.
Det viktiga i Smooth Sailing är att eleverna ska ha glädje av att läsa alla texter
oavsett vilken nivå de väljer att jobba
på och att grammatiken är lätt att förstå
och ta till sig.

The more that you read,
the more things you will
know. The more that you
learn, the more places
you’ll go.
– Dr. Seuss
Katja Lähde
Jag jobbar som smågruppslärare i åk
7–9, men jag har undervisat engelska
i över 10 år. Grammatik oberoende
av språk och elever med olika slags
utmaningar ligger nära mitt hjärta.
Därför kändes det både naturligt och
väldigt roligt att få jobba med särskilt
grammatikdelen i Smooth Sailing. Det
var viktigt för mig att grammatiken
presenteras tydligt, färggrant och i
lagom stora bitar, så att eleverna i egen
takt kan ta till sig kunskap.

Man ska skynda
långsamt.
– Skalman
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Backman, Metsävuori, Logan,
Lamu, Vänttinen

Far and
Beyond

Far and Beyond 7–9 är ett mång
sidigt och modernt läromedel i
engelska för årskurs 7–9. Serien
betonar ett kommunikativt
språk, olika kommunikations
strategier och ett funktionellt
ordförråd.

FAR AND
BEYOND
peak!
Stand up and s nd!
Go far, go beyo

Far and Beyond bygger systematiskt upp den språkliga grunden.
Serien
• utgår från en ramberättelse
• behandlar tematiskt ordförråd
• låter eleven öva språket i olika
situationer
• utmynnar i faktatexter och
faktasökning.
Grammatiken med övningar
finns i slutet av boken som stöd
och redskap under studiegången.
I slutet av böckerna kan man
utmana sitt språk med hjälp av
miniromanen The Haunted Keep.
I serien ingår för varje årskurs
• kombinerad text- och aktivitetsbok
• digital elevlicens
• digital lärarlicens
• cd för läraren
• materialpaket (pdf) för läraren.
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Böcker

Digitala elevlicenser

Digitala lärarlicenser

Böckerna är kombinerade
text- och aktivitetsböcker.
Tips! Hela grammatiken
samt extra läsning för
elever som behöver utmaning finns bak i boken.

Elevlicenserna innehåller
bokens texter, inläsning
av texterna och digitala
uppgifter. Uppgifterna låter
eleven träna ord, strukturer
och också textförståelse.

Den digitala lärarlicensen
innehåller allt som finns i
elevlicensen och dessutom resultatuppföljning
med Fyren-verktyget.

Materialpaket och cd
För läraren finns dessutom cd och materialpaket (i pdf-form). Cd:n innehåller bokens texter, hörförståelser och också miniromanen The Haunted Keep.
Materialpaketen innehåller tips, anvisningar och tilläggsmaterial, bl.a. kommunikativa och differentierande övningar, spel, frågesporter och paruppgifter.
9789515230690

Far and Beyond 7 Text- och aktivitetsbok

30,10 €

9789515230713

Far and Beyond 7 Digital elevlicens, elev, läsår

18,10 €

9789515230720

Far and Beyond 7 Digital lärarlicens, lärare, läsår

42,20

9789515230706

Far and Beyond 7 Materialpaket (pdf)

57,00 €

9789515234063

Far and Beyond 7 Cd*

128,30 €

9789515236357

Far and Beyond 8 Text- och aktivitetsbok

30,10 €

9789515238955

Far and Beyond 8 Digital elevlicens, elev, läsår

18,10 €

9789515239020

Far and Beyond 8 Digital lärarlicens, lärare, läsår

42,20

9789515236371

Far and Beyond 8 Materialpaket (pdf)

57,00 €

9789515236364

Far and Beyond 8 Cd*

128,30 €

9789515239044

Far and Beyond 9 Text- och aktivitetsbok

30,10 €

9789515238962

Far and Beyond 9 Digital elevlicens, elev, läsår

18,10 €

9789515239037

Far and Beyond 9 Digital lärarlicens, lärare, läsår

42,20

9789515239051

Far and Beyond 9 Materialpaket (pdf)

57,00 €

9789515239068

Far and Beyond 9 Cd*

128,30 €
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TOP TEN
Take on the
g
English-speakin Ten!
world with Top

Lindén, Vänttinen

Top Ten
Top Ten är ett lättöverskådligt
läromedel i engelska för årskurs
7–9. Serien betonar kulturella
färdigheter, ett kommunikativt
språk och ett funktionellt ord
förråd.
Serien
• har klart avgränsade tematiska
avsnitt
• utgår från dialoger och fakta
texter
• lyfter fram historia och realia
• pekar på konkreta, vardagliga
situationer
• är flexibel och diger: man kan
fritt välja kapitel, teman och
ordningsföljd.

Böcker

Digitala elevlicenser

Böckerna är kombinerade
text- och aktivitetsböcker. Tips! Man kan följa
bokens struktur eller välja
egna tyngdpunktsområden. Grammatiken är lätt
tillgänlig bak i boken.

Elevlicenserna innehåller
bokens texter, inläsning
av texterna och digitala
uppgifter. Uppgifterna
fokuserar på bokens stoff:
ord, strukturer och också
textförståelse. Eleven kan
också lyssna på orden i
ordlistorna.

Provpaket
Provpaketet är gemensamt för alla tre årskurser och
säljs som en pdf. Det omfattar både prov för varje
temahelhet och ordprov för varje kapitel. Facit och
förslag till bedömningsgrunder ingår.

Digitala
materialpaket
De digitala materialpaketen innehåller guide,
facit och mycket til�läggsmaterial. Det finns
kopieringsunderlag med
differentierade uppgifter,
läsförståelser, hörförståelser och t.ex. språkljud.
I materialpaketen ingår
dessutom inläsningar av
bokens texter samt hörförståelser. Tips! De digitala materialpaketen har
ersatt de tidigare pdf-materialen och cd-skivorna.

9789515236326

Top Ten 1 Text- och övningsbok

28,20 €

9789515237606

Top Ten 1 Digital elevlicens, elev, läsår

16,90 €

9789515250681

Top Ten 1 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515236333

Top Ten 1 Cd*

160,40 €

9789515226891

Top Ten 2 Text- och övningsbok

28,20 €

9789515237590

Top Ten 2 Digital elevlicens, elev, läsår

16,90 €

9789515250698

Top Ten 2 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515233691

Top Ten 3 Text- och övningsbok

28,20 €

9789515237583

Top Ten 3 Digital elevlicens, elev, läsår

16,90 €

9789515250704

Top Ten 3 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

Cd finns i begränsad upplaga till endast Top Ten 1 och 3. Se beställningslistan. Obs! Ljudfilerna ingår i de digitala
materialpaketen.

Grammatiken konkretiseras kort
och elevtillvänt i varje kapitel.
Strukturerna presenteras, förklaras och övas i detalj bak i boken.
Detta tillåter smidigare planering
och val av teman och texter.
I serien ingår för varje årskurs
• kombinerad text- och aktivitetsbok
• digital elevlicens
• digitalt materialpaket.
Dessutom finns det ett separat
provpaket med facit som täcker
alla tre årskurserna.

Koll på grammatiken:
Engelska
Koll på grammatiken: Engelska
presenterar kortfattat och grundligt
det centrala i den engelska grammatiken. Stoffet är indelat i tre nivåer:
grunderna, tillämpning och fördjupning. Engelsk grammatik kort och
koncist helt enkelt.
9789515236289

Koll på grammatiken: Engelska

10,90 €
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Tangent är en ny serie i mate
matik för åk 7–9 som smidigt
stöder både elever och lärare.
Läromedlet presenterar över
skådlig teori, konkretiserar
genom tydliga exempel och
innehåller många aktiviteter.

TANGENT

TANGENT

TORA SMEDS

T

A

SC

H

L

D

OR

A S ME D

S

B

I

Serien erbjuder
• naturliga möjligheter till differentiering
• både enskilt arbete och uppgifter att göra tillsammans
• praktiska uppgifter och spel för
mångsidig inlärning
• en rejäl verktygsback för
läraren
• grunderna i programmering
med Linda Mannila.

SCHILDTS &
SÖDERSTRÖMS

S

ÅK 7–9

M

Tangent

Ö

Tora Smeds och Linda Mannila

TA
NG
E

NT

NYHET!

TS

& S Ö D E RS

T

R

Läromedlet är indelat i tre delar:
A, B och C. Varje del kan svara
mot en årskurs eller smidigt
användas över årskurserna enligt
den lokala läroplanen och timfördelningen. För varje del finns
det en lärobok och ett materialpaket för läraren.
Tangent A och Tangent B har
utkommit. Tangent C utkommer
2021.

TO

R

A

S

M

ED

S

TANGENT

Tangent A

Tangent B

Tangent A riktar sig i första hand
till åk 7. Läromedlet repeterar och
bygger vidare på stoffet från grundskolans lägre årskurser. Centrala
områden är tiosystemet, räknesätten,
bråk, negativa tal, potenser, geometri
och programmering.

Tangent B riktar sig i första hand till åk
8. Läromedlet fördjupar och utvecklar
de matematiska områdena i Tangent
A och bygger vidare. Nya viktiga
delområden är kroppar och volymer,
procenträkning, potenser och rötter,
talföljder, variabler och ekvationer
samt cirkelns geometri. I Tangent B
bygger vi vidare på programmeringen.

SCHILDTS &
SÖDERSTRÖMS
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9789515247698

Tangent A

35,00 €

9789515247704

Tangent A Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515247711

Tangent B

35,00 €

9789515247728

Tangent B Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515249630

Tangent C – Utkommer 2021

35,00 €

9789515249647

Tangent C Digitalt materialpaket, skola, läsår – Utkommer 2021

59,00 €

MATEMATIK

ÅRSKURS 7-9

PST!
Tangent C utkommer 2021!

Digitala materialpaket
Till varje lärobok finns ett digitalt
materialpaket som riktar sig till läraren.
Där ingår
• digital version av läroboken
• guide till läraren
• instruktioner och material till aktiviteterna
• arbetsblad som kopieringsunderlag
• en programmeringsmodul.

1.1

Inledande aktiviteter och repetition

1.5 Närmevärden och avrundning

Basuppgifter

Avancerade uppgifter

209. Vilken plats har talet 3:
a) 2 + 1 = 3
b) 3 ∙ 3 = 9
24
=8
c)
3

218. Vilka platser har talen 4 och 8:
a) 12 − 8 = 4
b) 2 ∙ 4 = 8
32
=8
c)
4

210. Skriv kortare och beräkna.
a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
b) 5 + 5 + 5 + 5
c) 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3

219. Skriv kortare och beräkna.
a) 12 + 12 + 12 + 12 + 12
b) 11 + 11 + 11 + 11 + 3 + 3 + 3
c) 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 12 + 12 + 12

211. Skriv som en addition och beräkna.
a) 4 · 7
b) 2 · 13
c) 15 + 4 · 8

220. Skriv som en addition och beräkna.
a) 3 · 9 + 2 · 7
b) 25 + 4 · 3 + 3 · 11
c) 6 · 8 − 8 · 3

Då man räknar med både exakta värden och
närmevärden är resultatet ett närmevärde.

Beräkna.

Beräkna.

212. a) 5 · 8 − 4 · 3

b) 19 − 7 · 2 + 3

Antal och rent matematiska värden kan
avrundas och blir då närmevärden.

213. a) 3 + 2 · 7 − 8 + 5

b) 18 − 2 · 3
3

214. a) 72 − 7 + 2 · 3
8

b) 3 · 6 + 7 − 4 · 3

Mätning på ett ungefär

Brädspel:
Instabila intäkter

Multirutan 1–10

Exakta värden:

Närmevärden:

Exakta värden är antal och rent
matematiska värden.

Mätresultat är alltid närmevärden.

Då man räknar med enbart exakta värden
är resultatet också ett exakt värde.

Då man räknar med närmevärden är resultatet också ett närmevärde.

EXEMPEL

a) Skriv uttrycket och beräkna den multiplikation som figuren visar.
Sidorna är 8 längdenheter och 6 längdenheter långa.
6

Uttrycket är 8 · 6 = 48.

EXEMPEL

8

b) Skriv med hjälp av flera räknesätt ett uttryck som
beskriver rutfältet. Beräkna även värdet.

4

Vi delar in rutfältet i mindre delar.
Uttrycket är 2 · 5 + 7 · 4
= 10 + 28
= 38

5

2

Tecknet ≈ betyder
att vi avrundar.
Tecknet utläses
”ungefär lika med”.

7

EXEMPEL

Vi studerar sambandet mellan räknesätten multiplikation och division.

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

Multiplikationen är likvärdig med 7 ∙ 4 = 28.

4 ∙ 7 = 28

Multiplikation och division är varandras omvända räknesätt.
Ur multiplikationen bildas två divisioner.
28
28
28
=7
=4
4
7
4 ·7
Sambandet kan beskrivas i en triangel:

Bingo: Tabellerna

Exakta värden:

Närmevärden:

På bordet ligger 3 äpplen.

Bordet är 3 m långt.

Jim har 5 askar med 6 kulor i varje
ask.

Tim har 5 askar där varje ask rymmer
6 dl.

7 gånger 8 är lika med 56.

Bassängen rymmer 56 m3 vatten.

32 dividerat med 8 är lika med 4.
1
3

32 dividerat med 7 är ungefär lika
med 4,6.
1
≈ 0,33
3

221. 7 · 6 − 3 · 5 − 6 · 4 + 7 · 5 − 3 · 8 − 6 · 2
222. 3 · 6 + 7 − 4 · 3 + 19 − 7 · 2 + 3 − 15
3

215. a) 7 · 6 – 3 · 5 – 6 · 4
b) 4 + 12 − 7
2
216. Skriv en uträkning som beskriver
rutfältets storlek.
a)

1 400
50 000
223. 30 · 20 −
− 4 · 10 +
10
100
48
+ 3·7
224. 45 − 13 · 4 + 6 · 7 −
8
5

225. Skriv minst två olika uttryck för att
beskriva rutfältets storlek.
a)

b)

b)

c)

c)

Avrundning:
När ett värde inte kan skrivas som ett exakt värde eller i exakt form i decimalsystemet, avrundar
man värdet till ett närmevärde enligt vissa regler.
217. Rita ett rutfält som symboliserar
beräkningen
a) 6 · 4 + 2 · 2
b) 3 · 2 + 9 · 4
c) 6 · 6 – 3 · 3

Regel:
En siffra påverkar den framförvarande siffran på följande sätt:
0, 1, 2, 3, 4 påverkar inte den föregående siffran.
5, 6, 7, 8, 9 höjer den föregående siffran med ett.

226. Rita ett rutfält som symboliserar
beräkningen
a) 12 · 2 + 11 · 5
b) 7 · 8 − 6 · 7
c) 9 · 9 − 3 · 8 − 5 · 6

32

6

24

I de flesta avsnitt finns inledande
aktiviteter för arbete i klass eller i
mindre grupper. Instruktionerna
finns bakom QR-koder eller i lärarens materialpaket. Aktiviteterna är
ett utmärkt sätt att koppla avsnittets
tema till vardagen.

Varje kapitel börjar med en kort
teoripresentation. Direkt efter
ges konkreta exempel. I boken
finns hänvisningar till aktiviteter,
spel och annat material i lärarens
materialpaket.

Uppgifterna finns konsekvent på
två nivåer: basnivå och avancerad
nivå. Uppgifterna är parallella,
eleven väljer endera nivån i samråd med läraren.

hundratal

0,093

tiondel

5

9

6

7

Räknesättens
ordningsföljd

Parenteser

En multiplikation motsvaras
av två divisioner.

Areaberäkning

Omvända
räknesätt

4

Rotutdragning

Multiplikation

Omvända
räknesätt

Division

Addition

Motsatta
räknesätt

Subtraktion

Jämförpris
0,6 kg ∙ 7 €/kg = 4,2 €
4,2 €
= 7 €/kg
0,6 kg

Subtraktion
42,3 − 18,67

Multiplikation
3,9 ∙ 2,68

1 1 1

6 8, 4 0
4, 9 8
+ 9 5, 0 0
1 6 8, 3 8

·

11 12 10

1

4 2, 3 0
− 1 8, 6 7
2 3, 6 3

+

2 4 1 2
8 0 4
2 0, 4 5 2

7 6

4

2 2

1 8

Kvadrat: A = s · s
Area, A

7

= 25,9

s

höjd, h

Volym, V

k

52

7

kl

l

m3

dm3
2

528 cm3
0,64 m3

0

6

9

dl

cl ml
cm3

4
5

2

1

3

4
5

8

8

mm3
= 0,0294 m3
= 0,528 dm3
= 640 dm3
= 0,13 l
= 5,8 dm3

= 29 400 cm3
= 528 000 mm3

Repetitionsuppgifter
I repetitionsuppgifterna är a)uppgiften lättast och d)uppgiften svårast.

52,3 ∙ 1000

5

2

3

5

2

0

0

371. a) 45 · 1000

värde

= 6,9
= 0,27

= 52 300
0

5
5

0,75

0

7

0,75 ∙ 10

7

5

0,75
10

0

0

2

3 = 0,0523

= 7,5
7

5

= 0,075

b) 3,2 · 100

c) 0,58 · 1000

372. a) 5 · 300

b) 0,15 · 4000

c) 0,0011 · 50

d) 0,07 · 3000

373. a) 29 000
100

b) 75,5
10

c) 0,84
40

d) 6,03
3000

d) 0,0033 · 10

374. a) 0,55
10

b) 8,06
20

c) 75
500

d) 0,056
700

375. Skriv uttrycket och beräkna.
a) En chokladstång kostar 1,25 €. Hur mycket kostar 10 chokladstänger?
b) 100 liter bensin kostar 165,90 €. Hur mycket kostar bensinen per liter? Svara med tre
decimalers noggrannhet.
c) 500 ark papper har sammanlagt tjockleken 6,0 cm. Hur många millimeter tjockt är ett papper?
d) Ett café köper in 1000 stora kex à 0,25 € och 500 små kex à 0,15 €. Hur mycket betalar man
sammanlagt?

= 640 l
= 130 ml
= 5 800 cm3

= 81 000

0

d) 17 tiondelar

370. Skriv talen i storleksordning från det minsta till det största.
a) 0,7;
0,07;
0,01; 0,1
b) 0,8; 0,08; 0,082; 0,28
c) 1,2;
0,120; 2,1; 0,21
d) 3,05; 5,03; 5,30; 3,035

3

52,3
1000

d) 350 tusendelar

368. Hur många tiotal har samma värde som
a) 8 tusental
b) 30 ental
c) 5 ental

Beräkna.

53
52,3

367. Hur många hundradelar har samma värde som
a) 7 tiondelar
b) 5 hela
c) 4 tiotal

369. Rita en tallinje skilt för varje uppgift. Markera följande tal.
Tallinjen ska ha en pil i de positiva talens riktning och en tydlig skala.
a) 0,7;
1,2;
1,5; 2,1
b) 1,5; 4,5;
7;
9,5
c) 0,46; 0,59;
0,5; 0,61
d) 6,4; 6,04; 6,11; 6,01

= 3 400
9

2,7 hundradelar

Multiplikation och
division med en
tiofaktor

2

tiotusendel

6

tusendel

0

0

hundradel

0

tiondel

1

ental

hundratal
4

8

tiotal

tusental

tiotusental

3

0,69 tiotal

k

Kub: V = k · k · k

Volymenheter

1,3 dl

8,1 tiotusental

kantlängd, k

Volym, V
bredd, b

längd, l

5,8 l

34 hundratal

sidlängd, s

Volymberäkning

29,4 dm3

6

1, 3

Till sammanfattningen
hör också repetitionsuppgifter. Uppgifterna
är indelade i deluppgifter som behandlar
samma stoff, så att
a-uppgiften är lättast
och d-uppgiften svårast.

= 0,47 dam
= 2,8 hg

längd, l

4,2 €
= 0,6 kg
7 €/kg

Division
10)
18,13 181,3
=
0,7
7

2, 6 8
3, 9

= 470 cm
= 280 g

Rätblock: V = l · b · h

Addition
68,4 + 4,98 + 95

centi

7

bredd, b

28 €
=4
7€

28 €
=7€
4

avrundat
värde
≈ 67,3
≈ 78 600

3 ≈ 0,1

Area, A

innehållssdivision

delningsdivision

4
9

milli

kilo

hekto

deka
8

deci

2

Rektangel: A = l · b

4 ∙ 7 € = 28 €
Potensering

0

4,7 m =
0,28 kg =

3
0

1
0

Enheter med prefix

1.11 Sammanfattning

tiondel

8

hundradel

7

tiondel

78 591

tusendel

tiotusental

tusental

hundratal

noggrannhet

67,34

tiotal

tal som
avrundas

ental

Avrundning

Kapitlen avslutas med en sammanfattning över teorin som behandlats.

376. Skriv i enheten meter (m).
a) 132 cm
b) 8 900 dm

c) 15 mm

d) 0,05 km

377. Skriv i enheten kilometer (km)
a) 5 000 m
b) 780 m

c) 790 hm

d) 77 000 dm

378. Skriv i enheten millimeter (mm)
a) 9 m
b) 0,37 m

c) 8 hm

d) 0,045 cm

Omvandla till enheten inom parentesen.
379. a) 75 kJ (J)

b) 0,55 kW (W)

c) 0,03 W (mW)

d) 405 mJ (J)

380. a) 4 hg (g)

b) 64 dl (l)

c) 0,752 kg (hg)

d) 600 ml (l)

54
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Hassinen m.fl. Tiainen, Öhrnberg

Kubik

KUBIK

Kubik är ett heltäckande lärome
del i matematik för årskurs 7–9.
I serien finns fem böcker: en
basbok för varje årskurs samt
de fristående böckerna Kubik X
och Kubik Y. De senare kan tas
in i undervisningen beroende på
hur timantalet fördelats mellan
olika årskurser. I Kubik har hela
lärostoffet indelats i elva kurser,
basböckerna innehåller tre kurser
var medan X- och Y-böckerna har
en kurs vardera. Serien är utarbetad för den nya läroplanen, bl.a.
programmering ingår.

Kubik 7

Kubik 8

Kubik 9

Kubik 7 innehåller följande kurser: Tal och räkneoperationer, Geometriska
figurer och Från tal till
bokstäver.

Kubik 8 tar upp kurserna
Ekvationer och olikheter,
Figurers geometri och
Procenträkning.

Kubik 9 indelas i kurserna
Statistik, Trigonometri,
rymdgeometri och Sannolikhet och Nio år med
matematik.

Kubik är uppbyggd kring lektionshelheter. I slutet av böckerna finns
hemuppgifter fördelade enligt
lektion. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad – det finns också mer
krävande uppgifter för elever som
behöver större utmaningar. I slutet
av varje bok finns ett avsnitt med
flexuppgifter, som kan tas med om
det finns tid. Det finns också förslag
på grupparbeten samt repetitionsavsnitt som ger eleverna övning
inför prov. Ett ungefär fem veckotimmar långt avsnitt om programmering ingår i varje årskurs.

Digitala materialpaket

Heinonen m.fl. Lindgrén, Mitts,
Söderback

Pi

Kubik X och Y

Serien Pi är ett grundläggande och
heltäckande läromedel i matematik för åk 7–9. Serien består av en
lärobok per årskurs. Dessutom finns
den fristående delen Pi Statistik och
sannolikhet, som kan tas in i undervisningen vid önskad tidpunkt.
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9789515240910

Pi 7*

37,20 €

9789515231956

Pi 8*

39,60 €

9789515229632

Pi 9*

38,00 €

9789515229656

Pi Statistik och
sannolikhet*

34,10 €

Kubik X täcker kursen Potenser och
polynomer. Kubik Y innehåller kursen Funktioner och ekvationspar.

Till varje årskurs finns ett digitalt
materialpaket som riktar sig till
läraren. Där ingår
• digital version av elevböckerna
• modellsvar med uträkning för
projicering
• modellkod till programmeringskapitlen
• provpaket.
I materialpaketen kopplas X till
både 7 och 8, och Y till 8 och 9.

9789515242280

Kubik 7

35,70 €

9789515243591

Kubik X

29,00 €

9789515246417

Kubik 7X Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515241887

Kubik 8

39,60 €

9789515247605

Kubik 8XY Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515244420

Kubik Y

29,00 €

9789515244871

Kubik 9

39,60 €

9789515247612

Kubik 9Y Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

FYSIK OCH KEMI

ÅRSKURS 7-9

FIGURA & FORMA

Kangaskorte m.fl.
Bergström-Nyberg, Vainio

Figura
Forma

Figura och Forma är Schildts
& Söderströms nya serie i fysik
och kemi för årskurs 7–9 i
grundskolan.

Textböcker

Laborationer och uppgifter

Textböckerna är för åk 7–9. De
innehåller rikligt med bilder och
faktarutor som stöd för eleven.
Uppgifterna bygger på texten och
går från enkla till mer utmanande.

Till både Figura och Forma hör
en arbetsbok som täcker alla tre
årskurserna. I böckerna ingår olika
slag av uppgifter, laborationer och
repetition.

Digitala materialpaket
Materialpaketen riktar sig till läraren.
I det digra materialet ingår bl.a.
• allt som finns i elevlicensen – från
video via uppgifter till inläsning
• guide till läraren
• digital version av arbetsboken
• lösningar till uppgifter och laborationer
• kopieringsunderlag (endast Forma).

Digitala elevlicenser
Elevlicenserna för Figura och
Forma innehåller ett brett
och multimodalt material
som stöder elevens lärande på
ett mångsidigt sätt. Följande
ingår:

•
•
•
•
•
•

Serierna tar avstamp i vardagssituationer för att eleverna
lättare ska kunna närma sig
ämnet. Varje kapitel inleds med
konkreta exempel. Därefter
följer en presentation av själva
temat. Texten stöds av bilder,
grafer och faktarutor där det
viktigaste lyfts fram. Kapitlet
avslutas med uppgifter, där de
enklaste uppgifterna kommer
först och de mera krävande
senare. I slutet av varje avsnitt
finns en sammanfattning av det
mest centrala i just det avsnittet.
De digitala elevlicenserna och
materialpaketen innehåller
mycket multimodalt material:
text, bild, ljud, video och
simuleringar. Dessutom ingår
interaktiva uppgifter.

digital version av textboken
inläsning av textboken
bilder med frågor och svar
digitala kontrolluppgifter, varje kapitel i textboken
textbokens faktarutor
videor och simuleringar.

9789515242082

Fysik Figura 7–9 Textbok

50,90 €

9789515242099

Fysik Figura 7–9 Laborationer och uppgifter

29,00 €

9789515248428

Fysik Figura 7–9 Digital elevlicens, elev, läsår

19,00 €

9789515244710

Fysik Figura 7–9 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515241818

Kemi Forma 7–9 Textbok

50,90 €

9789515241801

Kemi Forma 7–9 Laborationer och uppgifter

29,00 €

9789515248435

Kemi Forma 7–9 Digital elevlicens, elev, läsår

19,00 €

9789515244727

Kemi Forma 7–9 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

Kangaskorte m.fl.

FyKe 7–9*
Serien FyKe finns endast i begränsad
upplaga. Se beställningslistan för
enskilda titlar.
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BIOLOGI

ÅRSKURS 7-9

Happonen m.fl. Palenius

Biokoden

BIOKODEN

ÅK 7–9

Biokoden är ett nytt läromedel i
biologi för åk 7–9. Serien
• talar direkt till eleven
• erbjuder naturlig differentering
• uppmuntrar eleverna att undersöka biologiska fenomen
• betonar hållbar utveckling och
vikten av att göra etiskt riktiga
val.
För varje årskurs finns
• textbok
• aktivitetsbok
• elevlicens
• digitalt materialpaket för
läraren.
Textböckerna har tydliga texter,
intressanta bilder och tar upp
centrala begrepp. Uppgifter
ingår också. Aktivitetsböckerna
innehåller ett stort antal arbetsuppgifter av olika slag och på
olika nivåer. Uppgifterna tränar
olika färdigheter och uppmuntrar
kreativitet.
Elevlicensen låter eleven både
läsa och lyssna på den digitala
textboken.
Lärarens materialpaket innefattar
• guide med tips och översikt
• digitala versioner av böckerna
• facit till uppgifterna i textboken
• facit till aktivitetsboken
• inläsning av textboken
• bildpaket för projicering
• provpaket.

48

Livet
Biokoden 7 Livet berättar om vad liv är och
redogör för grunddragen i evolutionsteorin.
Eleverna får följa med
på en fascinerande resa
under vilken de tar del
av hur livet har utvecklats på jorden och möter
olika typer av organismer
som lever i dag. Boken
tar upp vilka hot livet
på jorden utsätts för och
vad man kan göra för att
skydda naturen.

Naturen

Människan

Biokoden 8 Naturen tar
upp hur olika ekosystem
är uppbyggda och hur de
fungerar och är beroende av varandra. Naturen
fokuserar på Finlands
skogar, myrar, vattendrag
och fjällvärld. Östersjön
behandlas också.

Biokoden 9 Människan fokuserar på människan som
en biologisk varelse. Den
mänskliga artens utvecklingshistoria tas också upp.

9789515241825

Biokoden 7 Textbok

25,10 €

9789515241832

Biokoden 7 Aktivitetsbok

14,60 €

9789515245762

Biokoden 7 Digital elevlicens, elev, läsår

15,10 €

9789515247285

Biokoden 7 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515244659

Biokoden 8 Textbok

25,10 €

9789515244666

Biokoden 8 Aktivitetsbok

14,60 €

9789515245779

Biokoden 8 Digital elevlicens, elev, läsår

15,10 €

9789515247292

Biokoden 8 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515246721

Biokoden 9 Textbok

26,40 €

9789515245250

Biokoden 9 Aktivitetsbok

15,70 €

9789515246868

Biokoden 9 Digital elevlicens, elev, läsår

15,90 €

9789515247308

Biokoden 9 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

GEOGRAFI

ÅRSKURS 7-9

GEOIDEN

Cantell m.fl.
Elf-Grandin, Palenius

Geoiden
ÅK 7–9

Geoiden är ett nytt läromedel i
biologi för åk 7–9. Serien
• talar direkt till eleven
• tar upp aktuella frågor
• är flexibel – kapitel och teman
kan tas upp i valfri ordning
• har som mål att eleven känner
sig som en världsmedborgare.
För varje årskurs finns
• textbok
• aktivitetsbok
• elevlicens
• digitalt materialpaket för
läraren.

Förutsättning för liv

Landskap och miljöer
i förändring

Människan och
kulturer

Geoiden 8 Landskap och
miljöer i förändring sätter
människans livsmiljöer i
fokus. Läromedlet tar upp
olika natur- och kulturlandskap från glaciärer till
tätbebyggda kustlandskap.

Geoiden 9 Människan
och kulturer berättar om
kulturer och en värld i
förändring. Befolkningsutvecklingen, migration,
urbanisering, regionplanering och hållbar utveckling
är centrala teman.

Geoiden 7 Förutsättning
för liv lär eleven vilka
förutsättningar som
krävs för att det ska
finnas liv på jorden.
Centrala teman är ljus,
luft, vatten och näring.
Dessutom behandlas
kartor, vad de visar och
hur de används.

Textböckerna utgår från kartor,
grafer, bilder och tydliga texter.
Även uppgifter ingår. Aktivitetsböckerna innehåller ett stort
antal arbetsuppgifter av olika slag
och på olika nivåer. Uppgifterna
tränar olika färdigheter och uppmuntrar kreativitet.
Elevlicensen låter eleven både
läsa och lyssna på den digitala
textboken.
Lärarens materialpaket innefattar
• guide med tips och översikt
• digitala versioner av böckerna
• facit till båda böckerna
• inläsning av textboken
• bildpaket för projicering
• provpaket.

9789515245007

Geoiden 7 Textbok

32,10 €

9789515245816

Geoiden 7 Aktivitetsbok

16,20 €

9789515245328

Geoiden 7 Digital elevlicens, elev, läsår

19,00 €

9789515247377

Geoiden 7 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515245014

Geoiden 8 Textbok

32,10 €

9789515246745

Geoiden 8 Aktivitetsbok

16,20 €

9789515245311

Geoiden 8 Digital elevlicens, elev, läsår

19,00 €

9789515247360

Geoiden 8 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515245021

Geoiden 9 Textbok

32,10 €

9789515246738

Geoiden 9 Aktivitetsbok

16,20 €

9789515245304

Geoiden 9 Digital elevlicens, elev, läsår

19,00 €

9789515247384

Geoiden 9 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

Atlas
Atlas för skolan är ett välkänt arbetsredskap som ryms i ryggsäcken och i
skolbänken. Den presenterar världen
i form av topografiska kartor, temakartor, klimatdiagram och befolkningspyramider för flera områden.
Boken reviderades 2016.
9789515239778

Atlas för skolan

49,00 €
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HÄLSOKUNSKAP

ÅRSKURS 7-9

Orkola m.fl. Elf

Energi

ENERGI

ÅK 7–9

Energi är ett läromedel i hälso
kunskap för åk 7–9. Serien
• utgår från att god hälsa är en
källa till energi
• tydliggör att det behövs både
kunskap och vilja för att upprätthålla hälsan
• stöder elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling
• håller sig nära elevens vardag
och verklighet
• kombinerar text, elevnära
bilder och konkretiserande
uppgifter.
För varje årskurs finns
• lärobok
• elevlicens.

Digitala elevlicenser
Med elevlicens kan eleven både
läsa och lyssna på boken digitalt.
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Energi 7

Energi 8

Energi 9

Energi 7 sätter fokus
på elevens mediakunskaper, självkänsla och
psykiska välmående.
Texterna och de teman
som tas upp ligger nära
de ungas vardag för att
tala till eleverna och
stöda deras fysiska,
psykiska och sociala
välmående.

Energi 8 behandlar
sociala och praktiska
frågor som empati, första
hjälpen och brandsäkerhet. Vikten av en
hälsosam livsstil tas upp
och författarna framhåller betydelsen av rätt kost
och motion.

Energi 9 tar upp psykiskt
välbefinnande, hur vi
tar hand om varandra,
folksjukdomar och miljöhälsan. Hälsofrämjande
åtgärder och enklare
överlevnadsövningar
finns bland de många
arbetsuppgifterna.

9789515237415

Energi 7

26,70 €

9789515245786

Energi 7 Digital elevlicens, elev, läsår

16,00 €

9789515239075

Energi 8

26,70 €

9789515245793

Energi 8 Digital elevlicens, elev, läsår

16,00 €

9789515241948

Energi 9

26,70 €

9789515245809

Energi 9 Digital elevlicens, elev, läsår

16,00 €

HUSLIG EKONOMI OCH ELEVHANDLEDNING

ÅRSKURS 7-9

Riska, Tallberg

Huslig
ekonomi
Huslig ekonomi är en lärobok i huslig
ekonomi för åk 7–9. Läromedlet lyfter
fram hur viktig vardagen och vardagssysslorna är. Enkla vardagshandlingar,
t.ex. vilka ingredienser man köper för
matlagningen, hur man tvättar kläder
och vilka rengöringsmedel man använder, bidrar till en bättre värld.
Huslig ekonomi tar upp grunderna i
matlagning, städning och hygien. Eleverna lär sig fundera över matvanor och hur
man väljer råvaror. De får också reflektera kring hållbar utveckling och lära sig
miljömedvetenhet. Också näringslära
och ekonomiska frågor behandlas.
I boken ingår recept på många av våra
vanligaste rätter men också matkulturer
på annat håll presenteras, bl.a. Indien,
Östafrika och Japan har egna kapitel.
Ett avsnitt behandlar också traditionella
högtidsrätter.
9789515242358

Huslig ekonomi 7–9

Hinkkanen m.fl.

Huslig ekonomi är inbunden med
hårda pärmar. Den passar också för
ungdomar som flyttar hemifrån. Läromedlet har gjorts i samarbete med
Marthaförbundet.

41,80 €

Med full koll
Med full koll är en lärobok i huslig ekonomi för årskurserna 7–9. Eleverna får
jobba med livsmedel, näringsfrågor och
matlagning, men också disk, tvätt och
städning. De lär sig ta hand om livsmedel,
redskap, hus och hem – och samtidigt ta
hänsyn till både plånboken och miljön!
Boken är rik på recept, exempel, tips och
illustrationer.
9789515226686

Med full koll

37,00 €

Backholm, Grönberg, Häggblom,
Lindberg, Nygård

Från dröm
till handling

För att du ska må bra behöver du en balans
mellan skolarbete, fritid och vila. Du
kan se ditt liv som en cirkel
som består av olika stora
Göra
läxor
kakbitar beroende på hur
mycket tid du använder
Sova
till olika aktiviteter. Om
kakbitarna blir väldigt
ojämna rullar livshjulet
Spela gitarr
ojämnt, eller hur?

• Läs innehållsförteckningen.
• Läs rubriker, underrubriker, ingresser och
bildtexter.
• Titta extra noga på bilder, figurer, kartor och
diagram.
• Skumläs eller översiktsläs, det vill säga bläddra
igenom texten och läs lite här och lite där.
Då du har skapat dig en helhetsbild av innehållet
är nästa steg att läsa igenom texten. För att göra
det lättare för dig ska du dela upp texten i mindre
delar. Läs till exempel ett stycke eller ett kapitel
åt gången. Efter varje stycke funderar du på vad
texten handlar om.

Ta för vana att alltid hålla dina deadliner. Om det
är svårt att lämna in uppgifter i tid kan du pröva
med att själv sätta en deadline som är några
dagar tidigare än den riktiga deadlinen. Ibland kan
det också vara bra att lämna lite rum i kalendern,
för om något oväntat inträffar är det bra att ha
lite tilläggstid. Planerar du och delar upp ditt
arbete skapar det också mindre stress. Organiserar du ditt skolarbete väl har du också tid över för
annat, till exempel för kompisar, hobbyer m.m.

Underrubrik

JAG I SKOLAN

nning
12 Förbräkemisk
reaktion
är en

kemiska
en av de äldsta
Förbränning är
utnyttjat. Med
människan har
reaktioner som
värme och
man till stånd ljus,
hjälp av elden får
sig när
att sitta och värma
i
rörelse. Det är skönt
När man rör sig
vid en lägereld.
man lagar mat
lägereld till att
man använda en
ödemarken kan
eller till
vilddjur på avstånd
torka kläder, hålla

brinner
När ett ämne
med syre
reagerar det

hjälp.
exempel kalla på
men
på att det brinner,
En låga är ett tecken
låga. Exempel
också ske utan
förbränning kan
utan låga är när
på långsam förbränning
när järn
förmultnar och
organiskt material
rostar.
Vad sker med ett

SKAPA HELHETSBILD
Du skapar dig bäst en helhetsbild av texten genom att utnyttja textens struktur.

Boken har tre huvudteman: Jag själv som
handlar om elevens självbild och självkänsla,
Jag i skolan som tar upp studieteknik och
utbildningsalternativ och Jag i samhället om
prao och att söka jobb. Varje kapitel avslutas med övningar, diskussionsuppgifter och
individuella övningar som samlas i slutet av
boken till elevens egen portfolio.

18

Rubrik

Träffa
kompisar

Träna
fotboll

Ditt skolarbete är ditt jobb. I årskurs 7–9
är du i snitt ca 30 h/vecka i skolan. Utöver dina
lektioner ska du också ha tid för läxläsning, provförberedelse och övrigt skolarbete. För att ditt
skolarbete ska löpa så smidigt som möjligt behöver du planera din tid. Ett bra sätt är att skaffa
sig en kalender. I din kalender skriver du upp ditt
schema och du skriver också in alla läxor, prov
och övriga uppgifter som du ska göra. Telefonens
kalender fungerar lika bra som en traditionell
papperskalender. Då du väl har allting som du ska
göra inprickat i din kalender kan du börja planera
när du ska göra vad. Vissa av dina uppgifter tar
mer tid än andra, och då behöver du också börja
med dem i god tid.

Varje dag möter du texter i olika
läroämnen. Du har kanske någon
gång behövt läsa en text många
gånger innan du har förstått
innehållet, eller så har det kanske känts som att det inte hjälper
hur många gånger du än läser
texten. Känner du igen dig?

Svara på
meddelanden

Gå ut
med
hunden

Ett dygn har 24 h och man brukar tänka
att en tredjedel av tiden är vikt för sömn,
en tredjedel för fritid och en tredjedel för
jobb.

Från dröm till handling är en bok i elevhandledning för åk 7–9. Boken hjälper eleverna
att orientera sig i stadieövergångarna, både
när det gäller att komma igång med studierna på högstadiet och i fortsatta studier efter
den grundläggande utbildningen.

Se på film/
surfa

är alltid det
vid en förbränning
Utgångsämnena
Som reaktions
och syrgas O2.
ämne som brinner
r, bildas oxider.
och när sva
produkter, förbränningsprodukte
bildas alltså järnoxid
När järn brinner
svaveloxider.
CO2. Om kol
vel brinner bildas
bildas koldioxid
När kol förbränns
kolmonoxid CO,
lite syre bildas
brinner i alltför
När kväve brin
– en giftig gas.
det vill säga kolos
till exempel kvävemonoxid
ner bildas kväveoxider, . I en kemisk formel kän
NO2
NO och kvävedioxid att det finns ett O i slutet av
på
ner man igen oxider
den kemiska be
av formeln finns
sy
formeln. I början
har reagerat med
det ämne som
teckningen för
ret.

ämne när det brinner?

Förbränning
där ett ämne
kemisk reaktion
Förbränning är en
eller
och reaktionsprodukten
frigörs
reagerar med syre
är oxider. I reaktionen
reaktionsprodukterna
värmeenergi.
+ syre → oxid
brännbart ämne

brinner,
När magnesium
det vill säga reagerar
med syre, bildas
MgO.
magnesiumoxid
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Ämnen och reaktioner

Faktaruta
Ingress
Exempel

Det
naturvetenskapliga
området

ÖVNING
Välj ett läsämne och ett kapitel som ni
Turism-,
jobbar med just nu.
Öva dig i kosthållsatt skapa
och
ekonomibranschen
förståelse genom att skapa dig en
helhetsbild av texten med hjälp av exemplen.

JAG I SKOLAN

Social-, hälso- och
idrottsområdet

Det humanistiska
och
pedagogiska området

Arbetslivets
branscher

27

Naturbruk och
miljöområdet

Teknik och
kommunikation

BRANSCHER OCH
YRKEN
Arbeten och yrken
i Finland är indelade
i olika
branscher. De här
branscherna ska förse
Finland
med nödvändiga
varor, tjänster och
service.
Våra utbildningar
är indelade enligt
de här
branscherna. På följande
sidor kommer du
att se
exempel på yrken
man kan
andra och tredje stadiet. utbilda sig till, på både

PORTFOLIO 15

Ett intressant yrke

Det samhällsvetenskapl
iga,
företagsekonomisk
a och
administrativa området
Kultur

ÖVNING
Arbeta i små grupper.
• Varje grupp skriver
ner de tre värsta
yrken ni
kan tänka er på lappar.
• Läraren samlar
in lapparna
vilka yrken som föreslagit och går igenom
s.
• Läraren sparar
en lapp med varje
föreslaget
yrke och alla grupper
drar en lapp.
• Ni ska nu försöka
få de övriga i klassen
att bli
så intresserade som
möjligt av yrket ni
fått.
Tala om vilka fördelar
det finns med yrket,
varför det är viktigt
att just det arbetet
blir
uträttat, vad som
skulle bli följden om
ingen
gjorde det och så
vidare.
• Diskutera i klassen
hur olika yrken värderas.
JAG I SKOLAN

9789515249555

Från dröm till handling

61

24,80 €
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HISTORIA OCH SAMHÄLLSLÄRA

ÅRSKURS 7-9

Bonäs, Ehnström-Backas

I tiden 7–8
Historia

I TIDEN

I tiden 7 och 8 är läromedel
i historia. I tiden 7 visar hur
människor, maskiner, nationa
lism och krig förändrade världen
under 1800-talet och fram till
första världskrigets slut. I tiden
8 tar upp den nyaste historien,
från mellankrigstiden fram till
i dag.

Bonäs, Strang

I tiden 9
Samhällslära
I tiden 9 Samhällslära ser
samhället som en helhet och ur
en elevsynvinkel. Stor vikt har
lagts vid elevens egen aktivitet.
Läromedlet utgår från presen
tation, aktivering, kontrastering
(t.ex. historiskt och geografiskt)
och reflektion.
I boken ingår uppgifter i form
av reflekterande frågor, repetitionsfrågor och fördjupande,
problematiserande och forskningsbaserade uppgifter. Multilitteraciteten löper som en röd
tråd genom läromedlet i form
av olika texttyper, bilder, grafer,
tabeller och kartor. Fördjupande
material finns bakom QR-koder
i boken.

Varje kapitel innehåller frågor om
texten och bilderna, så att eleverna kan reflektera över det de
lärt sig. Med hjälp av forskningsbaserade uppgifter kan eleverna
granska historiskt källmaterial
och kritiskt analysera olika typer
av texter och bilder.
För varje årskurs finns
• textbok
• digital elevlicens
• digitalt materialpaket.

I tiden 9 består av
• en textbok
• en digital elevlicens
• ett digitalt materialpaket.

I elevlicensen ingår
• digital version av boken
• bildpaket
• ljudbok
• frågor för repetition och reflektion

I elevlicensen ingår
• digital version av boken
• bildpaket
• ljudbok
• digitala repetitionsuppgifter.

I det digitala materialpaketet
ingår allt som finns i elevlicensen
och dessutom facit och tips till
boken samt en lärarguide.

I det digitala materialpaketet
ingår allt som finns i elevlicensen
och dessutom facit till boken
samt en lärarguide.

PST!
I de digitala materialen till I
tiden-serien ingår också temahelheter som Svenska litteratursällskapet sammanställt av sitt
arkivmaterial. Förutom dokument
och bilder har helheterna även
uppgifter.
Temahelheterna är tillgängliga på
gratis.laromedel.fi.
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9789515242242

I tiden 7 Textbok

29,00 €

9789515244963

I tiden 7 Digital elevlicens, elev, läsår

17,40 €

9789515241771

I tiden 7 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515241917

I tiden 8 Textbok

29,00 €

9789515245632

I tiden 8 Digital elevlicens, elev, läsår

17,40 €

9789515241764

I tiden 8 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515243942

I tiden 9 Textbok

31,50 €

9789515245649

I tiden 9 Digital elevlicens, elev, läsår

18,90 €

9789515243959

I tiden 9 Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

RELIGION

ÅRSKURS 7-9

MOSAIK

NYHET!
Jussila m.fl. Granlund,
Winberg

Mosaik

Mosaik är en ny serie i reli
gion för åk 7–9. Mosaik vill
visa på religionernas mång
fald och betona den enskilda
individens religionsfrihet och
samvetsfrihet.

Textböcker

Aktivitetsböcker

Digitala elevlicenser

Textboken har tydliga
texter, rikligt med bilder
och uppgifter på tre
nivåer: Att fundera på,
Fördjupning och slutligen
Tillämpning. Varje kapitel
avslutas med viktiga
religiösa personer eller
fenomen.

Aktivitetsböckerna
repeterar och fördjupar
textboken. Boken har
såväl enkla uppgifter för
att repetera basfakta och
centrala resonemang i
textboken som uppgifter
som stämmer till eftertanke och reflektion.

Med elevlicensen kan
eleven läsa, lyssna och
reflektera. I licensen
ingår textboken i digital
version och som ljudbok.
Dessutom ingår frågor för
repetition och reflektion.

Serien Mosaik
• pekar på religionernas och
religiositetens mångfald
• betonar den enskilda individens rätt till religionsfrihet
och samvetsfrihet
• utgår från klara, avgränsade
bastexter
• konkretiserar och fördjupar
genom bilder och grafik
• erbjuder naturlig differentiering
• återkopplar till elevernas
egen verklighet
• är flexibel: böckerna kan
användas i valfri ordning.
Mosaik består av tre delar: A,
B och C. Mosaik A tar upp
religioner och åskådningar
runt om i vårlden. Mosaik B
fokuserar på kristendomen
världen över. Mosaik C behandlar människorvärde, etik,
moraluppfattning och val i
vardagen.

Digitala materialpaket
Det digtala materialpaketet riktar sig till läraren. I paketet ingår
• digital version av textboken med facit
• uppläsning av textboken
• digital version av aktivitetsboken med facit
samt
• översikt och tips till läraren, bl.a. videor med
frågor och modellsvar.

För varje del utkommer
• textbok
• aktivitetsbok
• digital elevlicens
• digitalt materialpaket.

9789515247841

Mosaik A: Religionerna i världen Texbok

28,90 €

9789515247834

Mosaik A: Religionerna i världen Aktivitetsbok

16,10 €

9789515247858

Mosaik A: Religionerna i världen Digital elevlicens, elev, läsår

17,40 €

9789515247865

Mosaik A: Religionerna i världen Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515247872

Mosaik B: Kyrkorna i världen Textbok

28,90 €

9789515247889

Mosaik B: Kyrkorna i världen Aktivitetsbok

15,30 €

9789515247902

Mosaik B: Kyrkorna i världen Digital elevlicens, elev, läsår

17,40 €

9789515247896

Mosaik B: Kyrkorna i världen Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

9789515252852

Mosaik C: Ett gott liv Textbok – Utkommer 2021

28,90 €

9789515252869

Mosaik C: Ett gott liv Digital elevlicens, elev, läsår – Utkommer 2021

17,40 €

PST!
Mosaik utkommer steg för steg.
Alla komponenter för Mosaik
A finns ute liksom textbok och
elevlicens för Mosaik B. Mosaik C
börjar utkomma 2021.
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LIVSÅSKÅDNING

ÅRSKURS 7-9

NYHET!
Käpylehto m.fl.
Fredriksson, Granroth

UNIK

Unik
ÅK 7–9

Unik är ett nytt läromedel i
livsåskådningskunskap för
åk 7–9. Serien följer läroäm
nets uppdrag enligt den nya
läroplanen genom att främja
elevernas förmåga att sträva
efter det goda livet.
Varje kapitel inleds med en
berättelse ur vardagen, som
speglar olika fenomen i världen.
De mångsidiga uppdragen och
uppgifterna i slutet av kapitlet
underlättar differentieringen
och låter eleverna visa både
sina färdigheter och sina kunskaper.
Unik består av tre delar
1. Åskådning och kultur
2. Etikens grunder
3. Mänskliga rättigheter och en
hållbar framtid
Seriens delar kan användas i
valfri ordning.
I varje del ingår
• textbok
• digital elevlicens
• digitalt materialpaket.
Unik 1 och 2 utkommer 2021.
Unik 3 utkommer 2022.
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Textböcker
Texterna är tydliga och bokens struktur
är konsekvent med stora färgglada bilder
som inspirerar läsaren. Det finns rikligt
med uppgifter och extra information om
intressanta personer och fenomen.

Varje kapitel innehåller ett intressant
personporträtt med anknytning till temat
och med egna uppgifter. Dessutom presenteras ett av Unescos världsarv i bild i
varje kapitel.

De centrala begreppen presenteras i
början av varje kapitel, de är tydligt markerade i texten och förklarningarna finns
i en ordlista i slutet av boken. Kulturella
fenomen med koppling till det aktuella
innehållet lyfts fram i egna markerade
avsnitt.

I slutet av varje kapitel finns uppdrag
och uppgifter. Uppdragen stöder utvecklingen av mångsidig kompetens, medan
uppgifterna utmanar eleven att granska,
reflektera och utforska.

9789515253484

Unik 1 Åskådning och kultur Lärobok – Utkommer 2021

28,90 €

9789515253569

Unik 1 Åskådning och kultur Digital elevlicens, elev, läsår – Utkommer 2021

23,50 €

9789515253507

Unik 1 Åskådning och kultur Digitalt materialpaket, skola, läsår – Utkommer 2021

130,00 €

9789515253491

Unik 2 Etikens grunder Lärobok – Utkommer 2021

28,90 €

9789515253576

Unik 2 Etikens grunder Digital elevlicens, elev, läsår – Utkommer 2021

23,50 €

9789515253583

Unik 2 Etikens grunder Digitalt materialpaket, skola, läsår
– Utkommer 2021

130,00 €

LIVSÅSKÅDNING OCH RELIGION

ÅRSKURS 7-9

AL
NY DIGIT
!
LÖSNING

Digital elevlicens
Det digitala elevmaterialet till serien
Unik är interaktivt, multimodalt och
öppnar för kreativitet! I elevlicensen
ingår förstås textbokens texter och
bilder, anpassade för digital läsning,
men också ljudbok och digitala
uppgifter.

Läs! Lyssna! Titta!
Testa dig själv!

Det finns två huvudtyper av
digitala uppgifter: självrättande
uppgifter och fritextuppgifter. De
självrättande uppgifterna stöder
elevens läsförståelse och låter hen
testa sina kunskaper på egen hand.
Fritextuppgifterna låter eleven svara
på öppna frågor.
Uniks digitala elevlicenser ger helt
nya möjligheter för digitalt lärande!

Digitala materialpaket
Unik har ett digert material för läraren! I materialpaketet ingår allt som
finns i den digitala elevlicensen, och
utöver det
• guide till läraren
• modellsvar till bokens uppgifter
• differentierat material
• förslag till projektarbeten
• reflektionsfrågor
• bildpaket.

Holm m.fl. Östman, Moring

Källsprång
Källsprång är en serie i religion för årskurs 7–9.
Serien består av en huvudbok, en arbetsbok och ett
lärarmaterial för varje årskurs. Huvudböckerna är
överskådliga med tankeväckande bilder. I slutet av
varje kapitel finns frågor i anslutning till texterna.
Arbetsböckerna innehåller olika slag av arbetsuppgifter för repetition och reflexion. Lärarmaterialet
innehåller bl.a. facit, kopieringsunderlag, tilläggstexter och extra uppgifter.
Källsprång 7 berättar om världsreligionerna. Källsprång 8 redogör för kristendomens historia och
presenterar olika kyrkosamfund, medan Källsprång
9 behandlar Bibeln och etiken.
9789515226679

Källsprång 7 Textbok

29,60 €

9789515226693

Källsprång 7 Arbetsbok

16,40 €

9789515226761

Källsprång 7 Lärarmaterial

74,10 €

9789515227539

Källsprång 8 Textbok

29,60 €

9789515227546

Källsprång 8 Arbetsbok

17,80 €

9789515227553

Källsprång 8 Lärarmaterial

74,10 €

9789515228819

Källsprång 9 Textbok

29,60 €

9789515228840

Källsprång 9 Arbetsbok

17,80 €

9789515228833

Källsprång 9 Lärarmaterial

74,10 €
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BILDKONST, TEXTILSLÖJD OCH MUSIK

ÅRSKURS 7-9
7-9
ÅRSKURS

Staffan Sundberg

Musik i
grundskolan
Musik i grundskolan är ett läromedel
i musik för årskurs 7–9. Med hjälp av
läromedlet lär eleverna sig spela och
sjunga i olika former och genrer, skapa
musik samt att analysera och diskutera
musik.
Musik i grundskolan innehåller både
teori och olika slag av arbetsuppgifter,
som är avsedda att utföras direkt i häftet. I boken behandlas bl.a. olika typer
av instrument, genrer, begrepp och symboler. Olika ackord lärs också ut.
I serien ingår också en digital lärarhandledning. Lärarhandledningen
omfattar en guide till pedagogen med
översikt, handledning och tips samt
boken i digital version. I den digitala
boken ingår videor, där författaren och
musikläraren Staffan Sundberg berättar,
förklarar och tipsar.

9789515244840

Musik i grundskolan, högstadiet

17,50 €

9789515245519

Musik i grundskolan, högstadiet Digitalt materialpaket, skola, läsår

59,00 €

Karhu, Malmström, Mannila, Åberg-Hildén

Forsman, Piironen

Handbok i
textilslöjd*

RAK FÅLL

RAK FÅLL

VIKNING
RAK ÄRM

RAK ÄRM

RAK ÄRM

RAK ÄRM
TRÅDRIKTNING

FÅLL MED MUDD

FÅLL MED MUDD

FÅLL MED MUDD

RAK FÅLL

RAK FÅLL

TR

9789515016607

Handbok i textilslöjd*

43,30 €

9789515237705

Handbok i textilslöjd Mönsterark*

14,10 €

RAK FÅLL

TYGVIKNING

RAK FÅLL

RAK FÅLL
FÅLL MED MUDD

FÅLL MED MUDD

FÅLL MED MUDD

FÅLL MED MUDD
MF

ÄRM MED MUDD

ÄRM MED MUDD

ÄRM MED MUDD

TYGVIKNING

FÅLL MED MUDD
MB

RAK FÅLL

AXEL

AXEL
AXEL

TYGVIKNING

VIKNING

AXEL

ÄRM MED MUDD

FRAM

MF

MB

MB

VIKNING

Bildernas bok är i
första hand avsedd för
klasslärarna i de lägre
klasserna i grundskolan, men den utgör ett
utomordentligt stöd för
lärare i andra ämnen
och stadier när det
gäller bildtolkning.

MF

TR

Mönsterdelar:
8 Boxershorts: fram- och bakstycke
9 Collegetröja/huvtröja: framstycke
10 Collegetröja/huvtröja: bakstycke
11 Collegetröja/huvtröja: ärm
12 Collegetröja: mudd för nedre
fåll
13 Collegetröja: mudd för ärm
14 Collegetröja: kantremsa för
halsurringning
15 Huvtröja: huva

MB
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TRÅDRIKTNING

Sida 2

VIKNING

Två mönsterark ingår som separata
delar i läromedlet. Mönsterark A
innehåller lättare arbeten medan
modellerna på mönsterark B kräver
större vana.

TYGVIKNING

MÖNSTERARK A

MF

Handbok i textilslöjd riktar sig
till elever i den grundläggande
utbildningen och till alla dem
som vill ha en handbok i textila
tekniker. I boken behandlas stickning, virkning, broderi, sömnad
och många specialtekniker med
tydliga instruktioner i ord och bild.

Bildernas bok

Bildernas bok tar
upp både konstbilder,
massmediebilder och
vardagskonsten, dvs.
den byggda miljön och
olika bruksföremål

9789515235121

Bildernas bok

49,50 €

LITTERATUR FÖR BARN OCH UNGA

LITTERATUR

Malin Klingenberg & Joanna Vikström Eklöv

Serien om Pensionärsmakten
Serien om Patrik, Irene och Pensionärsmakten är nu fullständig och
får en storslagen av slutning med Den stora seniorkampen. Det här är
barnlitteratur som riktar sig direkt till en läshungrig mellanålderspublik. Berättelserna är roliga, fulla av finurliga infall och precis lagom
spännande. De svart-vita illustrationerna av för tankarna till Ole Lund
Kirkegaard och matchar berättelsens humor.
Hela serien finns i ljudboksformat!

Patrik och
Pensionärsmakten

Irene och
sedelsugen

9789515232540
18,00 €

9789515231253
18,00 €

Den fantastiske
Alfredo

Rakels mirakel

9789515240088
18,00 €

9789515243409
18,00 €

– 40 %
SKOLRABATT PÅ LITTERATUR
Beställ inom april och få
40 % rabatt! Mejla skolans
beställning av skönlitteratur till
inger.ruotanen@sets.fi
senast 30.4.2021.

Den falska Bernice
9789515235619
18,00 €

Den stora
seniorkampen
9789515250551
18,00 €
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LITTERATUR FÖR BARN OCH UNGA

LITTERATUR

– 40 %
SKOLRABATT PÅ LITTERATUR
Beställ inom april och få
40 % rabatt! Mejla skolans
beställning av skönlitteratur till
inger.ruotanen@sets.fi
senast 30.4.2021.

Sanna Tahvanainen & Jenny Lucander

Ellen Strömberg & Elin Löf

9789515246493

9789515251503
18,00 €

Min svarta hund
20,00 €

Leonard tycker om schack och fotboll och
vilda djur. På torsdagar går han i terapi
hos Siv Sund. Leonard går i terapi för att
han har så många och stora känslor. Han
använder ord som skär som svärd. Ibland
river och slår hans händer. Det är inte bara
saker som går sönder. Det är sådant Leonard pratar om med Siv Sund. Av henne får
Leonard en hund. En svart hund. Men vad
ska den heta?

Utkomm
er
i mars

Maggan året runt
Maggan älskar sin mamma och sin morfar PG,
men hon har inte någon bästis i sin egen ålder.
Det är Maggan lite orolig för. Hur vet man egentligen att man är bästisar? Kan man tycka om flera
personer samtidigt? Sådant och mycket annat
funderar Maggan, sju år, på under det första året i
skolan. Ellen Strömbergs nya kapitelbok innehåller fyra årliga och barnnära berättelser om Maggan. Texterna passar perfekt som högläsning eller
att läsa själv för dem som redan knäckt läskoden.
Illustrationerna är gjorda av Elin Löf.

Cara Knuuttinen

Molly och Kelenken
9789515252418
20,00 €
Det är leksaksdag på dagis. Molly har
med sig Doggy som vanligt. Hugo har
med sig en fågel som heter Kelenken.
Sådana fanns på dinosaurietiden. Åå,
vad fin den är!
Då de går ut glömmer Hugo Kelenken
efter sig. Tur att Molly märker det och
kan ta hand om den. Kelenken får ett
eget bo och hälsosaft. Jag vill vara din,
viskar Kelenken. Det hör Molly helt tydligt. Sen tröttnar Kelenken på boet. Sist
vid porten är en rutten sill, ropar den,
och sätter av. Så öppnar Kelenken porten
och ger sig av mot Storberget.
Cara Knuutinen har bland annat med
böckerna om Saga Blom etablerat sig
som illustratör. Nu står hon första gången för både text och bild.
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Carlos da Cruz & Janne Haikari

Under månen

Upptäckare och
äventyrare

9789515250414
22,00 €

9789515251633
26,00 €

Aki-Pekka Sinikoski och Ilja Karsikas
skapar en magisk värld där det vemodiga,
men också det vackra och det absurda, får
plats. Kvällsbadet för berättelsens barn till
en enslig ö där udda existenser funderar på
livet medan de kokar fisksoppa. Däremellan
spelar de schack och letar strandfynd. Men
sedan ringer Gud upp och säger att det är
dags att ta sig hemåt till pappa som väntar.
Aki-Pekka Sinikoski debuterar som författare med en varm text som får ett personligt
ackompanjemang i Ilja Karsikas illustrationer i akvarell.

Vad gör en upptäcktsresande? Kan man
upptäcka en plats som någon redan bor på?
Finns det upptäcktsresande från Finland?
Upptäckare och äventyrare är den tredje
faktaboken illustratören Carlos da Cruz och
historikern Janne Haikari gör tillsammans.
Med humoristisk ton berättar de bland annat
om hur det gick till då Elias Lönnroth reste
runt i Finland för att samla ihop texterna till
Kalevala, om A.E. Nordenskiölds expeditioner längs Nordostpassagen och om hur Lisi
Oterna kartlade stjärnor och kometer med
hjälp av teleskop.

Aki-Pekka Sinisalo & Ilja Karsikas

LITTERATUR FÖR BARN OCH UNGA

Utkomm
er
i april

Malin Klingenberg & Maria Sann

Främlingarna
9789515251374
20,00 €

Borde man akta sig?
Vi är i sandlådan då Linnea berättar det.
Vi ska få främlingar, säger hon.
Jaha, säger jag. Vet du vad de heter?
Linnea suckar.
Ingen vet vad de heter, säger hon.
Främlingarna luktar konstigt och tuppar av
utan förvarning. De är rädda för folk. Men de
är ganska gulliga, särskilt när de rapar. Man
förstår inte vad de säger, men man ska inte
prata med främlingar, så det kanske inte gör så
mycket. Malin Klingenberg är tillbaka med en
underfundig bilderbok om ett missförstånd.

LITTERATUR

Utkomm
er
i mars
Lina Laurent &
Maija Hurme

Plats på jorden
9789515252401
22,00 €

Karin Erlandsson & Peter Bergting

Nattexpressen
9789515251558
20,00 €

Kompisarna Luna, Bianca och Bille har
hittat en egen plats. Den ligger bakom ett
trasigt stängsel och är ingen annans, utom
kanske Armis. Armi älskar att odla och sår
frön överallt hon kommer åt. Vännerna
hjälper henne gärna. Men vad är det egentligen för ett märkligt ställe de hittat? Och
vem är den mystiska gubben med cykeln
som dyker upp när man minst anar det?

Danjas mormor bor i ett gammalt stationshus vid ett övergivet tågspår. Varje
december bor Danja hos mormor tillsammans med mamma, pappa och storasyster
Nanda. Danjas mormor är gammal, och
har en sekretär med spännande saker
i, men hon är ibland glömsk och säger
konstiga saker.

Plats på jorden är en berättelse om några
vänner som börjar odla mitt i stan. Men
inte bara det – det här är också en faktabok för barn om frön, mikrober, jordmån, kompostering och bokashi, skörd,
matlagning och biodling. Berättelsen om
en speciell plats på jorden varieras med
faktaspäckade uppslag och tips för en rolig,
konstruktiv och miljönära vardag.

En natt väcks Danja av ljudet av ett tåg.
Tåget heter Nattexpressen och det tar med
Danja på ett magiskt, hisnande äventyr
där tid och rum följer sina egna regler.
Men vem kan hon egentligen lita på?
Och vart har mormor tagit vägen? Karin
Erlandsson har skrivit en fantasispäckad
adventsbok i 24 kapitel. Perfekt för högläsning när som helst under läsåret.

Peppe Öhman
Karin Erlandsson & Frans Erlandsson
& Ludwig Sandbacka

Myter och fakta om
pärlornas ursprung
9789515251527
26,00 €

Myter och fakta om pärlornas ursprung är
ett uppslagsverk över de arter som finns
i Drottningriket, där böckerna i serien
Legenden om ögonstenen utspelar sig. Här
får vi veta hur roshajen ser ut, varför gormkrabban inte har några fiender och vilken
växt som värmer en om man fallit i en isvak.
Dessutom får vi veta hur dykarhuvan egentligen fungerar! I boken finns också sagor,
myter, recept och sånger.

Vita lögner och
höga hinder
9789515250278
18,00 €
Maja rider i stallet varje vecka. Det är inte
Maja som har bestämt det, det är hennes
hästtokiga mammor. Maja gillar verkligen
inte stämningen i stallet, vissa av hästarna
är alldeles omöjliga att rida och de andra
ridskoleeleverna är otrevliga. Den enda
som Maja skulle kunna tänka sig att umgås
med är Parisa. Men gillar Parisa verkligen
Maja, eller är hon snäll bara för att någon
sagt att hon måste? Vita lögner och höga
hinder är andra delen i Peppe Öhmans
sympatiska serie om Maja och Frank.
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