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FÖR ALLA LÄRARE OCH PEDAGOGER I FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

Presentationslyftet!
Micke Hermansson hjälper dig att
nå ut i klassrummet – på riktigt!

Läslust
i en digital tid

Att lära med
visuellt stöd

Intervju med författaren
Ulrika Aspeflo

Intervju med bokaktuella
Hülya Basaran och Tobias Gard

Bli en bättre människa!
Nio anledningar att läsa.
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Tävla i Röda tråden och
vinn fina bokpaket. 22

Sex lästips för
elever i åk F-6.
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Guidar till ersättningar
som många lärare missar
Första hjälpen känner du till. Men vad händer sedan? Vem hjälper dig ekonomiskt – utöver ditt lagstadgade grund
skydd – vid exempelvis olycksfall, sjukskrivning, arbetsskada eller dödsfall i familjen? Varje år missar Sveriges
lärare att hämta ut miljontals kronor från kollektivavtalade försäkringar. Många tror att pengarna kommer
automatiskt, men så är det inte. Det måste göras en ansökan. Du kan dessutom ansöka om retroaktiv ersättning.

På Mintrygghet.se hittar du värdefulla tips och råd. Andra hjälpen helt enkelt.
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LäroMedia Bokhandel har ordet

Vä lko m m en!
TILL ÅRETS
INSPIRATIONSDAGAR

TURNÉPLAN 2020
KRISTIANSTAD............................................. 3 MARS
VÄXJÖ.......................................................... 4 MARS
KALMAR....................................................... 5 MARS
UPPSALA....................................................10 MARS
VÄSTERÅS................................................... 11 MARS
ÖREBRO......................................................12 MARS

För 20 år sedan arrangerade vi vår första läromedelsmässa, eller Inspirationsdag som det senare kom att
kallas, i våra lokaler på Ormestagatan i Örebro.
Bland lagerhyllor och boktravar trängdes utställare och
ett hundratal besökare. Mycket har hänt sedan dess!
LäroMedias Inspirationsdagar är numer ett välkänt
begrepp, bland både besökare och utställare, och i år
besöker vi inte mindre än 18 orter. Från Malmö i söder till
Umeå i norr.
Det är ni som gör mässan!
2019 besökte drygt 10 000 lärare och pedagoger
Inspirationsdagarna och en avgörande faktor i
framgången har givetvis utställarna. Utan er, besökare
och utställare, hade vi inte haft några Inspirationsdagar.
Med ett enormt engagemang och kunnande visar
ett stort antal utställare upp sina produkter. Allt för
att inspirera och informera om det ständigt växande
läromedelsutbudet! Det ger dig en unik chans att
kunna jämföra läromedel och diskutera med förlagets
representanter. Detta för att i slutändan kunna göra
läromedelsinvesteringar utifrån dina, och dina elevers,
specifika behov och önskemål.
Aktuella föreläsningar som gör skillnad i klassrummet
Utöver den stora läromedelsmässan bjuder vi på
kostnadsfri fortbildning i form av föreläsningar.
I Umeå föreläser Malin Backsell under rubriken Enkla
knep, goda resultat - #tillsammans. Där ger hon dig tips och
tankar kring hur små medel kan göra stor skillnad, framför
allt för att lyckas med att skapa en upplevelse av att vi gör
det tillsammans.
På övriga orter genomför Micke Hermansson, ständigt
aktuell och önskad i våra årliga mässenkäter, föreläsningen
Presentationslyftet. Micke, som är prisbelönt föreläsare,
lärare och författare, delar med sig av sina bästa tips för
att nå ut i klassrummet och väcka elevernas intresse och
motivation. Med mångårig erfarenhet av undervisning
och över 450 föreläsningar i bagaget identifierar han
fallgroparna och hjälper dig att undvika dem. En tydlig och
visuell föreläsning med konkreta tips som omgående kan
användas i klassrummet!

JÖNKÖPING................................................ 17 MARS
NORRKÖPING..............................................18 MARS
MALMÖ...................................................... 24 MARS
HELSINGBORG............................................25 MARS
HALMSTAD..................................................26 MARS
KARLSTAD................................................... 31 MARS
SKÖVDE....................................................... 1 APRIL
BORÅS......................................................... 2 APRIL
LINKÖPING................................................ 15 APRIL
SUNDSVALL*...................................................4 MAJ
ÖSTERSUND*.................................................. 5 MAJ
UMEÅ* (FÖRELÄSARE: MALIN BACKSELL)................... 7 MAJ
* Arrangeras i samarbete med Flexifairs.

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

Föreläsningarna är 30 minuter och startar 13.15 och
15.30 på samtliga orter.

Passa på att ta en fika när du besöker

Varmt välkommen att besöka vårens mest inspirerande
läromedelsmässor!

Öppettider på samtliga orter:

våra inspirationsdagar. Vi bjuder!

13.00 – 17.30
LäroMedia Bokhandel
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Intervju med årets föreläsare

Inter vju!

HUR NÅR MAN UT
I KLASSRUMMET
– PÅ RIKTIGT?

Foto: Anders Andersson

För tredje gången föreläser Micke Hermansson under
LäroMedias Inspirationsdagar. I den specialskrivna
föreläsningen Presentationslyftet delar han med sig av
sina bästa tips för att du som lärare ska nå ut i klassrummet och väcka elevernas intresse och motivation.

Intervju med årets föreläsare

”Jag vill hjälpa lärarna att nå ut till sin
publik; eleverna. För att kunna väcka
deras intresse och motivation.”

När jag ringer upp Micke har han nyligen

Att stå på en scen och föreläsa liknar

kommit hem till Umeå igen efter några

till stora delar att stå inför ett klassrum,

dagar på resande fot.

menar han

– Jag hade en workshop med 80

Bakgrund:
Efter 30 år som mellanstadielärare sadlade Micke om och
är nu författare och föreläsare
på heltid. 2016 utsågs han till
Europas bästa talare i och med
seger i TEDx.

– Men det inte så att vi som är lärare

elever igår, berättar han entusiastiskt.

har något försprång. Det finns en del

– Att komma ut och prata med elever

klassiska fallgropar att undvika när man

och föreläsa är det roligaste jag vet!

talar inför en publik, oavsett om det är på
en föreläsningsscen eller i ett klassrum.

Micke Hermansson, läraren som sadlade

De fallgroparna kommer att tydliggöras

om till författare och föreläsare, blev

under den halvtimmeslånga föreläs-

känd för den stora massan genom succén

ningen.

Grej of the Day. Men det är inte det årets

– Det räcker inte bara med informa-

föreläsning handlar om poängterar han.

tion. Man behöver också inspiration och

Föreläsningen, som fått namnet Presen-

motivation för att nå ut. Allt för att de

tationslyftet, handlar om presentations-

som lyssnar inte ska tänka ”När tar det

teknik. Eller som Micke själv säger:

här slut? Kan jag ta mig härifrån?”

– Jag vill hjälpa lärarna att nå ut till

MICKE HERMANSSON

– Har man inte det blir det snabbt

sin publik; eleverna. För att kunna väcka

tråkigt även om det är fantastiskt

deras intresse och motivation.

intressanta saker man pratar om.

Aktuell:
Föreläser på LäroMedias Inspirationsdagar och har nyligen släppt
boken 222 grejer du inte visste att du
ville veta på Bonnierförlagen Lära.

Onödigt vetande
Micke växte upp i Tärnaby – men
åkte aldrig slalom. Han har tävlat
mycket i olika frågesporter och
nådde miljonfrågan i Postkodmiljonären.

Och det är väldigt synd!
Som prisbelönt föreläsare med drygt
utomlands, i bagaget vet han vad han

Få publiken att somna eller
minnas för evigt

pratar om.

Presentationsteknik handlar om en

450 föreläsningar, både i Sverige och

– Det blir en tydlig och visuell föreläs-

mix av vad som sägs och vad man som

ning med konkreta tips som omgående

känner och ser förklarar Micke. Han har

kan användas i klassrummet, säger han.

läst mycket om föreläsningsteknik och

Jag kommer väva in exempel på saker

studerat de allra skickligaste föreläsarna

som hänt mig, eller andra, som man

i världen för att se hur de gör.

kommer känna igen sig i. Och kanske

Läser
just nu!

– Vad har de för knep för att nå fram?
Vad är skillnaden mellan att få publiken

kan dra på smilbanden åt.

att somna eller att minnas det de hört
Undvik fallgroparna!

för evigt?

Samtidigt som det är viktigt för Micke att
föreläsningen är intressant och under-

Utifrån detta och sina egna erfaren-

hållande så får det inte bara vara kul.

heter, från klassrummet och scenen, har

– Då blir det ingenting värt, menar

han skrivit föreläsningen Presentations-

han. På samma sätt kan man heller inte
läsa forskningsrapporter innantill inför

lyftet.
– Tanken är inte att alla lärare ska
skola om sig och bli talare, absolut inte.

publik. Det blir för tungt.
– Det gäller att hitta balansen om man

Man lär sig inte alla trick under min före-

ska få en publik att lyssna på riktigt.

läsning men min förhoppning är att man

Det handlar om presentationsteknik,

kan plocka upp delar och börja tänka på

något som Micke anser borde vara

hur man gör inför klassen.

obligatoriskt på lärarutbildningen.

Text: Morgan Lewin
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Kompetensutveckling

Åre ts
ka ta lo ger!
//

40 sidor lästips
från LäroMedia Bokhandel
för dig som arbetar i förskolan

LäroMedia Bokhandel

Kompetensutveckling
för förskolan
2019 / 2020

Fortbildningslitteratur för

Fk-Gy
Bedömning & betyg

Didaktik // Skolutveckling
Programmering // Specialpeda
gogik

Hos oss oss kan du
som avtalskund
beställa alla de böcker
du önskar,
facklitteratur, läromedel
och
skönlitterära titlar, året
runt!

Få ännu mer inspiration!
Besök våra Inspirationsda
gar i vår!
Kostnadsfri fortbildning
i form av
föreläsning och stor
bokmässa.
Du hittar mer information
och alla
orter och datum på
laromedia.se
där du också bokar
din plats.
Varmt välkommen!

LäroMedia Bokhandel

Kompetensutveckling
för skolan
2019 / 2020

G FÖR SKOLAN //
2019 / 2020

FORTBILDNING
FÖRSKOLA OCH SKOLA

Kontakta oss!
www.laromedia.se
info@laromedia.se
019-20 69 00

LÄROMEDIA BOKHANDE
L // KOMPETENS UTVECKLIN

LäroMedia Bokhandel
Örebro AB

Lästips för alla lärare och pedagoger – oavsett erfarenhet
Din undervisning är nyckeln till att varje

Här finns lästips för alla lärare och

Utbudet av fortbildningslitteratur, både

elev ska kunna nå målen i skolan.

pedagoger, oavsett tidigare yrkeser-

svensk och utländsk, är långt mycket

För att underlätta den undervisning du

farenhet, tillsammans med litteratur för

större än det som presenteras i katalogen.

bedriver finns en lång rad olika verktyg.

dig som arbetar med skolutveckling och

På laromedia.se hittar du hundratusentals

I våra fortbildningskataloger har vi samlat

ledarskap.

fler titlar som behandlar fortbildning.

På laromedia.se/fortbildning kan du

Tack vare ert avtal med oss blir inköpen

bläddra och beställa ur en digital version

av litteratur både billigare och effektivare

I två kataloger, en för förskolan och en

av katalogen. Vill du hellre ha en tryckt

– för hela er organisation. Vårt mål är att

för grund- och gymnasieskolan, har vi

katalog så finns den att hämta på våra

underlätta ditt arbete så mycket vi kan.

samlat ett stort antal fortbildningstitlar

Inspirationsdagar.

Allt för att du ska få mer tid att stötta och

några av de mest relevanta titlarna för
dig som arbetar i förskola eller skola.

undervisa dina elever – så att de i sin tur

från en lång rad förlag.
LäroMedia Bokhandels uppdrag är att

kan nå sina mål!

Titlar som alla är relevanta för pedagoger

leverera alla de läromedel och böcker

och skolledare i dagens komplexa och

ni behöver, oavsett om det är läromedel,

Läs mer på:

föränderliga värld.

fortbildning eller skönlitteratur.

laromedia.se/fortbildning
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Välkommen att hämta

Liberlådan
eller Liberkassen
till din skola!

NYHET!

Liberkasse för
Förskoleklass
och åk 7–9

På läromedelsturnén* kan du hämta årets Liberlåda med våra
nyaste och bästa läromedel för åk 1–3 och åk 4–6. I år har vi även
tagit fram en Liberkasse för Förskoleklass respektive åk 7–9.
Att ha aktuella läromedel samlade spar tid och förenklar din
planering när du och kollegorna ska diskutera inköp. Du som
hämtar Liberkassen/Liberlådan blir din skolas representant för
kassen/lådan och får efterhand fler nyheter och tips.

Välkommen!
* På varje ort där Liber deltar

7

Nio anledningar att läsa

NIO ANLEDNINGAR
ATT LÄSA BÖCKER VARJE DAG
Att läsning är viktigt är nog de flesta både överrens och medvetna om.
Nu visar en rad olika studier också att läsande människor har lättare
att slappna av, sover bättre och faktiskt lever längre. Allra bäst är det
om läsningen sker i pappersformat.
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Nio anledningar att läsa

Läs och b li
en b ättre människa!

1. Öka din hjärnkraft

4. Läs böcker och sov bättre

dig upprörd, utan fokusera på njutnings-

Att hjärnan stimuleras av läsning finns

En studie publicerad i tidskriften Social

läsning. Det finns faktiskt studier som

det studier som visar. Man anser att att

Science & Medicine såg att användning

visar att människor som lider av ångest

hjärnan fungerar som en muskel som

av smartphones innan man ska sova gav

i vissa fall kan må bättre bara av att läsa

stärks vid användning. På samma sätt

kortare sömn och sämre sömnkvalitet.

självhjälpsböcker utan att ens använda

som muskler förtvinar när de inte används

Främst till följd av att det blå ljuset från

sig av de självhjälpstekniker som

blir vår hjärna försvagad om den inte

mobilerna minskar vår egen produktion

presenteras.

får vara aktiv. Det verkar därför som att

av melatonin – ett hormon som säger till

läsning kan förebygga både Alzheimers

oss när det är dags att sova. Byt mobilen

8. Läs mer – lev längre

och demens. Minnet förbättras och med

mot boken och sov bättre!

Resultat från en amerikansk studie
publicerad i skriften Social Science &

regelbunden läsning kan du behålla
hjärnans styrka och snabbhet längre upp

5. Böcker stärker din empati

Medicine, visade att vuxna som läste

i åldern, enligt forskning som publicerats

De skönlitterära berättelserna kan få

omkring tre och en halv timme varje

i Neurology.

oss att enklare känna igen och förstå hur

vecka hade runt 20 procents mindre

andra tänker, känner och fungerar, enligt

risk att dö, under de tolv år som studien

2. Minskad stress med läsning

en artikel i Sience. Studien visar att de

pågick, jämfört med de som inte läste.

Forskning visar att läsning motverkar

som läser mycket skönlitteratur är bättre

Med andra ord överlevde vuxna som läste

stress med upp till 65 procent. Vad du

på att avläsa andra människors känslor

böcker nästan två år längre under tolv

läser spelar mindre roll, men genom att

än de som inte läser.

års tid, jämfört med icke läsare.

får du välgörande avkoppling från

6. Du får ett större ordförråd

9. Papper före skärm

bekymmer och vardagsstress, säger

Det är rätt logiskt: läser man många

Att pappersböcker är att föredra framför

neuropsykolog David Lewis i en artikel

ord så lär man sig många ord. Framför

skärmläsning finns det många studier

till The Telegraph.

allt för barn är det här viktigt. Barn som

som visar. Bland annat visar omfattande

får böcker lästa för sig redan som små

studier att det både går snabbare och

3. Läs på papper för att minnas

kommer att ha lättare i skolan och få ett

att läsförståelsen ökar när du läser en

När det gäller att faktiskt komma ihåg

större ordförråd. Det funkar så klart även

pappersbok. Läsning på skärm kan ta

vad du läser är det bevisat bättre att läsa

på vuxna! Exempelvis är det en bra idé

upp till 30 procent längre tid ...

på papper. Känslan av boksidor mot dina

att läsa skönlitteratur på ett nytt språk

fingertoppar ger din hjärna ett samman-

man vill lära sig.

förlora sig i en fängslande berättelse

hang, vilket kan leda till en djupare och
bättre förståelse av ämnet du läser om,

7. Läs och varva ner

rapporterar Wired. Så för att verkligen

Forskning visar att ditt blodtryck kan

skörda fördelarna med en bra bok, välj

sjunka av att du läser böcker. Men då

den tryckta versionen!

ska du givetvis inte välja något som gör

Läs mer!
Alla länkar till forskningsrapporterna
hittar du på laromedia.se/forskning

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

MSBÖC KER
BARN– OCH UNGDO

Behöver du
lästips och
inspiration?

2019 / 2020

LäroMedia Bokhandel

NDEL
LÄROM EDIA BOKHA

Barn- och
ungdomsböcker

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.

2019/2020

För att underlätta urvalet, och tipsa om
utbudet, trycker vi varje år flera olika
kataloger med lästips:
laromedia.se/kataloger

2019-04-03 11:56

Nyfiken på vad
andra läser?

Heja!

På laromedia.se hittar du topplistor
inom flera kategorier:
Skönlitteratur
Pocket
Barn- och ungdomsböcker
Faktaböcker för barn och ungdom

Håll dig uppdaterad!
Vill du vara säker på att alltid få nyheter, specialerbjudanden,
inbjudan till läromedelsmässor, utbildningar och liknande?
Då är vårt digitala nyhetsbrev något för dig!
Anmäl dig på vår hemsida!
laromedia.se/nyhetsbrev
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Psst! På nästa uppslag bjuder vi på en affisch med
Sveriges alla landskapsväxter från boken Lära NO åk 4

HÄMTA ÅRETS
VÄLFYLLDA TYGKASSE
i Bonnierförlagen Läras monter!

ÅK F–3

ÅK 4–6

KASSEN INNEHÅLLER OCKSÅ FINA
ÖVERRASKNINGAR FRÅN FLER BONNIERFÖRLAG:
För barn och ungdom …

På arabiska …

Lättläst …

Passa på att köpa ett signerat exemplar av inspirationsföreläsare Micke Hermanssons nya bok!
11

SVERIGES LANDSKAPSVÄXTER
Från Lära NO åk 4

Härjedalen – Mosippa

Värmland – Skogsstjärna

Dalarna – Ängsklocka

Dalsland – Äkta förgätmigej
Bohuslän – Vildkaprifol

Västergötland – Ljung

Halland – Hårginst

Skåne – Prästkrage

Småland – Linnea

Östergötland
– Blåklint

Öland – Ölandssolvända
Blekinge – Ek

Gotland – Murgröna

Lappland – Fjällsippa
Jämtland – Brunkulla

a

Norrbotten
– Åkerbär

Västerbotten – Kung Karls spira
Ångermanland – Styvmorsviol
Medelpad – Gran
Hälsingland – Lin
Gästrikland – Liljekonvalj
Uppland – Kungsängslilja
Västmanland – Mistel

Närke – Gullviva
Södermanland – Vit näckros

NU RÖR VI OM
REJÄLT
I
GRYTORNA
MED VÅR NYA HEMKUNSKAPSBOK
SOM KOMMER TILL SKOLSTART 2020
– HÄMTA ETT SMAKPROV I
BONNIERFÖRLAGEN LÄRAS MONTER!

Allas vår TINA NORDSTRÖM har tillsammans med hemkunskapsläraren JOSEFINE HAAMER VON HOFSTEN komponerat
höstens hetaste lärobok. Tina bjuder på sina bästa köksknep
och massor av smarriga recept. Via QR-koder i boken når
du också inspirationsfilmer från Tinas och Josses kök.

LL
NART WEIBU
FOTO: LEN

Psst!
n Lära
Följ Bonnierförlage
missar
i sociala medier så
nna
du ingenting om de
spännande nyhet!

FOTO: JUSTIN RUDIN

Alla andra viktiga ingredienser i ämnet finns självklart med
i boken – helt enligt den nya läroplanen. Lärarstödet till boken
är gratis, digitalt och uppdateras kontinuerligt!

Digital färdighetsträning F–6.
Bok + Bingel = eleverna tränar mer
Det man
binglar blir
man bra på!

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

Order 019-20 69 00
info@laromedia.se
laromedia.se

FÖLJ OSS
I SOCIALA
MEDIER!

www.facebook.com/laromedia

www.instagram.com/laromedia
15

Läslust i en digital tid

Inter vju!

LÄSLUST I EN
DIGITAL TID
ÄR DET MÖJLIGT?
Dra nytta av digitaliseringen för att väcka läslust i stället
för att se det som ett hot mot läsning av traditionella böcker.
Hülya Basaran och Tobias Gard lyfter hur man kan arbeta
för att väcka elevernas läslust och fördjupa läsförståelsen
genom att använda sig av digitala medier.

ägnar åt nätet, istället behöver vi utforska

Höj läsningens status

ringen som ett hot mot läsning av böcker

vad det är för aktiviteter de ägnar sig åt

Att höja statusen för läsning kan vara en

men det behöver inte finnas någon

och använda oss av det i undervisningen.

del i att få fler elever att upptäcka glädjen

– Många gånger utmålas digitalise-

motsättning mellan det digitala och
analoga. Vi tycker det är mer intressant
att diskutera hur man kan dra nytta av
elevernas digitala världar för att väcka
deras engagemang och vilja att läsa,
säger Hülya Basaran, lärare i svenska
som andra språk, som tillsammans med
skolbibliotekarien Tobias Gard skrivit
boken Läslust i en digital tid – tips och in-

med läsning. Det kan ske genom att

”Att höja statusen för
läsning kan vara en del
i att få fler elever att
upptäcka glädjen med
läsning”.

spiration för lärare och skolbibliotekarier.

värdera skrift på papper som “riktig” läsning. Genom att använda sig av de texter
som eleverna möter på sin fritid; i sociala
medier, vloggar, bloggar och spel, kan
skolan lyfta elevernas vardagsmedier
som värdefulla. Ytterligare en vinst är att
eleverna visat sig bli mer engagerade
och delaktiga i undervisningen enligt

Även om barn läser mycket i skolan är
Det är en bok om hur skolan kan dra

bredda synen på läsning och inte enbart

det svårt att nå upp till de cirka 5000

Hülya Basaran.
– Det ska kännas meningsfullt att

nytta av digitaliseringen för att väcka

timmar som studier visat krävs för att bli

läsa texterna. Erbjud olika medier och

läslust och sluta se det digitala som en

en fullgod läsare. 5000 timmar innebär

texter, koppla dem till det ni arbetar med

motpol till det tryckta mediet. Barn och

en timmes läsning, alla dagar i veckan,

i klassrummet och till vad eleverna är

ungdomar ingår i en mängd olika digitala

i nästan 14 år. Det är därför elevernas

intresserade av, säger Tobias Gard.

textaktiviteter som kan användas i under-

egen läslust är så viktig. En del barn

visningen. Något som Tobias Gard menar

fångas in i den magiska bokslukaråldern

Hülya Basaran och Tobias Gard hoppas

att skolan inte gör tillräckligt av idag.

men alla barn hittar inte den lusten.

att fler lärare och skolbibliotekarier ska

Som skolbibliotekarie arbetar han med

– Många unga ser läsning som ett

utforska de digitala möjligheterna och

många fler medier än den tryckta boken

skolarbete, ett tvång med kunskapskrav.

och är mån om att inkludera de digitala

Då är det extra viktigt att visa dem

medierna som barnen möter i sin vardag.

glädjen med att vara en läsare och lyfta

väcka läslust och utveckla god läsför-

– Vi ska inte vara så snabba med att

läsande förebilder från till exempel TV

ståelse hos barn och ungdomar.

nedvärdera den tid som barn och unga
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det medielandskap som eleverna rör sig i.
– Det är aldrig för sent att jobba för att

och YouTube, säger Hülya Basaran.
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Text: Helen Kim, Gothia Fortbildning

Foto: Sibel Basaran

Läslust i en digital tid

Tobias Gard och Hülya Basaran vill med sin nya bok ”Läslust i en digital tid – tips och inspiration för
lärare och skolbibliotekarier” hjälpa fler att upptäcka det fantastiska med läsning.
Beställ boken på laromedia.se

Fem tips!
För att skapa läslust på skolan:
1. Inkludera all slags läsning
– värdera inte läsning av tryckta
böcker högre än andra texter.
Uppmuntra all läsning.

2. Exponera eleverna för texter
– omge dem med texter och medier av 		
olika slag i klassrum och skolbibliotek.

3. Var en läsande förebild
– entusiasm smittar och alla vuxna kan 		
vara ambassadörer för läsning.

4. Tipsa om läsning via webben
– lyft läsande förebilder från tex YouTube,
bokbloggar, vloggar och kända personer.

5. Besök biblioteket ofta och samarbeta
– boksamtal, lästips och inspiration i 		
biblioteket och i klassrummet ökar
läsintresset hos eleverna.

Exempel på hur du kan
använda sociala medier:
1. Influencers som väcker läslust
– det finns en mängd unga influencers 		
som ger tips på böcker.

2. Låt Booktube inspirera till läsning
Booktubers är fantastiska läsfrämjare
– eleverna blir garanterat inspirerade!

3. Bloggar och Instagramkonton
– följ för att få tips på böcker eller tipsa själv!

4. Digitala bokcirklar
– kan ge extra krydda att diskutera
en bok med någon från annan del av 		
landet, eller världen.

5. Poddar
– lyssna på poddar om böcker
eller gör en egen!
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Nyheter i Tengnäs Läromedels populära Enkel-serie!
Enkel-serien
Passar bra för klassundervisningen
på mellanstadiet och högstadiet,
men även för specialundervisning
och för nyanlända elever.
Serien har ett tydligt bildstöd och
den är rikligt kompletterad med både
fotografier och illustrationer i färg.

Enkelt om-serien
Passar utmärkt för lågstadiet.
Den är även lämplig för specialundervisning och för nyanlända elever, som
behöver träna vanligt förekommande ord,
nyckelord och ämnesbegrepp.

Läs mer om våra läromedel på
www.laromedia.se

Serien består
!
av 19 olika delar

Välkommen till Tengnäs Läromedels monter
på LäroMedias alla mässor!

a
i
v
!
l
a
l
i
ä
Besätromed
L

Specialpedagogik & lättläst
för alla åldrar
18
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Nyheter!
Svenska och
matte åk 1–3
i tre nivåer!

Digital
färdighetsträning i
Bingel

Varje lärare har sitt sätt att undervisa. Precis som varje
elev har sitt sätt att lära. Med blended learning väljer
du din egen mix av digitala och tryckta läromedel och
formar undervisningen så att den passar just dig
och dina elever.
Order 019-20 69 00
info@laromedia.se
laromedia.se

Att lära med visuellt stöd

Inter vju!

ATT LÄRA MED
VISUELLT STÖD
För ganska precist ett år sedan gav

funktioner under en mängd år och våra

uttrycka sig. Eftersom vår läroplan har

Ulrika Aspeflo ut boken I Relation

samlade praktiska erfarenheter är ganska

fokus på att det är just dessa förmågor

till Lärande (IRL) tillsammans med

stora vid det här laget.

eleverna behöver utveckla och använda

logoped Ebba Almsenius. Det är den

i skolan, blir det extra viktigt att ge

femte boken som Ulrika skrivit och alla

Ulrika ser ett mönster kring frågeställ-

eleverna visuella stödstrukturer som

har de en gemensam nämnare.

ningar och problem på olika skolor

redskap.

och utvecklingsområdena brukar likna
– Alla mina böcker handlar om

varandra.

och i vissa fall även vuxna, som på olika
sätt utmanar oss och vår förmåga att
hantera vårt uppdrag som yrkesverksamma, berättar Ulrika.
Det hela tog sin start för 30 år sedan när
hon för första gången mötte ett barn
med autism.
– Sedan dess har jag haft ett stort in-

”Elever som har, och får,
svårigheter att lära sig
samspela med andra och
kommunicera finns i alla
klasser och inte sällan
upplevs dessa elever vara
en pedagogisk utmaning”.

tionsstödjande strategier för att underlätta förståelse, samspel och lärande.
Man ger konkreta förslag på material att
använda i undervisningen och delar med
sig av konkreta exempel på hur bildstöd
kan användas i olika ämnen.
Vem kan ha nytta av att läsa er bok?
– Vi tänker nog att precis vem som
helst som arbetar på skolan kan ha nytta
av den. Boken utgår i första hand från

tresse att förbättra och förändra lärande-

grundskolan F – åk 9, men kan även

situationen för dessa barn och elever.
Ulrika menar att elever som har, och

I alla kapitel visar författarna exempel
på hur man kan arbeta med kommunika-

bemötande och undervisning av barn,

– Många i skolan efterlyser redskap

läsas av förskolans och grundsärskolans

får, svårigheter att lära sig, samspela

och strategier för att få en förbättrad

personal. Den fungerar nog även till stor

med andra och kommunicera finns i alla

relation till elever som kan ha hög skol-

del som inspiration för personal som

klasser och inte sällan upplevs dessa

frånvaro eller inte ”fungerar i klass-

arbetar inom gymnasieskolan. Arbetar

elever vara en pedagogisk utmaning för

rummet” och strategier för att bemöta

man som fritidspedagog eller elev-

pedagoger och skolorganisation.

elever i svåra situationer med affekt-

assistent finns det många exempel kring

utbrott eller konflikter, säger hon.

bemötande och relationsskapande stra-

Mångårig erfarenhet ger konkreta råd
Författarna har försökt vara så konkreta

tegier som man kan tänka vidare kring.
– Vi får också en mängd frågor kring

och handfasta som möjligt för att

hur man ska kunna undervisa elever med

verkligen ge alla vuxna som arbetar på

olika funktionsvariationer, dvs. frågor

detsamma, men här finns även en massa

en skola redskap att arbeta vidare med,

kring material, metoder och annat för att

förslag och exempel på strategier,

berättar Ulrika.

få med eleverna i undervisningen och

material och bildstöd att utgå från vad

få dem att kunna lära sig och visa sina

gäller såväl den fysiska, som den sociala

kunskaper. Många elever har svårigheter

och den pedagogiska lärmiljön, säger

att förstå, se samband, föreställa sig,

Ulrika och fortsätter:

– Både Ebba och jag har erfarenhet av
att arbeta på skolor och i handledande
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– Som ämneslärare gäller naturligtvis
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Foto: Claudia Larsson

Att lära med visuellt stöd

– Hur kan jag som lärare synliggöra
min lektionsstruktur och skapa en

Ebba Almsenius och Ulrika Aspeflo har tillsammans skrivit
”I relation till lärande”. Beställ boken på laromedia.se

visuellt tydlig och förutsägbar miljö som
bidrar till en ökad förförståelse och mer
begriplig lärmiljö? Hur gör jag då elevernas språkliga förmåga i nuläget gör
det svårt för eleverna att läsa och förstå
texter på egen hand och hur får jag elev-

Sn a b b ko llen!

erna att kunna producera text eller delta
aktivt under lektionerna? Hur kan jag

ULRIKA ASPEFLO

stötta elever som har nedsatta exekutiva

är logoped med över 30 års erfarenhet av att arbeta inom området NPF

förmågor och inte kommer igång, kan

(NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar). De senaste tio åren har

planera eller organisera sitt arbete?

hon arbetat som specialpedagog/speciallärare inom skolan parallellt
med att hon föreläser runt om i landet. Ulrika har under flera terminer

– För elevhälsteam eller som skolle-

medverkat i NPF-podden, UR skola. Detta är Ulrikas femte bok.

dare kan bokens innehåll ge inspiration
till fortsatt kompetensutveckling vad
gäller många områden och inte minst
vara ett stöd i att systematiskt fortbilda

EBBA ALMSENIUS

all skolpersonal kring allt som har med

är logoped med kommunikativ tillgänglighet som fokus. Ebba arbetar på

skola och undervisning att göra!

ett kommunövergripande resursteam med uppdrag att stötta arbetslag
på skolorna. Under hösten 2018 medverkade Ebba som expert i UR:s

En viktig bok, för hela skolan,

programserie Superungar som sändes på SVT. Ebba har även själv en

med andra ord!

son inom NPF-spektrat.
Text: Morgan Lewin
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Tävling!

Tävling!

Hitta den röda tråden!
Tävla om fina bokpaket värde ca 1 000:Här till höger finns fyra fina barnbokomslag som vart och ett bidrar
med en ledtråd till svaret på frågan. Kan du lista ut vilken den röda
tråden är har du chans att vinna fina bokpaket till klassen!
Lämna ditt svar på: laromedia.se/rodatraden
Tävlingen pågår till 2020-05-31. Lycka till!

Vinn fina
bokpaket

värde 1000:-

Tä vla m ed dina
ko llegor elle r elever!

En ledtråd ...
vart är vi på väg?
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Lästips för åk F-6

Jag älskar dig redan imorgon
av Moni Nilsson

Lilla sångboken
av Emma Virke

ISBN: 7813-098-6
Lilla Piratförlaget

ISBN: 502-2345-3
Berghs förlag

Sötchock!

Uppiggande!

Boktips

för den lässugne!
Vi har alla olika tycke och smak – och det gäller även böcker och
läsning! Här bjuder vi på sex läckra lästips för dig som har elever i
grundskolan. God läsning!
Psst ... du missar väl inte den skönlitterära delen på våra mässor?
Bläddra och inspireras av en mängd titlar från flera olika förlag!
Där hittar du även vår stora Barn- och ungdomsbokskatalog med
över hundra sidor lästips för alla åldrar!

För
bokslukaren!

Kung Pow: Game over
av Ola Lindholm och Johan Lindqvist

Tuggmotstånd!

ISBN: 7803-360-7
Bonnier Carlsen

Blod i gruset
av Mats Jonsson
ISBN: 501-2087-5
Alfabeta

Lättsmält!

Festen
av Petter Lidbeck

Hårdkokt!

ISBN: 29-72031-0
Rabén & Sjögren

Professor Astrokatts resa genom kroppen
av Ben Newman och Dr Dominic Walliman
ISBN: 7299-987-9
Opal
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Medverkande utställare

INSPIRATIONSDAGAR 2020
På laromedia.se ser du vilka utställare som medverkar på respektive ort.
Fler utställare tillkommer.

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

www.facebook.com/laromedia

www.instagram.com/laromedia

