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Produktionsstödsmaterial

Aha, nu fattar jag!, bokserie
med enskilda titlar: Vikingar, Medeltiden, Sex och lite sånt, Teknik med el, 
Teknik med hus och broar, Kropp och hälsa, Genväg till Aha-serien.

Ämnena är NO, Historia och Teknik. 
Målgruppen är elever på särskolans mellan- och högstadium samt elever 
med språkstörningar, läs- och skrivsvårigheter på grundskolans mellan-
stadium. Böckerna är också anpassade för att kunna användas av elever 
med svenska som andraspråk.  

Aha, nu fattar jag! är en serie faktaböcker som bygger en bro mellan 
lågstadiets mer narrativa faktaböcker och de senare skolårens mer 
akademiska faktaböcker.

I varje bok får man stifta bekantskap med ett eller två barn. Man får 
följa dem i en berättelse som har funktionen att väcka elevens intresse, 
samtidigt som man får en övergripande bild av ämnet. Sedan följer 
fakta inom de viktigaste kunskapsmålen i ämnet. Barnet/barnen från 
berättelsen fortsätter att vara berättare även i faktadelen. Innehållet 
följer Lgr 11. En rad olika forskningsrapporter har använts som 
underlag för formgivningen för att göra denna så läsvänlig som 
möjligt. Språket i böckerna har noggrant bearbetats för att vara 
tillgängligt för målgrupperna. De ämnesspecifika ord som inte kan 
ersättas har förklarats i direkt anslutning till de ställen där de före-
kommer i texten. Samtliga titlar i serien har granskats av pedagoger 
på särskolan och i grundskolan. Varje bok inleds med en samman-
fattning av innehållet i punktform. Boken avslutas med en samman-
fattning av de viktigaste aspekterna av varje område i boken. 
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Genväg till aha-serien är en handbok där pedagoger med erfarenhet av 
de olika målgrupperna ger tips om hur man kan använda Aha-serien 
till varje specifik målgrupp. Boken avslutas med ett kapitel om text-
samtal av prof. Monica Reichenberg som sedan många år bedriver forsk-
ning om läsförståelse av faktatexter. Genväg till aha-serien vänder sig till 
vuxna som arbetar med Aha-serien i särskolan och grundskolan.
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