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ENSAMHET 
– STÖRSTA RISKEN
FÖR ICKE GODKÄNT

GRATIS!
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FÖR ALLA LÄRARE OCH PEDAGOGER I FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA laromedia.se

Tänk elev! Tänk lärande!
Johan ger dig verktygen som gör 
lärandet begripligt för eleven och 
tidsbesparande för dig. | sidan 16

Hjälp eleverna att nå sina mål. 
Satsa på fortbildning! Vi har 
samlat de mest intressanta och 
relevanta titlarna. | sidan 6

”En unik chans att jämföra hundra-
tals titlar under samma tak”.
Vi har pratat med lärare som besökt 
Inspirationsdagarna. | sidan 22

ÅRETS FÖRELÄSARE!

JOHAN ALM

FÖR LÄROMEDIA BOKHANDEL ÄRläraren alltid      i centrum



Digital färdighetsträning
för åk 1–6

Digital färdighetsträning
för åk 1–6

Digital färdighetsträning
för åk 1–6

Det man 
binglar blir 

man bra på!

Övningar i svenska, engelska, matematik, 
geografi  och NO kopplade till våra läromedel.

Bok + bingel = eleverna tränar mer.
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Årets
inspirationsdagar
– MER ANGELÄGNA OCH

AKTUELLA ÄN NÅGONSIN!

Mycket har hänt sedan vi arrangerade vår 

första Inspirationsdag för arton år sedan. 

Utbudet av läromedel och skönlitteratur 

har ökat lavinartat samtidigt som behoven 

och förutsättningarna för skolan drastiskt 

har förändrats. 

Det känns därför extra angeläget 

att kunna erbjuda våra avtalskunder 

möjligheten att under en eftermiddag 

kunna jämföra hundratals titlar och 

läromedel. Under ett tak! Allt för att hitta 

rätt material utifrån sina, och elevernas, 

behov. För att kunna göra välgrundade 

läromedelsinvesteringar i framtiden!

ÅRETS FÖRELÄSARE VALDE NI!

Efter förra årets mässor frågade vi 

samtliga besökare om vilken föreläsare 

de helst skulle vilja lyssna till i 

framtiden. Det mest önskade namnet 

var Johan Alm, föreläsare och författare 

till bland annat Lärandematriser och 

Kunskapsöversikter. Det känns därför 

extra kul, både för oss och för er som 

besöker Inspirationsdagarna, att kunna 

presentera hans föreläsning Tänk elev! 

Tänk lärande! i vår. Johan presenterar 

verktygen som gör lärandet begripligt för 

eleverna och tidsbesparande för dig som 

pedagog. På så vis kan du istället lägga 

mer tid på att analysera elevresultat och 

förbättra din undervisning.

Väl mött!

LäroMedia Bokhandel
TIPS TILL DIG SOM
BESÖKER VÅRA MÄSSOR
// Både entré och föreläsning är helt kostnadsfritt för dig som besökare. 

// För att undvika köer och försäkra dig om en plats på föreläsningen vill vi   
 gärna att du föranmäler dig på laromedia.se 

// Passa på att ta en fika när du besöker våra inspirationsdagar. Vi bjuder!

// Öppettider på samtliga orter: 13.00 – 17.30

VÄXJÖ 8 MARS
 
HALMSTAD 13 MARS
 
MALMÖ 14 MARS

HELSINGBORG 15 MARS

ÖREBRO 20 MARS

SKÖVDE 21 MARS
 
KARLSTAD 22 MARS

NORRKÖPING 26 MARS

LINKÖPING 27 MARS

JÖNKÖPING 28 MARS
 
VÄSTERÅS 17 APRIL

UPPSALA 18 APRIL
 
FALUN 19 APRIL
 
BORÅS 26 APRIL

När kommer    vi till dig?

 
www.facebook.com/laromedia

 
www.instagram.com/laromedia

TURNÉPLAN 2018

BOTANISERA BLAND HUNDRATALS  

LÄROMEDELSTITLAR PÅ MÄSSAN.
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I 
början av 1990-talet arbetade Elisabeth 

Hall, en av tre grundare till LäroMedia 

Bokhandel, som grundskolelärare i 

Örebro. Hon älskade att undervisa och 

förse vetgiriga elever med bra läromedel 

och intressant läsning utifrån deras behov.

 – Att botanisera bland alla fina läromedel 

och böcker var en fröjd för en bokälskare 

som mig, berättar Elisabeth som såg 

möjligheter att underlätta vissa delar av 

inköpsprocessen.

 – Det jag saknade var möjligheten att 

få en egen leverans istället för en samlad 

till skolan. Kunde man dessutom skapa 

bevakning av restnoteringar, tydliga följe-

sedlar och fakturor så fanns det ytterligare 

tid att spara in. Inte bara för mig – utan 

för alla lärare! Det är saker som idag kan 

tyckas självklara men på den tiden var det 

inte det, berättar hon.

 Tillsammans med Per Åkesson och Willy 

Elvin, som vid den tiden drev bokhandel 

på Örebro Universitet, började hon utveckla 

sina tankar och idéer kring förbättringarna. 

Willy hade branschkunskapen och Per var 

pionjär när det gäller Apples datorer. I en 

tid när stordatorer var standard skräddar-

syddes ett affärssystem, helt anpassat till 

de egna behoven, på en Mac.

 Resten är, som man brukar säga, histo-

ria och idag är LäroMedia Bokhandel lan-

dets största distributör av läromedel och 

böcker till skolan.

 Drygt 270 av landets 290 kommuner, 

och en lång rad friskolor, gör alla sina in-

köp hos LäroMedia Bokhandel.

SOMMAREN ÄR HÖGSÄSONG

Ett 50-tal medarbetare med olika arbets-

områden och specialkunskaper hjälps åt 

att hantera beställningar och leveranser.  

 Sammanlagt rör det sig under ett år 

om drygt en miljon orderrader som ska 

hanteras i beställnings- och distributions-

systemet. En stor del av detta görs under 

sommaren och då dubblas i princip per-

sonalstyrkan. Runt 90 personer arbetar 

då i skift för att hinna med allt som skall 

levereras till skolstarten i augusti.

 – Vi är givetvis tacksamma för att få in 

beställningarna i god tid innan termins-

start. På så vis har vi möjlighet att hinna 

få fram titlar med längre leveranstid, be-

rättar Pär Larsson som är inköpsansvarig.

– När höstterminen startar och inköpen 

ska kompletteras sliter vi hårt, sju dagar i 

veckan, för att leverera så snabbt som det 

bara går, fortsätter han.

 Under några par veckor kring termins-

start levereras nämligen närmare 5 000 

pall med läromedel och böcker till skolor i 

hela landet. Lägger man dessutom till alla 

paket, drygt 10 000, som skickas under 

samma period så förstår man att det är 

hektiska veckor!

 – För att minska väntetiden för vi ständiga 

diskussioner med alla våra leverantörer 

gällande leveranstider och restnoteringar, 

säger Pär.

 – Jag vill dock passa på att påpeka att 

vi inte inväntar material med längre leve-

ranstid. Vi skickar omgående ut det som 

finns och restnoteringarna skickas så 

snart de kommer i lager. Vi vet hur efter-

längtade böckerna är hos våra kunder! 

NYA BEHOV – NYA UTMANINGAR

Då skolans verksamhet, och behov, ständigt 

förändras gäller det som leverantör att vara 

lyhörd och flexibel. LäroMedia Bokhandel 

NÄR LÄROMEDIA BOKHANDEL STARTADE SIN VERKSAMHET GJORDE MAN DET FAST

BESLUTNA ATT UNDERLÄTTA FÖR LANDETS ALLA LÄRARE OCH PEDAGOGER. SNART 25 ÅR 

SENARE ÄR DET FORTFARANDE DEN VIKTIGASTE HÖRNSTENEN I VERKSAMHETEN.

LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se

            LOREM IPSUM

 Läraren alltid      i centrum
FÖR LÄROMEDIA BOKHANDEL ÄR
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levererar idag böcker från över 2000 olika 

förlag, från hela världen, i både tryckt och 

digitalt format.

 – All typ av fortbildningslitteratur för 

lärare och pedagoger, hela vägen från för-

skola till gymnasiet, är något som är stän-

digt aktuellt, berättar Pär och fortsätter: 

– Behovet av modersmålslitteratur har av 

naturliga skäl ökat rejält under de senaste 

åren. Många tror att det bara är lärome-

del som kan beställas via oss. Men så är 

det inte. Vi levererar skönlitteratur, fort-

bildningslitteratur, laborativa läromedel, 

utredningsmaterial och tester, lagar och 

förordningar ... Allt som våra kunder 

önskar och behöver. 

 – Att underlätta för läraren har alltid 

varit den viktigaste hörnstenen i det vi gör,

berättar han. Kan vi bidra till att de får mer 

tid över till eleverna så bidrar vi indirekt 

också till en bättre skola!

STORA BESPARINGAR PÅ FLERA OMRÅDEN

Det är inte bara tid som LäroMedia Bok-

handel hjälper sina kunder att spara.

 – Våra avtalskunder har en lång rad 

fördelar. Rabatterade priser och möjlighe-

ten till fraktfria leveranser är två faktorer 

som hjälper skolan att spara pengar. En 

tredje fördel, som många ofta glömmer 

bort eller inte tänker på, är att vi inte har 

några administrativa- eller fakturaavgifter. 

Dessutom får merparten av våra kunder 

elektroniska fakturor vilket är en enorm 

besparing! Hos oss får man helt enkelt 

fler böcker för pengarna!

Tack vare att vi samordnar leveranser till 

skolan gör vi också miljön en stor tjänst. 

En färsk rapport från IVL Svenska Miljöin-

stitutet visar nämligen att samordnad varu-

distribution ger 70 procent lägre utsläpp.

Även om skolans behov ändras så är det en 

sak som kvarstår och som aldrig kommer 

att ändras; LäroMedia Bokhandels fokus 

på läraren. 

MARGARETA

OCH ERIK ÄR

TVÅ AV DE SOM SVARAR

NÄR DU RINGER KUNDTJÄNST.

PÄR LARSSON, INKÖPSANSVARIG

”KAN VI BIDRA TILL ATT LÄRARNA FÅR 
MER TID FÖR ELEVERNA SÅ BIDRAR VI 

INDIREKT TILL EN BÄTTRE SKOLA!”

STATISTIK I KUBIK

Under 2017 skickade vi 9 327 pall och
153 652 paket innehållande totalt 6 789 437 
exemplar av böcker och läromedel.

Vår närmaste kund, Proffsgymnasiet, har vi i 
grannbyggnaden. Den mest långväga är Svenska 
skolan i Perth; 13 465 kilometer bort!

I vår webbshop hittar du över en miljon titlar! 

TUSENTALS PALL

I VÄNTAN PÅ

LEVERANS!
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Din undervisning är nyckeln till att varje 

elev ska kunna nå målen i skolan.

För att underlätta den undervisning du 

bedriver, och de betyg du sätter, finns det 

en lång rad olika verktyg. I vår nya fort-

bildningskatalog har vi samlat några av de 

allra bästa! 

På 60 sidor har vi samlat ett stort antal 

fortbildningstitlar som vi tycker är extra 

intressanta – och relevanta – för alla peda-

goger och skolledare i dagens komplexa 

och föränderliga skola. Här finns lästips 

för alla lärare och pedagoger, oavsett 

tidigare yrkeserfarenhet, tillsammans 

med litteratur för dig som arbetar med 

skolutveckling och ledarskap.

På laromedia.se/fortbildning kan du bläddra 

och beställa ur en digital version av katalogen. 

Vill du hellre ha en tryckt katalog så finns 

den att hämta på våra Inspirationsdagar.

”VÅRT UPPDRAG ÄR ATT LEVERERA 
ALLA DE LÄROMEDEL OCH BÖCKER
NI BEHÖVER I SKOLAN.”

Utbudet av fortbildningslitteratur, både 

svensk och utländsk, är dock långt mycket 

större än det som presenteras i katalogen. 

Finner du inte de titlar du önskar så

finns de med största sannolikhet på vår 

hemsida. LäroMedia Bokhandels uppdrag 

är nämligen att leverera alla de läromedel 

och böcker ni behöver i skolan, oavsett 

om det är läromedel, fortbildning eller 

skönlitteratur. 

Tack vare ert avtal med oss blir inköpen 

av litteratur både billigare och effektivare 

– för hela er organisation. Vårt mål är att 

underlätta ditt arbete så mycket vi kan. 

Allt för att du ska få mer tid att stötta och 

undervisa dina elever – så att de i sin tur 

kan nå sina mål!

Läs mer på:

laromedia.se/fortbildning

  Satsa på    fortbildning!

LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se

BLÄDDRA OCH BESTÄLL DIREKT ONLINE:

LAROMEDIA.SE/FORTBILDNING

HJÄLP ELEVERNA ATT NÅ SINA MÅL



FAVORIT MATEMATIK F   – 6 I NY UPPLAGA
Sveriges största matematikläromedel – nu med digital kompetens!

Upplaga 2
Digital 
 kompetens

Nu uppdaterar vi Favorit matematik, Sveriges 
mest använda matematikläromedel, med  
digital kompetens enligt lgr 11 (rev 2017).  
Den nya upplagan finns tillgänglig från juni 
2018. Mer information hittar du på  
laromedia.se/favorit_digitalkompetens

annons_laromedia_favoritmatematik.indd   1 2017-12-22   07:50:33

LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se



LÄS MER & BESTÄLL PÅ LAROMEDIA.SE

KUNSKAP  
DU BEHÖVER 

Kunskap du behöver_v2.indd   1 2017-12-20   12:37
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Natur & Kulturs podcast Akademiska 

kvarten ger dig pendlarvänliga och 

tillgängliga intervjuer med forskare, 

författare och andra framstående 

personer som har något viktigt att 

berätta om svensk utbildning,

utifrån en aktuell bok eller ett

aktuellt ämne.

I de första avsnitten möter du 

läs- och skrivforskaren Barbro 

Westlund, Skolkommissionens 

ordförande Jan-Eric Gustafsson, 

skolforskaren Maria Jarl, pedago-

gikprofessorn och PISA-experten 

Christian Lundahl, spelforskaren 

och pedagogikprofessorn Jonas

Linderoth och forskarna Emma 

Arneback och Jan Jämte.

Fler avsnitt spelas in och släpps 

löpande.

Lyssna via iTunes, Acast,

Soundcloud och Storytel.

Lyssna          & lär!
AKADEMISKA KVARTEN
– EN NY PODCAST OM
UTBILDNING!

Johan Anderblad, känd från barnpro-

grammet Bolibompa, blir den fjärde 

läsambassadören i ordningen.

Hans uppgift är att sprida läslust bland 

alla oavsett bakgrund och han tror sig 

vara rätt man för jobbet.

– Jag kom själv i kontakt med litteratu-

ren sent i livet efter att ha skolkat mig 

genom högstadiet och gymnasiet upp-

täckte jag det häftiga med böcker via 

extrajobb på ett boklager.

För att nå ut tänker han använda sig av 

de medier han behärskar bäst – ljud 

och bild.

– Jag tänker använda mig av radio- och 

tv-inslag som jag producerar, genom 

Instagram, YouTube och andra eta-

blerade kanaler. Istället för att stå 

och prata inför människor som redan 

läser mycket, så kommer jag att jobba 

för att nå dem som normalt sett inte 

snackar böcker.

– Forskning visar ju att det går knacki-

gare med läsningen, och det är en viktig 

demokratifråga att alla kan ta till sig 

information. Det känns också viktigt 

att ge alla chansen att upptäcka läs-

ningen, för det ger så mycket till en 

som person, och det vill jag unna alla, 

avslutar Johan.

Tips!

Följ Läsambassadören på Instagram: 

instagram.com/lasambassadoren

              JOHAN ÄR ÅRETS

    läsambassadör!

HELA SVERIGE LÄSER!

JOHAN ANDERBLAD

BLIR DEN FJÄRDE

LÄSAMBASSADÖREN

I ORDNINGEN.
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LäroMedia informerar!

LäroMedia Bokhandels beställnings-

katalog för åk F-6, även känd som 

”den gula katalogen”, har blivit något 

av en institution i skolvärlden under 

de snart 20 år som vi producerat den.

I takt med att allt fler av våra kunder 

insett fördelarna med att beställa på 

vår hemsida har behovet av en tryckt 

beställningskatalog minskat drama-

tiskt de senaste åren. Av den anled-

ningen har vi beslutat att inte trycka 

någon beställningskatalog 2018.

Fördelarna med att beställa på vår 

hemsida är många! En av de främsta 

är att utbudet på laromedia.se otroligt 

mycket större än i en tryckt katalog. 

Dessutom tillkommer det nyheter 

dagligen och all information kring 

produkterna är dagsfärska! Många 

titlar kan du dessutom provläsa för 

att skaffa dig en uppfattning om 

innan beställning! 

I webbshoppen finns all information 

om dina tidigare beställningar och 

du kan enkelt spara beställningar 

för att skicka dem när de är kom-

pletta. Bland många andra fördelar!

Har du inte tidigare beställt via vår 

hemsida så guidar vi dig gärna!

Hör bara av dig till vår kundtjänst så 

hjälper de dig att komma igång på 

några få minuter!

HEJ DÅ

BESTÄLLNINGS-

KATALOG!

BEHÖVER DU LÄSTIPS
OCH INSPIRATION?

Som du säkert känner till så levererar vi 

alla böcker du önskar. Men ibland kan det 

vara svårt att veta vad man söker eller 

vad som faktiskt finns. För att underlätta 

urvalet, och tipsa om utbudet, trycker vi 

varje år flera olika kataloger med lästips:

laromedia.se/kataloger

HÅLL DIG
UPPDATERAD!

Vill du vara säker på att alltid få nyheter,  

specialerbjudanden, inbjudan till lärome-

delsmässor, utbildningar och liknande? 

Då är vårt digitala nyhetsbrev något för dig!

Anmäl dig på vår hemsida!

laromedia.se/nyhetsbrev

NYFIKEN PÅ VAD
ANDRA LÄSER?

På laromedia.se hittar du topplistor 

inom flera kategorier:

» Skönlitteratur

» Pocket

» Barn- & ungdomsböcker

» Faktaböcker för barn & ungdom

”FÖRDELARNA MED ATT BESTÄLLA PÅ VÅR HEMSIDA ÄR MÅNGA!
EN AV DE  FRÄMSTA ÄR ATT UTBUDET PÅ LAROMEDIA.SE ÄR
OTROLIGT MYCKET STÖRRE ÄN I EN TRYCKT KATALOG.”

10
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Hej F-6-lärare! 

Bonnierförlagen är Sveriges största förlagshus, men vi som sedan i september 
jobbar med Bonnierförlagen Lära är bara två personer. 

Vi heter Eva Skarp och Marie Carlsson. Tillsammans har vi 10 års lärarutbildning 
och 10 års undervisningserfarenhet. Vi har arbetat med utgivning av tryckta och 
digitala läromedel i sammanlagt 33 år, och under den tiden har vi jobbat ihop 
med gissningsvis ett par-tre hundra lärare som har varit läromedelsförfattare, 
granskare och utprovare. Vi har besökt någonstans runt 400 skolor, och vi har 
träffat och pratat med fler lärare och elever än vad vi kan räkna. 

Bonnierförlagen Lära har kommit till för att skolan behöver något nytt. 

Bästa möjliga läromedel, tryckta och digitala, är självklart – men också andra  
saker: fortbildning, nätverk, inspiration och sådant som helt enkelt bara gör  
vardagen lite lättare och roligare. 

På nästa uppslag hittar du ett exemplar av affischen ”Klassrummet” 
med Lotta Olssons dikt och Stina Lövkvists illustration. 

Den har vi tagit fram för att lyfta ”det goda klassrummet”. Vi tror starkt på att 
debatten om skolan och om läraryrket måste lyftas och bli mer positiv. Skolan är 
en fantastisk plats där all utveckling börjar och där mirakel sker på daglig basis. 
Läraryrket är ett av samhällets viktigaste. 

Under 2018 vill vi i olika sammanhang lyfta fram de goda, positiva berättelserna  
om lärarvardagen – de som visar att det börjar i skolan och att lärare öppnar 
dörrar. 

Har du en sådan vardagsberättelse? Gå in på laromedia.se/bonnierforlagenlara 
och dela med dig! Om vi skulle vilja publicera din berättelse i något sammanhang 
kontaktar vi dig innan. 

Varma hälsningar och på återseende under 2018!

    LÄRARE ÖPPNAR DÖRRAR

BC+BFLära annons.indd   2 2018-01-15   07:41
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FRAMÅT I LÄSNINGEN!

Omar tycker om Nelly. Han
brukar titta på henne i smyg. 
Ibland tittar hon tillbaka, men 
då blir Omar blyg. Han vill inte 
att de andra ska få veta. Hur 
ska han göra?

”Djurkompisar” handlar om 
några barn som bor på landet 
och tar hand om olika djur. 
Den här gången handlar det 
om korna på Pelles gård. 

När Märta känner sig som ensammast i stallet 
träffar hon Månstråle, som inte är en ponny 

utan en riktig 
storhäst.
En ny lättläst och 
träffsäker vardags-
berättelse för såväl 
hästbitna som 
hästrädda läsare.

Edvin vill inget hellre än att spela fotboll, 
självsäkert kastar han sig in i matchen – 

men Emilia är 
mycket bättre 
än han. Det får 
Edvin att ta till 
flera fula trick...
En varm och 
tonsäker 
skildring av 
relationer och 
vardagsproblem 
riktade direkt till 
nybörjarläsaren.

Första fotbollslägret och Kasper är nervös. 
Det är många motståndare i de andra lagen. 

Och kanske 
också några nya 
kompisar! 
Med nya illustra-
tioner och en fot-
bollsskola i slutet 
av varje bok som 
passar perfekt i 
träningsväskan!

Efter att ha räddat hela universum så vill Georg 
och Harold bar sova nu. Men det får de inte, 
för det är provdag i skolan! Tyvärr somnar de 
ändå, och missar provet. En tidsresa tillbaks till 
dagen innan provet ger dem dock en ny chans! 
Bara ett problem. Georg och Harold från igår 
finns fortfarande kvar i dåtiden... Och sen hotet 
från yttre rymden såklart!

Kan Nelly och Valle överlista 
Kulturskolans direktör? Han 
hotar med nedläggning av 
skolan! Nelly inser att hon 
måste öva hela natten på sin 
cello, men räcker det? Med 
tanke på hur illa det lät när 
de övade, skulle de behöva 
en lärare på näckens nivå 
för att få fason på de falska 
tonerna ...

Det händer mystiska saker i Elvestad. 
Succéförfattaren Jørn Lier Horsts barn-
deckare är baserade på hans egna
erfarenheter som polis. Det skulle 
kunna hända på riktigt, och det skulle 
kunna hända dig!

Beställ böckerna på laromedia.se
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Vi dokumenterar     allt mer,
                                MEN ELEVERNA FATTAR ALLT MINDRE

D
et började för snart två år sedan 

då hans första bok Lärandematriser 

kom ut. Den väckte genast större 

intresse än både han och förlaget 

hade kunnat drömma om. Det verkade 

som lärarkåren hade längtat efter något 

som kunde hjälpa dem stödja eleverna i 

undervisningen, mer än att bedöma dem.

 Utifrån aktuell forskning och egna idéer 

skapade Alm pedagogiska verktyg i ett nytt 

matrisformat. Han formulerar målen och 

progressionen i lärandet ur elevens per-

spektiv och därmed blir lärandematriser 

så begripliga att eleven själv kan bedöma 

sitt eget och sina klasskamraters lärande. 

På så sätt får eleverna mer kontroll över 

sitt lärande och då ökar motivationen.

 Samtidigt blir de ett effektivt bedöm-

ningsverktyg för läraren. Eftersom läran-

dematriser alltid kopplas till kunskapskrav, 

kan de enkelt överföras till samlade omdö-

men. Bedömningen blir såväl enklare som 

mer rättssäker och likvärdig. Johan Alms 

skolutvecklingsarbete har visat att hans 

lärandematriser uppmuntrar till kollegialt 

lärande och att de får ämnesdiskussioner 

att bli till handlingar som når eleverna i 

klassrummet.

Nu är du aktuell med din nya bok Kunskaps-
översikter. Hur fick du idén att skriva den?

– Det fick jag redan för sex år sedan när 

jag skrev bedömningsstöd för Lgr 11 

och slogs över hur opraktiskt utformade 

kunskapskraven var rent layoutmässigt, 

väldigt svåra att överblicka. Så jag gjorde 

ett eget förslag, men då hade läroplanerna 

redan gått i tryck. Lärare skriker efter 

praktiska verktyg för planering och doku-

mentation, så de började snabbt spridas 

på skolor och bloggar. Nu kände jag att 

det var hög tid att ta ett samlat grepp kring 

det, säger Johan Alm som har varit lärare 

i mer än 25 år. Han har också skrivit en 

masteruppsats kring formativ bedömning. 

”LÄRARE SKRIKER EFTER PRAKTISKA 
VERKTYG FÖR PLANERING OCH 
DOKUMENTATION, NU KÄNDE JAG 
ATT DET VAR HÖG TID ATT TA ETT 
SAMLAT GREPP KRING DET.”

Varför behövs den?

– Det finns mycket undertryckt frustration 

hos lärarkåren över onödigt tidsödande 

dokumentation. De behöver ett översiktligt 

verktyg både vid planering av arbetsområden 

och vid dokumentation av elevresultat. 

 Bedömning och undervisning ska utgå 

från kunskapskrav, reglerna är glasklara. 

Men kraven i både kursplaner och lärplatt-

formar är så otympligt utformade att elever 

fortfarande bedöms utifrån elevuppgifter 

utan tydlig koppling till kunskapskrav, det 

visar utvärderingar. Vi dokumenterar allt 

mer, men eleverna fattar allt mindre. Det 

behövs nya verktyg.

Kunskapskraven för NO-ämnena får plats 

på en sida i din bok, men upptar hela nio 

sidor i Lgr 11. Hur har du lyckats med 

det? Varför kunde det inte vara lika enkelt 

uttryckt i Lgr 11?

– Säg det. Över 75 procent av textmassan 

i läroplanernas kunskapskrav är ren upp-

repning av text, det undviks i kunskaps-

översikter. Just ämnena biologi, fysik och 

kemi har jag sammanfört i en gemensam 

NO-översikt. En tredjedel av kraven är 

nämligen helt identiska, en tredjedel be-

skriver samma förmågor men med varie-

rande stoff. I översikten framgår plötsligt 

alla dessa likheter, liksom vad som är äm-

nesspecifikt. 

 Det underlättar enormt vid planering 

och dokumentation att ha allt överskåd-

ligt på en enda sida. Jag har gjort liknande 

kombinerade översikter för gymnasiet 

med olika kurser inom samma ämne.

Vad vill du att din bok Kunskapsöversikter 
ska göra för lärare?

JOHAN ALMS FÖRSTA BOK LÄRANDEMATRISER HAR BLIVIT VÄLDIGT UPPSKATTAD 

OCH NU KOMMER HANS ANDRA BOK, KUNSKAPSÖVERSIKTER. HAN VILL ATT DEN SKA 

BLI ETT ENKELT OCH TIDSBESPARANDE VERKTYG I VARDAGEN.

LäroMedia Bokhandel Örebro AB | 019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se



17

– Samma som den gjort för mig; bli ett 

enkelt och tidsbesparande redskap i var-

dagen. Lärare ska lägga ner minimalt 

med tid på att föra in och sammanställa 

resultat, så att de istället får tid till att 

analysera dem och planera bra undervis-

ning. Kunskapsöversikter möjliggör också 

en seriös utvärdering av elevresultat på 

kunskapskravsnivå istället för som nu, ut-

ifrån trubbiga betyg och meritvärden. När 

skolanalys utgår från mer exakta data doku-

menterade i ett visuellt verktyg, kan du skapa 

utveckling på mer vetenskaplig grund.

Vad innebär det för eleverna när lärarna 

arbetar med dina kunskapsöversikter i 

betygsättningen?

– De får en överskådlig bild över sin kun-

skapsprofil i ett ämne som de själva kan 

tyda och tolka till betyg. Då kan utveck-

lingssamtalen handla om hur de kan för-

bättras, istället för bara om hur det gått. 

Betygssättningen blir begripligare, mer 

öppen, rättssäker och likvärdig. Men pre-

sentera inte dem för elever i tron att de 

fattar innehållet, läroplanens kravformu-

leringar är desamma, bara den visuella 

överblicken tydliggörs. Kunskapsöversikter 

är främst lärarverktyg.

Lärarna kan föra in elevresultaten i dina 

kunskapsöversikter, vad innebär det för 

lärarna?

– De får en ärlig chans att följa skolförord-

ningens intentioner – att utgå från kun-

skapskraven i sin bedömning. Det hoppas 

jag kan skapa större medvetenhet om just 

kunskapskrav och i sin förlängning en 

större likvärdighet i skolan.

Hur hänger din nya bok Kunskaps-
översikter ihop med din förra

Lärandematriser?
– Enkelt uttryckt är Lärandematriser ett 

elevverktyg under själva lärandet, medan 

Kunskapsöversikter är lärarverktyg före och 

efter lärandet. De är grunden när du skapar 

en lärandematris och efteråt samman-

ställs resultaten i elevens personliga kun-

skapsöversikt. Lärandematrisen beskriver 

hur några krav ur översikten konkretiseras 

i en specifik elevuppgift. De är samman-

flätade och kompletterar varandra.

Du har på egen hand omformat över 

hundra kurs- och ämnesplaner till

Kunskapsöversikter. Ursäkta, men hur 

lång tid har det tagit?

– Det vill jag helst inte prata om, då blir jag 

omhändertagen..., skrattar Johan Alm.

– Men om du vill få en uppfattning, så 

prata med min redaktör och formgivare, 

de har slitit hårt i månader bara för att få 

allt korrekt och överskådligt.

Vore det inte bättre om du skrev nästa 

läroplan så blev det tydligt från början?

– Jag tycker inte vi ska skriva om läropla-

nerna i första taget. Låt oss lärare istället få 

möjligheten att förverkliga alla fina visioner 

i dem. Med Kunskapsöversikter har vi ett 

verktyg som underlättar det. 

JOHAN ALM

Bakgrund: Lärare sedan 25 år. 

Har skrivit bedömningsstöd 

för Lgr 11 och masteruppsats 

kring formativ bedömning samt 

böckerna Lärandematriser och 

Kunskapsöversikter. Föreläser, 

driver skolutvecklingsprojekt och 

bloggen larandematriser.se

Aktuell: Som föreläsare på

LäroMedias Inspirationsdagar 

under våren 2018.

”KUNSKAPSÖVERSIKTER MÖJLIGGÖR 
OCKSÅ EN SERIÖS UTVÄRDERING AV 
ELEVRESULTAT PÅ KUNSKAPSKRAVS-
NIVÅ ISTÄLLET FÖR SOM NU, UTIFRÅN 
TRUBBIGA BETYG OCH MERITVÄRDEN.”
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Vad tycker du om
   våra mässor?

VINN BOKPAKET!
Hjälp oss att bli ännu bättre.

Svara på en snabb enkät och vinn fina priser!

Dagen efter ditt mässbesök kommer vi att skicka en

kort enkät till den e-postadress som du angav i besökar-

registreringen. Genom att svara på några snabba frågor 

om våra Inspirationsdagar är du automatiskt med i 

utlottningen av fina bokpaket.

Med hjälp av dina svar kan vi förbättra din framtida 

mässupplevelse!

Håll utkik i din inkorg!



Nya Mondo matematik blandar färdighetsträning, 
problemlösning och praktiskt arbete med 
diskussioner och reflektioner. Under våren gör vi 
det enkelt för dig att själv upptäcka Mondo.
Vi finns på Läromedias alla utställningar runt om 
i landet. Kom förbi oss på Gleerups och hämta 
cirkulationsexemplar av Mondo matematik.

Hoppas vi ses!

Hitta matematiken!

Extra fi n gåva till din skola!
På läromedelsturnén* kan du hämta Liberlådan med våra nyaste och bästa 
läromedel för åk 1–3 och åk 4–6. I år fi nns den även för F-klass. 
 Att ha alla aktuella läromedel samlade spar tid och förenklar din planering 
när du och kollegorna ska diskutera inköp. Du som hämtar Liberlådan blir 
din skolas representant för lådan och får efterhand fl er nyheter och tips. 
Välkommen!

* På varje ort där Liber deltar
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E
nligt Skolverkets senaste statistik 

från slutbetygen våren 2017 så 

saknade nästan var femte elev i 

årskurs 9 behörighet till gymna-

sieskolan. Olika orsaker lyfts fram som 

förklaring till icke godkända betyg: För-

äldrarnas utbildningsnivå, integrations-

utmaningar och att pojkar har svårare att 

nå gymnasiebehörighet än flickor.

Men det finns andra faktorer som riskerar 

att bli avgörande. Friends och forskare 

från Örebro universitet har genomfört en 

unik studie som fokuserar på hur elevers 

sociala sammanhang i skolan påverkar 

gymnasiebehörigheten. Det gäller bety-

gen i svenska, svenska som andraspråk, 

matematik och engelska.

 – Sambandet mellan trygghet och lär-

ande är mycket tydligt. Risken att inte 

få godkänt ökar kraftigt, när de sociala 

relationerna brister. Allra störst är risken 

för barn som är utan vänner, berättar 

Karin Hellfeldt, fil dr, lektor i kriminologi 

vid Örebro universitet, som tillsammans 

med Björn Johansson och Erik Flygare, 

båda docenter i socialt arbete vid Örebro 

universitet, har genomfört studien. 

I sin studie har de tittat på tre olika fak-

torer och granskat hur de påverkar elev-

ernas prestationer och möjligheterna 

att få godkända betyg. De tre faktorerna 

är ogiltig frånvaro, dels förekomsten av 

mobbning och kränkningar och slutligen 

hur avsaknad av vänner påverkar elever-

nas prestationer i skolan. 

”DET HANDLAR OM NÅGOT SÅ ENKELT OCH 

NÅGOT SÅ SVÅRT SOM ATT HA VÄNNER.

NÅGOT SOM TAS FÖR GIVET AV DE SOM 

HAR DET, MEN SOM ÄR DEN HÖGSTA 

DRÖMMEN FÖR DE SOM INTE HAR DET.”

Den faktor, som av de tre, har allra största 

negativ inverkan på betygen är avsak-

nad av ett socialt umgänge på rasterna. 

Barn som uppger att de är ensamma har 

tre gånger högre risk att få icke godkänt 

samma år, jämfört med barn som har 

någon att vara med.

 – Att inte ha några vänner, att inte ha 

någon som väntar på en efter lektionen, 

ingen som messar och frågar hur ens dag 

är och ingen som sätter sig bredvid en 

i matsalen, det är vardag för tusentals 

barn i Sverige. Och i denna studie är det 

alltså den faktor som har den enskilt 

största inverkan på möjligheterna att 

nå grundläggande gymnasiebehörighet, 

berättar Karin.

 – Ensamma barn riskerar att missa 

möjligheten att studera vidare på gym-

nasiet, säger Karin Hellfeldt. Det har att 

göra med det grundläggande mänskliga 

behovet av att bli erkänd och bekräftad 

av andra människor, att ha ett socialt 

sammanhang med vänner som bryr sig 

om en. Känslan av sammanhang är avgö-

rande för att barnet ska känna sig erkänt 

och utveckla en god självkänsla.

 – Det handlar om något så enkelt och 

något så svårt som att ha vänner. Något 

som tas för givet av de som har det, men 

som är den högsta drömmen för de som 

inte har det.

Även mobbning är en hög riskfaktor för 

att inte klara godkänt. Bland de barn som 

varit utsatta för mobbning någon gång 

under mätperioden ökar risken för att få 

icke godkänt i något av kärnämnena med 

75 procent. Effekterna av mobbningen är 

dock olika för pojkar och flickor. Hos poj-

karna är det förövarna, mobbarna, som 

löper högre risk att inte få godkänt. Hos 

flickor är det tvärtom utsattheten som 

BARN SOM UPPGER ATT DE ÄR ENSAMMA, SOM SAKNAR SOCIALT UMGÄNGE PÅ RASTERNA, 

HAR TRE GÅNGER HÖGRE RISK ATT FÅ ICKE GODKÄNT SAMMA ÅR. DET VISAR EN NY STUDIE 

SOM FOKUSERAR PÅ HUR ELEVERS SOCIALA SAMMANHANG I SKOLAN PÅVERKAR GYMNASIE-

BEHÖRIGHETEN SOM GENOMFÖRTS AV FRIENDS OCH FORSKARE FRÅN ÖREBRO UNIVERSITET.

   

Ensamhet
    STÖRSTA RISKEN FÖR ICKE GODKÄNT
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skapar störst risker. Flickor som utsatts 

för mobbning löper mer än dubbelt så stor 

risk för att inte nå gymnasiebehörighet.

Det tredje området forskarna undersökt 

är ogiltig frånvaro, skolk. Även där syns 

tydliga effekter. Mer skolk ger högre risk 

för icke godkända betyg. Dock är inbland-

ning i mobbning en större riskfaktor för 

flickor än frånvaro i skolan. För pojkar är 

ogiltig frånvaro i skolan däremot en större 

riskfaktor än någon form av inblandning 

i mobbning.

 – Ska vi lyckas skapa en skola där alla 

elever når sin fulla potential behöver arbe-

tet med skolans värdegrund ännu tydli-

gare vara en naturlig del av all ämnes-

undervisning. Annars kommer tiotusen-

tals barn att vara utan såväl vänner som 

gymnasiebehörighet när sommaren när-

mar sig, avslutar Karin. 

BJÖRN JOHANSSON, KARIN HELLFELDT

OCH ERIK FLYGARE, ÖREBRO UNIVERSITET.

”SAMBANDET MELLAN TRYGGHET OCH LÄRANDE ÄR
MYCKET TYDLIGT. RISKEN ATT INTE FÅ GODKÄNT ÖKAR
KRAFTIGT, NÄR DE SOCIALA RELATIONERNA BRISTER.”

VILL DU LÄSA HELA RAPPORTEN
OCH FÅ LÄSTIPS I ÄMNET? 

LAROMEDIA.SE/MOTVERKAMOBBNING

TIPS!
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NINA HENRIKSSON

HANNA KARLSSON

Eklundaskolan, Örebro

– Att köpa nya läromedel är 

en stor investering och vi vill 

gärna bläddra i och känna 

på de olika alternativen som 

finns innan vi bestämmer oss 

– och det kan vi göra här. 

SAMUEL VON MALORTIE

Grenadjärskolan, Örebro

– Jag söker nya läromedel 

i matematik och idrott. Att 

kunna provläsa på nätet är bra 

men att bläddra i den fysiska 

produkten är ännu bättre.

EVA WIKSTRÖM

Mellringeskolan, Örebro

– Det är ett perfekt tillfälle att 

få information om nya titlar. 

Här kan jag och mina kollegor 

jämföra och diskutera vilka 

titlar som passar bäst för oss 

och våra elever.

SARA HÖIJER

Mellringeskolan, Örebro

– Jag är här för att klämma 

och känna på alla nyheter och 

jämföra dem på plats. Det blir 

så överskådligt när allt finns i 

samma lokal – sedan beställer 

jag på laromedia.se.

SÅ TYCKER VÅRA  mässbesökare
INSPIRATIONSDAGARNA INNEBÄR 

EN UNIK CHANS ATT JÄMFÖRA 

HUNDRATALS TITLAR UNDER ETT 

OCH SAMMA TAK. MISSA INTE!
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Tidningar 
som kan  

prata.

Smart!

I snitt har en person i varje klass dyslexi*. Någon av dina elever kan därför behöva en taltidning 

när resten av klassen läser den lokala tidningen. Taltidningen kan läsas via en app i en smart-

telefon eller läsplatta. Läs mer på nwt.se/kundservice/taltidning eller hör av dig till vår kund-

tjänst på 054-19 97 50 så berättar vi mer om taltidningen.

*Källa Svenska Dyslexiföreningen

1850

Taltidningen mässtidning.indd   1 2017-12-20   12:59:31



Medverkande utställare på
INSPIRATIONSDAGARNA 2018

LäroMedia Bokhandel Örebro AB

019–20 69 00 | info@laromedia.se | www.laromedia.se

 
www.facebook.com/laromedia

 
www.instagram.com/laromedia

På laromedia.se ser du vilka utställare som medverkar på respektive ort. Fler utställare tillkommer. 


