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Här hittar du

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare 
kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att
genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka 
för tolerans, humanism och demokrati.

nok.se
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Rådgivning, demo eller workshop? 
Hör av dig till oss så hjälper vi till att 
hitta läromedel som passar just er 
– tryckt, blended eller heldigitalt.

Vi skräddarsyr lösningar 
efter dina behov.

Anne Öhlander
Kundansvarig Läromedel: 
Skåne, Blekinge, Kronoberg 
och Kalmar län
070-271 60 75
anne.ohlander@nok.se

Catharina Frischenfeldt-Bååth
Försäljningschef
catharina.baath@nok.se

Therese Pietilä
Kundansvarig Akademi: 
Psykologi och Pedagogik
08-453 86 00
therese.pietila@nok.se 

Magnus Pettersson
Kundansvarig Läromedel: 
Stockholm stad, södra 
Stockholm och Gotland
076-546 87 07
magnus.pettersson@nok.se

Sofie Almström
Kundansvarig Läromedel: 
Västra Götaland, Halland 
och Jönköpings län
070-221 83 93
sofie.almstrom@nok.se

Christin Nordberg
Kundansvarig Läromedel: 
Värmland, Örebro län, 
Västmanland och Sörmland
072-538 81 91
christin.nordberg@nok.se

Beställ!
Skola/kommun eller 
utbildningsföretag:   
Beställ på nok.se
Avtalskund: Har din skola/kommun 
återförsäljaravtal? Beställ via er 
läromedelsdistributör.
Privatkund: Beställ på nok.se

Priser
Priserna gäller till och med  
31/12 2021 och är förlags- 
nettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för  
eventuella justeringar. Fullstän- 
diga försäljningsvillkor finns på  
nok.se/villkor

Kundsupport
Vill du ha råd eller behöver 
teknisk support?  Vi på kund- 
support hjälper dig!
E-post: kundsupport@nok.se
Telefon: Telefon: 08-453 87 00
Supportguider och hjälp:  
support.nok.se

Sofia Löfström
Kundansvarig Läromedel:  
Dalarna, Gävleborg, Jämtland,  
Västernorrland, Västerbotten  
och Norrbotten
076-307 31 69
sofia.lofstrom@nok.se

Karl Karlsson
Kundansvarig Läromedel:  
Uppsala och norra Stockholm 
076-546 86 71
karl.karlsson@nok.se

Towe Emerén
Kundansvarig Läromedel: 
Östergötland och utland
073-328 00 96
towe.emeren@nok.se

På Natur & Kultur har vi i flera år arbetat aktivt med att minska vår klimat- 
påverkan. Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt förlag,  
något vi tänker förbli kommande år. Nu fortsätter vi arbetet med att minska  
vår klimatpåverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen genom vår utgivning 
och göra vad vi kan för att tillsammans med kunder, samarbetspartners och  
hela branschen arbeta för en hållbar framtid. 

Läs mer på nok.se/klimat

Natur & Kultur är Sveriges 
första klimatneutrala förlag!

Illustration: M
aja Säfström
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Beställ!

Skola/kommun/utbildningsföretag: Beställ på 
nok.se. Har din skola/kommun återförsäljaravtal? 
Beställ via er läromedelsdistributör. 
Privatkund: Beställ på nok.se.

Priser

De angivna priserna gäller till och med 31/12 2021 
och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. 
Fullständiga försäljningsvillkor finns på nok.se/
villkor.

Kontakta oss

Epost: kundsupport@nok.se 
Telefon: 08-453 87 00 
Fler kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Bildning, utbildning och inspiration

Under ett och samma tak erbjuder vi allt från 
barn- och ungdomslitteratur till sakprosa, 
skön litteratur och illustrerade faktaböcker som 
t ex kok böcker. Vi har även litteratur för hög- 
skolestudier och för yrkesmässig och personlig 
utveckling inom ledarskap, pedagogik och 
psykologi. Och inte minst – vi har kvalitets- 
säkrade läromedel för alla åldrar – tryckt, 
blended och heldigitalt.

Välkommen till oss!
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Heldigitalt och heltäckande
Är du nyfi ken på heldigitala och heltäckande läromedel för din under-
visning – då ska du kika på Digilär. Här får du allt innehåll samlat och 
speciellt utvecklat utifrån ditt ämnes karaktär och behov. Det fi nns även 
smarta verktyg som underlättar planering, redovisning och uppföljning 
plus prisbelönta funktioner som skapar ett tillgängligt lärande.

Läs mer och prova redan idag på nok.se/digilar

Ditt läromedel fortsätter på webben!

Kostnadsfritt digitalt extramaterial ingår 
till de fl esta av dina tryckta läromedel. 
Scanna QR-koden och se vad som fi nns för 
dig. Du kan använda kameran i din 
smartphone – inga extra appar krävs. 
På nok.se/extramaterial fi nns allt 
tillgängligt material!

Visste du att ... 
... Natur & Kultur är en stiftelse så 
istället för ägarintressen har vi 
stadgar och idéer. Vårt överskott går 
tillbaka till bokutgivningen och till 
stöd för personer och organisationer 
som bidrar till en starkare demokrati, 
till utbildare som kastar ljus över 
inlärningens mysterier, forskare som 
gör vetenskapen tillgänglig för fl er, 
skribenter och debattörer som 
utvecklar åsikter och debatt. 

NOVASO
L

Boel Nygren    Jennie Rosén 8

Vi hjälper dig!
Ta hjälp av oss 
kundansvariga för 
att hitta den bästa 
lösningen för din 
skola eller kommun. 
Du hittar alla 
kontaktuppgifter 
på sista sidan.

parler
att tala

finir
att sluta

vendre
att sälja

je parle finis vends

tu parles finis vends 

il, elle, on parle finit vend

nous parlons finissons vendons

vous parlez finissez vendez

ils, elles parlent finissent vendent 

Fler re-verb: attendre, descendre, entendre, perdre, rendre, répondre

Mycket oregelbundna

les verbes français

Présent (vad man gör)

Regelbundna

Fler ir-verb: agir, choisir, grandir, grossir, maigrir, réfléchir, réussir, 

rougir, vieillir

être
att vara

avoir
att ha

aller
att gå, åka

faire
att göra

je suis ai vais fais

tu es as vas fais

il, elle, on est a va fait

nous sommes avons allons faisons

vous êtes avez allez faites

ils, elles      sont ont vont fontfontf

Oregelbundna

pouvoir vouloir venir/ 
tenir

devoir savoir

je peux veux viens dois sais

tu peux veux viens dois sais

il, elle, 
on

peut veut vient doit sait

nous pouvons voulons venons devons savons

vous pouvez voulez venez devez savez

ils, elles peuvent veulent viennent doivent savent

Vi har mängder av kostnadsfria material som du kan 
använda i din undervisning. Grammatikkorten i franska 
är ett exempel. 
Läs mer och beställ på nok.se/unete

savoir

ons

ez

ent

Träna verben på 
nok.se/extramaterial  
(Un éte très cool)

Oregelbundna

prendre partir/
sortir

boire voir/
croire

dire

je prends pars bois vois dis
tu prends pars bois vois dis
il, elle, on prend part boit voit dit
nous prenons partons buvons voyons disons
vous prenez partez buvez voyez dites
ils, elles prennent partent boivent voient disent

Reflexiva
se coucher (att lägga sig)
je me couche
tu te couches
il, elle, on se couche
nous nous couchons
vous vous couchez
ils, elles se couchent

Oregelbundna 
avoir→eu
boire→bu
connaitre→connu
croire→cru 
écrire→écrit
être→été
devoir→dû
dire→dit
faire→fait
lire→lu
mettre→mis
partir→parti
pouvoir→pu
prendre→pris
savoir→su
voir→vu
vouloir→voulu

-er -re -ir
J’ai parlé vendu fini

Passé composé
Regelbundna

Passé composé med être 
aller, venir
arriver, partir
entrer, sortir
monter, descendre
rentrer, rester 
tomber, passer
naitre, mourir
samt reflexiva verb

les verbes français

2
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Ditt läromedel fortsätter på webben!

Vi har koll på 
kursplanerna!
Den 1 juli börjar de reviderade kurs-
planerna gälla. Såklart ser vi till att våra 
läromedel utgår från dessa och att du har 
allt du behöver för din undervisning 2021. 
Läs mer om just ditt ämne på nok.se

Prova här!
Bläddra i våra tryckta läromedel på 
webben. Där hittar du smakprov på det 
mesta. Vill du prova våra heldigitala 
läromedel går det också bra – helt utan 
kostnad. Välkommen in på nok.se!

Lärarens guide till klimat-
medveten undervisning 
Under fl era år har vi arbetat målmedvetet med att minska Natur & Kulturs 
klimatpåverkan och under 2020 nådde vi ett viktigt mål – att bli ett klimat-
neutralt förlag. Nu har vi även tillsammans med författaren och psykologen 
Kata Nylén tagit fram ett stöd för dig som möter barn och unga med frågor 
och funderingar om de här frågorna. Det här är en guide för dig. 

Följ oss!
Prenumerera på våra nyhetsbrev och följ oss på Facebook 
och Instagram för att få inbjudningar, lektions tips och 
den senaste informationen om vår utgivning. @naturochkultur_skola /nokskola nok.se/nyhetsbrev

LärHemma.
Nu kan du äntligen klicka hem läromedel för 
privat bruk. Vässa din spanska, lär dig pro-
grammera eller ge barnen extra stöttning i att 
knäcka läskoden. På lärhemma.se hittar du 
kvalitetssäkrade läromedel för barn, ungdo-
mar och vuxna från Natur & Kultur. Välkom-
men in!

Lärhemma.se

Föräldratips!

Varsågod! 
Ladda ner 
ditt ex på 

nok.se/klimat

3
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Vi vill hitta nya sätt att 
förklara och arbeta med 
matematik
Stina Aglander och Daniel Barker är i startgroparna för ett nytt matematik-
läromedel för högstadiet.

Ni har gått tillbaka till skolans värld efter fl era år 
som läromedelsredaktörer på Natur & Kultur, hur 
känns det?
– Det känns roligt! Skolan är verkligen en levande miljö. 
Men det kommer nog ta ett tag att få upp tempot igen 
efter åren på ett tyst kontor. 

Dessutom är ni nu blivande författare!  Varför behövs 
ett nytt matematikläromedel för högstadiet?
– Det fi nns så många saker som vi av erfarenhet vet att 
eleverna tycker är svårt i matematik. Därför vill vi hitta 
nya sätt att förklara och arbeta med matematik. Mycket 
av det som fi nns i dagens läromedel är väldigt bra men 
det fi nns delar där det behövs nya perspektiv och ansat-
ser. Det var länge sedan det kom något nytt läromedel i 
matematik för högstadiet så nu när det är en ny läroplan 
på gång så passar det bra att tänka nytt.

Vad kommer det att innehålla? Hur mycket kan ni 
avslöja?
– En viktig beståndsdel kommer att vara kontinuerlig 
repetition. Det ska inte vara så att eleverna jobbar med 
en sak på en sida och sedan inte möter det igen förrän 
det är dags för prov. Istället vill vi att kunskaperna ska 
repeteras och hållas aktuella – samtidigt som de vävs in i 
fl era områden. En annan sak som vi arbetar med är 
många lösta exempel på olika nivåer. Många elever 
skulle komma längre om de fi ck veta hur mer utmanande 
uppgifter kan lösas.

Hur ser planen ut, när kommer första boken vara klar?
– Vi siktar på en ny bok för årskurs 7 under våren 2022.   

Foto: M
arit Solb

lad
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På nästa 
sida börjar
katalogen

Utforska den engelsktalande världen
I Explore möter eleverna den engelsktalande 
världen och utvecklar sin förståelse av kulturella 
och sociala företeelser i olika sammanhang. 
Läs mer på sid 21. 

Utveckla dina elevers läsförståelse
Använd Öva & pröva i svenska och svenska som 
andraspråk i årskurs 7, 8 och 9 för att testa elevernas 
läsförståelse. 
Läs mer på sid 9. 

LÄSFÖRSTÅELSE 
SVENSKA OCH SVA 

ÅRSKURS 7

Malin Fransson

ÖVA 
& 

PRÖVA

Teknik för högstadiet
Teknik för högstadiet är ett helt nytt läromedel 
med teknikutveckling, konstruktion och design i 
centrum.
Läs mer på sid 53. 

Nyheter!

ÖVA 
& 

PRÖVA

LÄSFÖRSTÅELSE 
SVENSKA OCH SVA 

ÅRSKURS 8

Malin Fransson

ÖVA 
& 

PRÖVA

LÄSFÖRSTÅELSE 
SVENSKA OCH SVA 

ÅRSKURS 9

Malin Fransson

NOKfl ex
Dra nytta av alla fördelar med ett digitalt matema-
tik läromedel som utvecklar de matematiska 
förmågorna.  
Läs mer på sid 51. 

5
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SVENSKA OCH SVA | Stadiebok årskurs 7–9

TOMAS BERGSTEN
PÄR LARSSON

Kontakt
Heltäckande stadiebok för svenska och sva

Författare: Tomas Bergsten, Pär Larsson

Kontakt

Kontakt stadiebok 27-45297-8 384 s 365:-

Kontakt stadiebok Digital   27-45459-0  12 mån  85:- 

Kontakt lärarhandledning 
Webb  27-45535-1  12 mån  349:-

nok.se/kontakt

Kontakt innehåller 26 arbetsområden som tydligt vägleder eleven från början till slut.

Arbetsområdena i Kontakt är helt fristå-
ende från varandra vilket gör det möjligt 
för dig som lärare att använda läromedlet 
som det passar dig. Arbeta i huvudsak 
med boken eller kombinera arbetsområ-
dena med ditt eget material. Kontakt hjäl-
per dig att spara tid då arbetsområdet är 
färdigplanerat åt dig, från början till slut.
Varje arbetsområde är strukturerat utifrån 
en tydlig arbetsmodell som är förankrad i 
genrepedago giken. Med hjälp av arbets-
modellen guidas eleven från vad som ska 
tränas, genom texter och övningar till 
slutuppgiften där allt knyts ihop.

Innehåll som engagerar och utmanar
En av Kontakts styrkor är att innehållet lig-
ger nära eleverna. Det är ett innehåll som 
skapar diskussion, utmanar elevernas tan-
kar och kunskaper och plockar upp deras 
intressen. Här är några exempel: 
• Läsa kritiskt och värdera olika källor och 

åsikter i teman som engagerar: varför 
säger vi hen och inte hon eller han?

• Sälja det osäljbara: lär dig konsten att 
argumentera!

• Testa din danska: om nordiska språk, 
minoritetsspråk och dialekter.

• Tolka, tänka, tokhylla: Tranströmer.
• Lyssna på en sommarpratare: gör ett 

eget sommarprat.
• Diskutera svenska språkets framtid: det 

var inte bättre förr (?)
• Närläsa en låttext av Veronica Maggio 

och jämföra med en låttext av Cornelis 
Vreeswijk: diskutera tidens kvinnosyn 
utifrån detta.

Grammatik och sva
Det fi nns två arbetsområden som inne-
håller ord och ordbildning, språkliga stra-
tegier, uttal och grammatik. Dessa delar är 
särskilt relevanta för elever som läser 
svenska som andraspråk.

Webbaserad lärarhandledning 
Kontakt kompletteras med en webbaserad 
lärarhandledning som bland annat inne-
håller förslag på hur du introducerar 
arbetsområdet och fördjupande extra-
övningar. Den innehåller även tips på hur 
du arbetar med att fördjupa elevernas 
digitala kompetens. Lärarhandledningens 
licens gäller för en lärare i 12 månader.

Kostnadsfritt extramaterial
Kontakt fortsätter på webben! Här fi nns 
extramaterial till samtliga arbetsområden. 
Eleverna kan till exempel öva extra på hör-
förståelse, läsförståelse och ord kunskap. 

Digitalbok
I Kontakt digitalbok ingår webbövningar 
som bland annat tränar elevens hörförstå-
else, läsförståelse och ordkunskap. 

Bästa läromedlet jag har använt. 
Intressant, nytänkt och fantasifullt. 
Undervisningen blir lustfylld både 
för mig och eleverna. 
SVENSKLÄRARE I ÅK 7–9

Uppdaterad 
enligt den 
reviderade 
kursplanen!

6
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Författare svenska: Cecilia Lilja, Anna Björstrand, Jennie 
Blomkvist, Lisa Lönn-Hopper, Charlotte Nordenfelt, Jakob 
Harknäs

Författare svenska som andraspråk: Erika Gillblad, Jenny 
Svensson De Wilde

Digilär Svenska & Sva för högstadiet 

 98-30320-9 12 mån 99:-

Digilär Svenska & Sva
En skönlitterär skatt
Digilär Svenska & Sva är ett komplett och fylligt digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för 
svenska och sva för årskurs 7–9. 

Digilär Svenska & Sva är ett omfattande 
och engagerande läromedel. Direkt kopp-
lade till läromedlets arbetsområden och 
teman fi nns utvald skönlitteratur och 
andra autentiska texter. Samtliga texter 
kommer med en presentation av författa-
ren samt läsförståelsefrågor på, mellan 
och bortom raderna. 

Stöttning i din undervisning
Digilär Svenska & Sva ger dig grundläg-
gande delar om litteratur och språk, och 
en fyllig handbok med övningar och 
instruktioner för tala, läsa, skriva, källkritik 
och studieteknik. Dessutom fi nns fl era 
intresseväckande teman, där olika delar av 
ämnet vävs samman.

Läromedlet består av två delar – en för 
svenska och en för sva. Sva-materialet har 
samma rubriker och arbetsområden, men 
omarbetat för sva-undervisning.

Samtliga delar av materialet innehåller rik-
ligt med förslag på övningar och ana-
lysuppgifter. Du kan dessutom komplet-
tera med eget material. Till delarna om 
grammatik och språkriktighet, samt till alla 
sva-delar, fi nns självrättande språköv-
ningar.

Till både svenska och sva ingår en lärar-
handledning som presenterar läromedlets 
delar och hur de är kopplade till kurs-
planen.

Motiverar eleven
Intressanta texter, möjlighet att fördjupa 
sig i innehållet samt mängder av uppgifter 
ger eleverna möjlighet att färdighetsträna 
och testa sin förståelse. Den självrättande 
funktionaliteten med direkt feedback pep-
par till att lära mer, och klickbara fördjup-
ningar i innehållet ger extra utmaningar. 
Eleven kan lämna svar i form av fi lm, text, 
ljudfi l eller bild. 

Fem snabba om läromedlet
• Självrättande övningar i grammatik och 

skrivregler.
• All text, uppgifter och instruktioner kan 

fås uppläst.
• Tematiskt indelade arbetsområden 

med engagerande texter av olika slag 
och rikligt med tillhörande övningar och 
arbetsuppgifter. 

• Handbok med övningar och instruktio-
ner för tala, läsa, skriva, källkritik och 
studieteknik ingår.

• Ett bibliotek med antologi, inspirations-
bilder, länkskafferi, övningar och 
begreppslistor samlade.

Samma rubriker 
och arbetsområden 

återfi nns i både 
svenska och sva.

nok.se/digilar

SVENSKA | BASLÄROMEDEL
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Pär Sahlin

LÄRARHANDLEDNING

Läs,  skriv och tala i  genrer

Det här är Fixa texten 1 Lärarhandledning. Om du tycker att den påminner 
om elevboken Fixa texten 1 så stämmer det bra. Mellan de här pärmarna � nns 
 nämligen både lärarmaterialet och elevboken. Dessutom fortsätter lärarmaterialet 
på webben.

Lärarmaterialet tar sin utgångspunkt i respektive genres tre S – syfte, språk
och struktur –  och hjälper dig att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Här 
� nns till exempel uppgifter som:

• skapar förförståelse
• fokuserar på viktiga ord och begrepp
• visar på vikten av källkritik.

Till varje kapitel � nns även bedömningsstöd för ett formativt arbetssätt.
På nok.se � nns dessutom hela lärarhandledningen som digitalbok. Med den 

digitala versionen kan du bland annat visa mönstertexter på projektor, lyssna på 
inlästa texter och hämta kopieringsunderlag. Allt för att du som lärare ska kunna 
hjälpa dina elever att � xa texten.

FIXA  TEXTEN  1

Fixa texten består av:
Fixa texten 1
Fixa texten 1 Digitalbok
Fixa texten 1 Lärarhandledning
Fixa texten 2
Fixa texten 2 Digitalbok
Fixa texten 2 L ärarhandledning

www.nok.se/� xatexten

FIXA  TEXTEN  1
Pär SahlinSvenska och sva för högstadiet

ANDRA
UPPLAGAN

Fixa texten oms-skiss_13.indd   1 2017-05-13   12:15

FIXA  TEXTEN  2

ANDRA
UPPLAGAN

Pär SahlinSvenska och sva för högstadiet

Fixa texten oms-skiss_13.indd   2 2017-05-13   12:15

ISBN 978-91-27-45163-6

9 7 8 9 1 2 7 4 5 1 6 3 6

FIXA  TEXTEN  1
Pär SahlinSvenska och sva för högstadiet

LÄRARHANDLEDNING
Fixa texten 1_LHL_cover.indd   1-3 2017-08-31   10:56

LÄRARHANDLEDNINGLÄRARHANDLEDNINGLÄRARHANDLEDNINGLÄRARHANDLEDNING

SVENSKA

Fixa texten 
För svenska och sva 
I Fixa texten ligger fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Genrerna presenteras på ett tydligt sätt där 
strukturen är densamma i alla kapitel.

Hur är en faktatext uppbyggd? Vad skiljer 
en notis från en nyhetsartikel? Vad ska man 
tänka på när man håller ett informerande 
tal? Med Fixa texten lär eleverna sig att 
identifi era ett stort antal genrer – att skriva 
rätt text vid rätt tillfälle. De förbereds även 
inför det nationella provet i årskurs 9.

I Fixa texten presenteras vanliga genrer 
på ett strukturerat sätt. I slutet fi nns även 
en uppslagsdel med samlade skrivråd.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen är en unik produkt 
där elevboken är integrerad i lärarmateri-
alet. Lärarmaterialet ligger som en intro-
duktion till respektive kapitel. Det tar sin 

utgångspunkt i respektive genres tre S – 
syfte, språk och struktur – och hjälper dig 
att arbeta språk- och kunskapsutveck-
lande.

Här fi nns till exempel uppgifter som:
• skapar förförståelse
• fokuserar på viktiga ord och begrepp
• visar på vikten av källkritik.

Med den digitala lärarhandledningen kan 
du visa mönstertexter på projektor, lyssna 
på inlästa texter och ladda ner kopierings-
underlag. Välj tryckt eller digital lärarhand-
ledning. Till den tryckta ingår den digitala 
under 12 månader.

nok.se/fi xatexten

Kostnadsfritt extramaterial
Fixa texten fortsätter på webben! Här fi nns 
korta fi lmkurser som du kan inleda lektionen 
med samt tillhörande övningar.

Digitalbok
Fixa texten 1 och 2 fi nns även som digital-
böcker med samtliga mönstertexter inlästa 
av författaren Pär Sahlin.

Författare: Pär Sahlin

Fixa texten

Fixa texten 1, andra upplagan  27-44940-4  136 s  205:-

Fixa texten 1, andra upplagan 
Digital  2-745276-3  12 mån 85:-

Fixa texten 1 Lärarhandledning    27-45163-6 224 s  399:-

Fixa texten 1 
Lärarhandledning Digital 27-45573-3 12 mån 199:-

Fixa texten 2, andra upplagan  27-44941-1  152 s   215:- 

Fixa texten 2, andra upplagan 
Digital 27-45278-7  12 mån 85:-

Fixa texten 2 Lärarhandledning    27-45254-1 264 s  399:-

Fixa texten 2 
Lärarhandledning Digital 27-45575-7  12 mån  199:-

Lärarhand-
ledningar

     Eleverna arbetar med genrer på ett strukturerat sätt

Förförståelse
Aktivera elevernas förkunskaper och skapa 
förförståelse för såväl genren som den spe-
cifi ka mönstertexten. I lärarhandledningen 
fi nns frågor och uppgifter att utgå ifrån.

1 Arbeta med texten
Därefter får eleverna arbeta med genrens 
tre S: syfte, struktur och språk.

3

Genren presenteras
En eller fl era mönstertexter presenteras och 
avsnittet "Fakta om" lyfter fram genrespeci-
fi ka drag. På det sättet blir det tydligt för elev-
erna vad som är typiskt för genren i fråga.

2 Skriv din egen text
Varje kapitel avslutas med att eleverna 
skriver egna texter, både gemensamt i 
gruppen och enskilt. I lärarhandledningen 
fi nns underlag för den gemensamma texten.

4
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ÖVA 
& 

PRÖVA

LÄSFÖRSTÅELSE 
SVENSKA OCH SVA 

ÅRSKURS 9

Malin Fransson

ÖVA 
& 

PRÖVA

LÄSFÖRSTÅELSE 
SVENSKA OCH SVA 

ÅRSKURS 8

Malin Fransson

LÄSFÖRSTÅELSE 
SVENSKA OCH SVA 

ÅRSKURS 7

Malin Fransson

ÖVA 
& 

PRÖVA

SVENSKA

Författare: Malin Fransson

Öva och pröva – Läsförståelse i svenska och sva

Öva & pröva, årskurs 7 27-45894-9 40 s 49:-

Öva & pröva, årskurs 8 27-45895-6 40 s 49:-

Öva & pröva, årskurs 9 27-45896-3 40 s 49:-

nok.se/ovaochprova

Olika läsförståelseprocesser
Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva
testar fyra olika läsförståelseprocesser:
• uppmärksamma och återge explicit 

uttryckt information
• dra enkla slutsatser
• tolka och integrera idéer och informa-

tion
• granska och värdera innehåll, språk och 

textelement.
Uppgifterna består av såväl fl ervalsfrågor 
som öppna frågor. 

Sakprosa och skönlitteratur
I Öva & pröva möter eleverna till exempel 
faktatexter, recensioner, krönikor och 
nyhetsartiklar. De får även läsa skönlitte-
rära texter som till exempel berättelser, 
dikter och noveller. Texterna är indelade i 
tre allmänmänskliga teman per bok. 
”Svåra frågor”, ”Utanpå och inuti” och 
”Alternativ värld” är exempel på teman.
     Varje tema introduceras med en illustra-
tion som väcker nyfi kenhet och aktiverar 
elevernas förförståelse. 

Arbeta formativt och summativt
Använd Öva & pröva formativt och sum-
mativt. Det första temat kan användas för 
att få en bild av elevernas läsförståelse vid 
skolstarten. Det andra temat kan använ-
das halvvägs in i läsåret för att se hur elev-
ernas läsförståelse har utvecklats. Det 
sista temat kan användas summativt: hur 
god är elevernas läsförståelse i slutet av 
årskursen? Utifrån elevernas resultat kan 
den fortsatta undervisningen planeras så 
att elevernas läsförståelse utvecklas. 

Öva och pröva
Utveckla dina elevers läsförståelse i svenska och sva

Digitalt extramaterial
I det digitala extramaterialet fi nns facit till 
alla uppgifter samt ett lärarstöd. I lärarstö-
det fi nns det gott om uppgifter som kan 
användas före, under och efter arbetet 
med texterna i Öva & pröva.

Öva & pröva är ett nytt läromedel med tre övningsböcker som testar elevernas läsförståelse. 
Använd Öva & pröva i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7, 8 och 9.

9
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GREPP OM SVENSKAN är en praktisk handbok som lyfter 
kärnan i svenskämnet med utgångspunkt i kunskapskraven. 

Innehållet är uppdelat utifrån följande kapitel; Läsa, 
Respons, Språkriktighet, Skriva, Tala och Söka och använda 
källor. Varje kapitel innehåller instruerande text med till- 
hörande elevövningar. Ord och begrepp som är extra viktiga 
i kapitlet är markerade med färg och förklaringar till orden 
finns i början av varje kapitel. Boken innehåller även gott  
om mönstermallar och matriser som ger överblick och  
sammanfattar. 

www.nok.se/laromedel

Grepp om Svenskan_Omslag_180319.indd   1-3 2018-03-21   11:18

Introboken
Svenska för åk 7–9            

Marie  
Wejrum

SVENSKA

Innehållet i Grepp om svenskan utgår från 
kärnan i svenskämnet och kursplanen. 
Med stöttande instruktioner, exempeltex-
ter, matriser och övningar får eleven möj-
lighet att förankra kunskaper i svenskans 
centrala delar och ta den till en ny nivå. 
Eleverna får bland annat lära sig att ge 
respons, citera källor och strategier för att 
inhämta och komma ihåg information. 

Grepp om svenskan går direkt på kärnan. 
Efter ett tydligt avstamp i kunskaps kraven 
stöttas eleven att utveckla och fördjupa 
kunskaperna. Instruktioner följs upp med 
övningar för att garantera att eleven för-

ankrat kunskaperna. Progressionen i kun-
skapsinhämtningen byggs upp successivt. 
Ord och begrepp som är extra viktiga är 
markerade och lyfts med förklaringar i 
början av kapitlet.

Om du som lärare arbetar med eget 
material kan Grepp om svenskan fungera 
som en bas för att säkerställa elevens kun-
skapsinhämtning. Eleven kan också känna 
sig trygg med att ha ett material som 
befäster det ni arbetar med under lektio-
nerna. Eleven kan använda boken på egen 
hand, tillsammans med dig som lärare eller 
med sina klasskamrater. 

Grepp om svenskan
Praktisk handbok i svenska och sva

Författare: Marie Wejrum

Grepp om svenskan

Grepp om svenskan  27-45287-9  152 s  189:-

nok.se/greppomsvenskan

Grepp om svenskan hjälper eleverna att fördjupa och träna specifi ka 
färdighetsområden inom svenskämnet. 

Introboken
Övningsbok i svenska och sva

Författare: Marie Wejrum

Introboken

Introboken   27-45286-2   96 s   259:-

nok.se/introboken

Boken repeterar kunskaper från mellansta-
diet, introducerar ett urval av det centrala 
innehållet samt låter eleverna träna på 
utvalda kunskaps krav från kursplanen i 
svenska och sva för åk 7–9. Introboken är 
en övningsbok som eleverna kan arbeta 
med i sin egen takt, på egen hand eller till-
sammans med en kamrat. Förklarande text 
blandas med övningar som presenteras i 
tydliga genomgångar som ger eleverna all 
den bakgrundskunskap de behöver. 

Boken ger eleverna en stabil grund att stå 
på för att ta sig an svenskan på högstadiet. 
De får bland annat hjälp att repetera 
utvalda områden, till exempel de vikti-
gaste ordklasserna och skrivreglerna. De 
får även en introduktion av nya områden 
inom svenskämnet, till exempel strategier 
för att förstå nya ord i språket.

Boken kan även användas som utgångs-
punkt för genomgångar i klassen.

Introboken kan du använda när du tar emot en ny klass i årskurs 7 eller 
när du behöver repetera eller kartlägga elevens kunskaper. 

Med grepp om svenskan säkerställer 
jag elevernas lärande.
SVENSKLÄRARE I ÅK 7–9

SVENSKA

10
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Kom i gång!
Svenska som andraspråk 

Lärobok 7
Annika Lyberg Mogensen   Åse Wewel

Kom
 i gång!         Lärobok 7

Kom i gång! Lärobok 7 är en allt-i-ett-bok i svenska som 
andraspråk. I boken får eleverna arbeta med läsförståelse, 
språk och litteratur samt grammatik och skrivregler. Eleverna 
får även öva sig på att skriva i olika genrer med hjälp av 
modelltexter. Texterna � nns inlästa på medföljande cd (mp3).

Kom i gång! består även av:

Kom i gång! Lärobok 7
Annika Lyberg Mogensen
Åse Wewel

Kom i gång! Lärobok 8
(inkl. cd.)

Kom i gång! Lärobok 9
(inkl. cd.)

Kom i gång! Läsebok 
(inkl. cd.)

Mer information om Kom i gång! � nns på www.nok.se/laromedel

9 7 8 9 1 2 7 4 1 0 1 7 6

ISBN 978-91-27-41017-6
1 0 0 0 0

Till varje lärobok � nns en lärar-cd-box och en lärarhandledning.

Kom i gång Larobok 7_omslag.indd   1 2012-11-20   15:01

Svenska ordböcker
Lättbegripliga ordförklaringar

Författare: Per Olof Köhler, Ulla Messelius

Natur och Kulturs ordböcker 

Natur och Kulturs Svenska Ordbok 27-57062-7 1280 s 449:-

Natur och Kulturs  Stora Svenska Ordbok 27-50454-7 1248 s 469:-

Natur och Kulturs Svenska Ordbok innehåller 32 000 ord 
och uttryck och har tydliga och lättbegripliga ordförkla-
ringar, cirka 500 teckningar och extra luftig text. För en 
mer omfattande ordbok, välj Natur och Kulturs Stora 
Svenska Ordbok med över 50 000 ord och uttryck. 

I båda ordböckerna hittar du bland annat böjnings-
former och betoningsmarkörer för samtliga ord, över 
31 000 språkexempel som visar orden i kontexter och 
uttal för ord som inte uttalas på vanligt sätt.

Författare: Annika Lyberg Mogensen, Åse Wewel

Kom i gång!

Läsebok med cd  27-41014-5 80 s 149:-

Lärobok 7 med cd 27-41017-6 168 s 185:-

Lärobok 7, Digital 27-43141-6 12 mån 85:-

Lärarhandledning 7 27-41652-9 86 s 519:-

Lärar-cd-box 7 med 3 cd 27-41654-3  649:-

Lärobok 8 med cd  27-41016-9 168 s 185:-

Lärobok 8, Digital 27-43142-3 12 mån 85:-

Lärarhandledning 8 27-41653-6 82 s 519:-

Lärar-cd-box 8 med 2 cd 27-41655-0  649:-

Lärobok 9 med cd 27-41015-2 168 s 185:-

Lärobok 9, Digital 27-43143-0 12 mån 85:-

Lärarhandledning 9 27-41571-3 64 s 519:-

Lärar-cd-box 9 med 3 cd 27-41570-6  649:-

Kom i gång!
Basläromedel i sva med tydlig struktur
Kom i gång! består av tre årskursböcker och är heltäckande utifrån kursplanen i sva åk 7–9.

I Kom i gång! inleds varje kapitel i respek-
tive lärobok med målrutor som talar om 
vad kapitlet handlar om. Texter varvas 
sedan med övningar där syftet tydligt 
beskrivs och eleverna skriver svaren direkt 
i boken. Nya ord och begrepp förklaras 
fortlöpande i texten. Varje kapitel avslutas 
med en utvärdering. Eleverna får med 
hjälp av mönstertexter arbeta med sak-
prosa och berättande text i olika genrer. 
Det fi nns även kapitel som tränar rättstav-
ning, skrivregler och grammatik. 

Läsebok
Kom i gång! har även en egen läsebok. Här 
möter eleverna texter om kärlek, krig, 
barndomsminnen, idoler och fotboll – men 

framför allt om att vara tonåring. Till varje 
text fi nns diskussionsfrågor och arbets-
uppgifter. 

Lärarhandledningar
I lärarhandledningarna fi nns kopieringsun-
derlag samt förslag och tips på hur du och 
dina elever kan arbeta med texter och 
övningar i böckerna. 

Digitalbok
I Kom i gång! digitalböcker fi nns all text 
inläst. 

nok.se/komigang
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Fördel 
ÖVNINGSBOK 1

– SVA för nyanlända åk 7-9

Fördel är ett nybörjarmaterial i svenska för ungdomar på 

högstadiet och gymnasiet. Övningsboken följer textbokens 

10 tematiska kapitel. 

Här finns elevernas egna ordlistor och uppgif ter som tränar 

ord och fraser. Eleverna får också skriva och läsa texter som 

förekommer i skolan, till exempel beskrivande, berättande och 

instruerande texter. Flera övningar i varje kapitel är markerade 

med en stjärna. Dessa övningar ligger lite över elevernas 

förväntade språknivå. Det här gör att elever på olika språknivå 

kan arbeta med materialet samtidigt. Men med rätt stöttning 

kan alla elever självklart göra alla uppgif ter. Sist i varje kapitel 

finns hörövningar. Ljudfilerna till hörövningarna laddas ned 

tillsammans med lärarhandledningen. 

Fördel 1 består av

Textbok 27-42183-7 

Övningsbok 27-42184-4 

Textbok Digital 27-42582-8

Lärarhandledning  27-42229-2

(nedladdningsbar pdf + ljudfi ler mp3) 

ISBN 978-91-27-42184-4

9 7 8 9 1 2 7 4 2 1 8 4 4

Fordel_1_ob_omsl tryck.indd   1 2015-11-30   15:47
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Fördel
Basläromedel i sva för nyanlända

nok.se/fordel

Författare: Maria Ramsby Guillemain, Jenny Svensson, 
Ulrika Dahl, Anna Kaya, Monika Gudomlund, Joel Berglund, 
Emma Frey-Skött, Pär Sahlin, Josefi n Schygge 

Fördel Start

Bildordbok 27-45863-5  64 s 155:-

Fördel 1

Textbok 27-42183-7 192 s 269:-

Textbok, Digital 27-43161-4 12 mån 85:-

Övningsbok  27-42184-4 192 s 179:-

Lärarhandledning 
Webb 27-43066-2 12 mån 899:-

Fördel 2

Textbok  27-42230-8 192 s 269:-

Textbok, Digital  27-43275-8 12 mån 85:-

Övningsbok 27-42231-5 192 s 179:-

Lärarhandledning 
Webb 27-43067-9 12 mån 899:-

Fördel Läs

Textbok 27-44681-6 60 s 119:-

Läs
Fördel Läs består av åtta 
specialskrivna skönlitte-
rära texter med uppgifter. 
Texterna berör teman som 
kärlek, utanförskap, mod 
och vänskap. Boken kan 
användas som komple-
ment till Fördel 1 och 2
men fungerar också att 
arbeta med fristående. 
Samtliga texter är inlästa 
och fi nns på nok.se/
extramaterial

Övningsbok 1 och 2
Övningsböckerna inne-
håller uppgifter som tränar 
ord och fraser samt elev-
ens eget skrivande. Här 
fi nns även hörövningar 
och grammatiska moment. 
Fördel 1 passar för nybör-
jare i svenska som andra-
språk, medan Fördel 2
vänder sig till elever på 
nybörjar- och mellannivå.

Textbok 1 och 2
Textböckerna består av tio 
tematiska kapitel som 
inleds med en introduk-
tionsbild för eleverna att 
samlas kring – oavsett 
språknivå. Varje kapitel 
innehåller också en språk-
träningsdel, dialoger och 
olika texttyper. Fördel 1
avslutas med en skönlitterär 
följetong, medan Fördel 2 
inne håller fl era sakprosa-
texter.

Fördel Start är en ny komponent i serien. Det är en bildordbok med 
övningar som gör att eleven kan starta från noll.

Nyanlända elever i den svenska skolan 
behöver få möjlighet att kunskapsmässigt 
komma ikapp sina jämnåriga kamrater så 
snabbt som möjligt. För att lyckas med 
detta behöver de arbeta med språket på 
fl era olika nivåer samtidigt; de behöver 
utveckla basen och utbyggnaden av språ-
ket parallellt. Fördel är ett läromedel i 
svenska som andraspråk som ger eleven 
den möjligheten. 

Bildordboken, Fördel Start, består av 
6 kapitel. Varje kapitel inleds med en 
detaljrik illustration:
• I klassrummet (klassrumsord + verb )
• I korridoren 
• I skolan (idrottssal och hemkunskapskök 

+ verb i praktisk-estetiska ämnen)
• På fritiden (fritidsaktiviteter + verb)
• På torget
• En dag (händelser i kronologisk 

ordning)

Ny bildordbok 
gör att eleven kan 

starta från noll.

Digitalbok
Fördels textböcker fi nns som digitalböcker 
med inspelade texter. 

12
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Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen. Genom elevnära, 
korta texter och ett stort bildmaterial lär sig eleven svenska genom en tydlig progression. 

Uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Sva för nyanlända är ett engage-
rande läromedel där eleven guidas in språ-
ket genom en tydlig progression i vardags-
nära teman om till exempel familjen, mat 
och fritid. Genom bilder visualiseras och 
konkretiseras det nya språket för eleven. I 
del 2 av läromedlet får eleven genom den 
tematiska läsningen med sig grundläg-
gande begrepp och fakta från andra van-
liga  skolämnen, som samhällskunskapliga 
och naturvetenskapliga ämnen, för att för-
bereda inför framtida skolgång.

Läromedlet är anpassat för inlärning på 
olika nivåer, för att passa  nyanlända elever 
från olika skolbakgrund.

Stöttning i din undervisning
Varje arbetsområde innehåller en lärar-
handledning, skriven av våra erfarna för-
fattare med gedigen erfarenhet av att 
undervisa nyanlända. I slutet av varje 
arbetsområde fi nns diagnoser och 
slutuppgifter så att du och eleverna kan 
stämma av deras språkutveckling. 

I lärarhandledningen fi nns även stöd för 
hur du praktiskt arbetar med ett digitalt 
läromedel, vid och bortom skärmen samt 
enskilt och i helklass.

Motiverar eleven
Allt material är inläst av röstskådespelare, 
och ljudet kan spelas upp i alla delar av 
läromedlet. 

Frågor och övningar till innehållet ger 
eleverna möjlighet att öva och testa sin 
förståelse inom svenskämnet. Det fi nns 
även mängder av självrättande övningar 
som ger direkt feedback.

Inlärningen av nya ord blir kan göras 
interaktiv av klickbara ordförklaringar i 
direkt anslutning till innehållet. Det fi nns 
möjlighet att skapa egna ordlistor och 
starta ett självrättande test på dessa, med 
talsyntes.

Eleven kan också lämna in svar i form av 
text, fi lm, ljud eller bild.

Fem snabba om innehållet
• Grundläggande introduktion till 

samhällsvetenskapliga och natur -
veten skapliga ämnen.

• Intresseväckande teman som följer en 
progression.

• Inläst tal finns till alla delar av läromedlet.
• I varje tema finns språkkapitel där 

eleven läser om den grammatik som 
förekommer i området.

• Stort urval av självrättande övningar 
och inlämningsuppgifter som eleven 
kan skicka till sin lärare för bedömning.

Författare nivå 1, vardagsspråk: Anna-Karin Bengtsson
Författare nivå 2, skolspråk: Gabrielle Hansen

Digilär Sva för nyanlända 98-31550-9 12 mån 129:-

Digilär Sva för nyanlända
Elevnära material för den första språkinlärningen

nok.se/digilar
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Språkträning för nyanlända ungdomar
Margaretha Svensson

2

Öva svenska 2 tar vid där Öva svenska 1 slutar

Innehållet har en långsam progression med 
många tillfällen för repetition. Progressionen 
mellan böckerna är låg. Materialet tar 
avstamp i alfabetet och bygger därefter 
upp elevens språk genom ord- och fras-
övningar. Även enkel gramm atik presenteras 
i konkreta övningar. Många och detaljrika 
illustrationer hjälper eleven att konkretisera 
innehållet.

Eleverna skriver direkt i boken, vilket 
underlättar för eleven att fokusera på 
språket och inlärningen. Öva svenska gör 
det möjligt för eleverna att arbeta på egen 
hand och är framtaget för att fungera i 
klassrum som ofta förändras.

Öva svenska 1 vänder sig till nyanlända elever som precis börjat lära 
sig svenska

Innehållet har en långsam progression med 
många tillfällen för repetition. Materialet 
tar avstamp i alfabetet och bygger därefter 
upp elevens språk genom ord- och fras-
övningar. Även enkel grammatik presenteras 
i konkreta övningar. Många och detaljrika 
illustrationer hjälper eleven att konkretisera 
innehållet.

Eleverna skriver direkt i boken, vilket 
underlättar för eleven att fokusera på 
språket och inlärningen. Öva svenska gör 
det möjligt för eleverna att arbeta på egen
hand och är framtaget för att fungera i
klassrum som ofta förändras.

Författare: Margaretha Svensson

Öva svenska

Öva svenska 2 27-45126-1  80 s  105:-

nok.se/ovasvenska

Långsam 
progression 
med mycket 
repetition. 

Kostnadsfritt extramaterial
Öva svenska fortsätter på webben! Här 
fi nns extramaterial i form av inlästa texter. 

Kostnadsfritt extramaterial
Öva svenska fortsätter på webben! Här 
fi nns extramaterial i form av inlästa texter. 

Författare: Margaretha Svensson

Öva svenska 

Öva svenska 1 27-45125-4  80 s  105:-

nok.se/ovasvenska

Öva svenska 1
Språkträning för nyanlända ungdomar

Öva svenska 2
Fortsatt språkträning

14
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Lär dig – Ord är ett material i ordförståelse för nyanlända elever. 
Elevernas kunskaper i modersmålet tas tillvara, vilket gör det möjligt 
för elever med samma modersmål att samarbeta.

I Lär dig – Ord får eleverna arbeta med att 
bygga ut sitt basordförråd i svenska, hela 
tiden i anslutning till sitt modersmål. Det 
sker genom språkövningar där svenska ord 
och begrepp kopplas till bilder, för att 
sedan knytas an till vad ordet heter på 
modersmålet. 

Orden presenteras inom olika samman-
hållande teman. När eleven byggt upp 
basordbanken inom ett tema ökar pro-
gressionen och orden kopplas till enklare 
kontexter i läs- och skrivuppgifter. 

Lär dig – Ord kan kombineras med Lär 
dig – Läs. Båda materialen utgår från 
samma teman och även personerna Selam, 
Mikael, Elsa och Jonas återkommer.

Författare: Joel Berglund

Lär dig 

Lär dig – Läs 27-44816-2       96 s     159:-

nok.se/lardig

Lär dig – Läs
Läsförståelse på tre nivåer för nyanlända elever

Författare: Joel Berglund

Lär dig 

Lär dig – Ord 27-44817-9        80 s 159:-

nok.se/lardig

Lär dig – Ord
Ordförståelse som utvecklar vardagsspråket

Tre olika språkliga nivåer passar ett klassrum med stora språkliga 
nivåskillnader.

Lär dig – Läs består av korta texter med till-
hörande läsförståelseuppgifter. Texterna 
handlar om ungdomarna Selam, Mikael, 
Elsa och Jonas. Texterna är indelade i olika 
teman, till exempel Min bostad, Min familj, 
Naturen osv. 

Inom varje tema fi nns tre texter på tre 
olika svårighetsnivåer. Texterna byggs ut 
med mer information och den språkliga 
komplexiteten ökar.

Materialets upplägg ger dig som lärare 
stora möjligheter att arbeta med läsförstå-
else i grupper där den språkliga nivån skil-
jer sig mycket åt mellan eleverna. 

Kostnadsfritt extramaterial
Lär dig - Läs fortsätter på webben! Här 
fi nns det extramaterial av undervisnings-
tips och samtliga texter inlästa. Till varje 
tema fi nns det ordlistor där de svenska 
orden är översatta till arabiska, persiska, 
tigrinja, engelska och somaliska.
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 Förberedelseklass/språkintroduktion

Nybörjare  På väg

 13-15 år  13-15 år

 15-18 år 15-18 år

 13-18 år

Läs mer, bläddra i böckerna och beställ utvärderingsexemplar på nok.se

Bläddra i 

alla böcker 

på nok.se

Här finns sva-läromedel för alla dina  elever – oavsett förkunskaper

Förberedelseklass/ord. klass

Övriga ämnen högst./gymn.Sva – högstadium/gymnasium

I ordinarie klass

FÖRDEL
Start

Sven
ska som andraspråk för nybörjare

Maria Ramsby Guillemain

Åk 7–9

FÖRDEL FÖRDEL

FÖRDEL

DEL

Öva svenska 
1 & 2
Ett första-
material för 
nyanlända 
ungdomar

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Fördel start
Svenska som 
andraspråk för 
nybörjare

Läs!
Läsförståelse 
på mycket 
lätt svenska

Lyssna!
Hörövningar 
på mycket 
lätt svenska

Lyssna!
Hörövningar 
på mycket 
lätt svenska

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

Digilär Sva 
för nyanlända
Heldigitalt sva-
läromedel: nivå 1/
vardagsspråk

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse på 
tre nivåer

Fördel Läs
Berättande texter 
med tillhörande 
uppgifter

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

Fördel 2
Basläromedel i 
sva för nyanlända

Läs!
Läsförståelse 
på mycket lätt 
svenska

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

Digilär Sva 
för nyanlända
Heldigitalt sva-
läromedel: nivå 2/
skolspråk

Öva svenska 
1 & 2
Ett första-
material för 
nyanlända 
ungdomar

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse 
på tre nivåer

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

Digilär Sva 
för nyanlända
Heldigitalt sva-
läromedel: nivå 1/
vardagsspråk

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse på 
tre nivåer

Fördel Läs
Berättande texter 
med tillhörande 
uppgifter

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

Fördel 2
Basläromedel i 
sva för nyanlända

Läs!
Läsförståelse 
på mycket lätt 
svenska

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

Gilla svenska B
Flexibelt och 
genrepedagogiskt 
med tydliga mål 
och strategier.

Digilär Sva 
för nyanlända
Heldigitalt 
sva-läromedel: 
nivå 2/skolspråk

Läs!Läs!Läs!
Läsförståelse Läsförståelse Läsförståelse 
på mycket på mycket på mycket 
lätt svenskalätt svenskalätt svenska

Lyssna!Lyssna!Lyssna!
Hörövningar Hörövningar Hörövningar 
på mycket på mycket på mycket 
lätt svenskalätt svenskalätt svenska
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 Förberedelseklass/språkintroduktion

Nybörjare  På väg

 13-15 år  13-15 år

 15-18 år 15-18 år

 13-18 år

Läs mer, bläddra i böckerna och beställ utvärderingsexemplar på nok.se

Bläddra i 

alla böcker 

på nok.se

Här finns sva-läromedel för alla dina  elever – oavsett förkunskaper

Förberedelseklass/ord. klass

Övriga ämnen högst./gymn.Sva – högstadium/gymnasium

I ordinarie klass

FÖRDEL
Start

Sven
ska som andraspråk för nybörjare

Maria Ramsby Guillemain

Åk 7–9

FÖRDEL FÖRDEL

FÖRDEL

DEL

Fixa texten 
1 & 2
Läs, skriv och 
tala i genrer

Grepp om 
svenskan
Praktisk 
handbok i  
svenska/sva 

Öva och 
pröva
Läsförståelse 
för svenska 
och sva 

Kontakt 
stadiebok
Basläromedel 
i svenska/sva  
med återkom-
mande arbets-
gång

Introboken
Övningsbok 
i svenska/sva  
för årskurs 7

Kom i gång! 
7–9
Basläromedel 
i sva med 
tydlig struktur

Fixa genren
Läsa och 
skriva i genrer

Respons
Basläromedel med 
uppgifter på olika 
nivåer för svenska 1 
och sva 1

Digilär Sva 
för nyanlända
Heldigitalt sva-
läromedel: nivå 2/
skolspråk

PULS NO 
Fokus
Grundböcker 
i NO-serien 
PULS för 
nyanlända 
elever

SOL Fokus
Grundböcker 
i SO-serien 
SOL 4000 för 
nyanlända 
elever

Samhällskun-
skap på lätt 
svenska
Sammanfattar 
grundskolans 
kurs i sam-
hällskunskap 

Vägar till SO
Utvecklar ny-
anlända elevers 
förmågor i 
samtliga SO-
ämnen

Omvärlds-
kunskap
Ger grundlägg-
ande kunskaper 
i svenska, NO 
och SO

Summit 1–4
Grundläggande 
matematik
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9 black      Textbook

  

Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är 
indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader 
– du kan enkelt anpassa undervisningen efter elevernas behov och 
känna dig helt trygg med att alla delar i Wings gäller enligt den 
reviderade kursplanen.

Wings
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse

Textbook
Inom varje tema i Wings möter eleverna olika text-
typer som biografi er, insändare, instruktioner, 
recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära 
ungdomsböcker. Efter varje text fi nns en hänvis-
ning till vilka uppgifter i Workbook som är lämp-
liga att arbeta med. 

I slutet av varje temaområde fi nns förslag på två 
examinationsuppgifter, ”Final Assignments”, där 
eleven får visa vad hen lärt sig under arbetet med 
temat. 

Workbook
I övningsboken övar eleverna på strategier för att 
läsa, lyssna och samtala. Hörövningarna, med rös-
ter från olika länder, tränar både generell och 
detaljerad förståelse. 

I fl era av bokens uppgifter uppmanas eleverna 
att söka och kritiskt granska information på nätet. 

Lärarhandledning
I lärarhandledningarna  hittar du bland annat 
metodiska tips, arbetsblad, planeringsblad, prov 
och facit. Med Planning Sheet får du och dina 
elever hjälp att planera temat tillsammans. Lärar-
handledningen är webbaserad. Licensen gäller för 
en lärare i 12 månader.

Nya upplagan av Wings: 
• Fler teman och nya texter.
• Tydligt markerade texttyper. 
• Tydlig koppling mellan Textbook och Workbook.
• Fokus på förmågor och färdigheter.
• Strategier för att läsa, lyssna och samtala.
• Examinationsuppgifter (Final Assignments).
• Ljudfiler och interaktiva övningar på webben.

W
in

gs
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PERSONAL STATEMENTS

88 SECTION 3

Daredevil Magazine

EXTREME ATHLETES

Caving in Mexico, Emmie Garcia Lopez
What’s it like mapping out new cave systems? Slithering. Scooting, 
ducking, creeping, crawling underground like a centipede. Like 
a sow bug. We’re explorers. We discover new rivers and lakes and 
landscapes, not meant for humans. And you can so easily get lost, 
especially exploring underground waterways by scuba diving. And 
there’s razor-sharp stones, tunnel breakdowns – exhaling to make 
yourself as skinny as possible to get through. It’s good to be a 
woman: we’re shorter, and don’t have to stoop over as much. And 
then when you climb back out into the sunshine, all the colors, the 
sounds, the smells… My dream is to make a world map of caves, 
but never for the money, no matter how much you paid me. It’s too 
risky; I’ll only do this for free. Caving is a lot of people’s nightmare, 
but mine is jumping out of an airplane.

caving    grottforskning
map out    kartlägga
slither    hasa, kana
scoot    rusa
creep    kräla, krypa
centipede    tusenfoting
sow bug    gråsugga
explorer    utforskare
razor-sharp    vassa  
 som rakknivar
exhale    andas ut
stoop over    gå   
 framåtlutad

27448001_inlaga_Wings9T_okTT_14feb17.indd   88 2017-02-14   13:31

89SECTION 3

Skydiving, Ireland, Fiona Macreddin
It’s the ultimate thrill, right? Throwing yourself into the 
jaws of the sky, the wind tearing at your face and the earth 
rushing up to meet you. But yeah, people do die – usually 
older, really experienced jumpers with fancy gear who’ve 
done everything. Odd? But that’s just it: after a couple of 
decades, jumpers start thinking they’re immortal. They stop 
worrying about equipment failure, or hitting invisible up-
drafts or dust-devils, or their lines twisting, or their tandem 
partners tearing their packs on door handles as they jump. 
They forget how dangerous it is to jump whilst even a bit 
intoxicated. Something like 98% of all fatalities are men, 
because frankly they’re more reckless. And they can’t admit 
when it’s time to quit. I know. My dad never walked away 
from his last jump.

skydiving      
 fallskärmshoppning
thrill    spänning
(to) tear at    som river i
gear    utrustning
decade    årtionde
immortal    odödlig
failure    fel, brist
invisible    osynlig
up-drafts    kastvindar
dust-devils      
 dammstormar 
twist    snurra, vrida
pack    ryggsäck för  
 fallskärmen
whilst    medan
intoxicated    påverkad
fatality    dödsolycka
frankly    uppriktigt sagt
reckless    våghalsig,  
 vårdslös
admit    erkänna, medge  
  

27448001_inlaga_Wings9T_okTT_14feb17.indd   89 2017-02-14   13:31

Författare: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, 
Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, 
Gail Davison Blad

Wings 7

Textbook inkl ljud 27-44062-3 152 s 165:-

Workbook inkl ljud 27-44063-0 172 s 155:-

Lärarhandledning
Webb 27-44402-7 12 mån  349:-

Textbook Digital 27-44465-2  12 mån  85:-

Workbook Digital 27-44466-9  12 mån  85:-

Wings 8   

Textbook inkl ljud  27-44335-8  152 s  165:-

nok.se/wings

Kostnadsfritt extramaterial
Wings fortsätter på webben! Här hittar 
du bland annat ljudfi ler och interaktiva 
övningar med omedelbar feedback.

Digitalbok
Digitalboken innehåller alla in  spelade texter.

Så kan du arbeta med Wings

Workbook inkl ljud  27-44336-5  192 s  155:-

Lärarhandledning
Webb  27-44589-5  12 mån  349:-

Textbook Digital  27-44620-5  12 mån  85:-

Workbook Digital  27-44621-2  12 mån  85:-

Wings 9   

Textbook inkl ljud  27-44800-1 160 s  165:-

Workbook inkl ljud  27-44801-8  192 s  155:-

Lärarhandledning 
Webb 27-44992-3  12 mån 349:-

Textbook Digital  27-44990-9 12 mån 85:-

Workbook Digital  27-44991-6 12 mån 85:-

Planning sheet
Med planeringsbladen kan du tillsam-
mans med eleven lägga upp arbetet 
efter intresse och kunskaps nivå. 

Textbook
I Wings 7–9 fi nns 144 texter i olika 
längd och svårighetsgrad som gör det 
lätt att individanpassa undervisningen. 
Efter varje text fi nns en hänvisning till 
passande uppgifter i Workbook.

Workbook
I övningsböckerna fi nns totalt 839 
uppgifter samlade under rubrikerna 
Words and Phrases, Reading, Listening, 

Ur Wings 9 Textbook: Life and Death

Speaking, Writing och Grammar. 
Eleven väljer vilka färdigheter, strate-
gier och grammatiska moment hen 
behöver öva på.

Webbövningar
Eleverna kan öva på hundratals ord, 
fraser och grammatik på webben. Där 
fi nns även ljudfi ler.

Final Assignments
I slutet av varje temaområde i Text-
book fi nns förslag på två examina-
tionsuppgifter där eleverna får redo-
visa vad de lärt sig.

Du hittar enkelt allt extramaterial till Wings 
på nok.se/extramaterial. 
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Digilär Engelska är ett heldigitalt  läromedel som täcker det centrala innehållet för engelska i årskurs 7–9.

Ständigt uppdaterat och inspirerande 
innehåll
I Digilär Engelska fi nns texter, grammatik-
kapitel, inlämningsuppgifter, läsförståelse-
frågor, fl era kapitel om kulturkunskaper 
samt hörförståelseövningar till varje 
arbetsområde. Tre helt nya arbetsområ-
den, ett per årskurs, fi nns tillgängliga från 
augusti 2020.  

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen hjälper dig som lärare 
att planera dina lektioner och ger tips om 
fl er aktiviteter kring samma ämne. Tack 
vare variationen i övningarna kan du enkelt 
varva mellan skärmtid och gruppuppgifter 
eller aktiviteter i helklass. Det fi nns fl era 
självrättande diagnostiska prov i både 
ordförråd och grammatik.

Motiverar eleven
Läsförståelseuppgifter med facit och själv-
rättande övningar som tränar ordförråd
och grammatik ger direkt feedback. Tex-
terna handlar till exempel om skola, miljö, 
uppfi nningar, mode och känslor. Varje 
arbetsområde innehåller också kapitel 
med fakta om de engelskspråkiga län-
derna.

Fem snabba om innehållet
• Möjlighet att skapa egna gloslistor 

med självrättande glosförhör.
• Hörövningar och möjlighet att få all 

text uppläst.
• Många självrättande grammatiköv-

ningar och diagnoser.
• ”In the Spotlight" sätter ljus på termi-

nens tema. Traditioner och aktuella hän-
delser i den engelsktalande världen står 
i fokus.

• Elevnära och engagerande texter med 
tillhörande arbetsuppgifter och frågor. 

Författare: Lena Gode

Digilär Engelska för årskurs 7–9 

 98-30321-6 12 mån 99:-

Digilär Engelska
Engagerande engelskundervisning

Texter och bild-
berättelser inlästa av 

röstskådespelare.

Många bra 
grammatik-
övningar!

nok.se/digilar
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Med denna bok i klassrummet möter eleverna den engelsktalande världen och utvecklar sin förståelse av 
kulturella och sociala företeelser i olika sammanhang där engelska talas. Eleverna läser texter på olika 
nivåer och arbetar med uppgifter, bland annat i läsförståelse, kopplade till texterna. 

Bokens innehåll
Explore består av ett antal fristående 
teman med relevanta ämnen att arbeta 
kring, till exempel ”Making a difference”, 
”Endangered animals” och ”Historical 
events". Utdrag ur några skönlitterära titlar 
fi nns också som ett inslag. Till varje text 
hör läsförståelsefrågor där eleverna får 
träna sina lässtrategier. Variationen av fråge-
typer rustar eleverna inför de nationella 
proven i engelska och andra bedömnings-
moment i läsförståelse. Det fi nns även 
uppgifter som prövar fl er förmågor i 
engelsk ämnet – under rubrikerna Speak, 
Write & Explore. 

Texter på olika nivåer
Bokens teman följer samma upplägg och 
inleds med Exploration – ett startuppslag 
som syftar till att skapa förförståelse kring 
det ämne som temats texter handlar om. 
Texterna inom varje tema representerar 
olika genrer och har en progression vad 
gäller svårighetsgrad – vilket gör att lära-
ren kan anpassa innehållet efter enskilda 
elever, elevgrupp och årskurs. Boken kan 
med fördel användas i alla tre årskurser. 

Digitalt extramaterial
Till boken hör ett digitalt lärarstöd med 
tips på hur man kan arbeta med och kring 
texterna. 

Texterna är inlästa med olika accenter 
och fi nns som ljudfi ler på webben. I extra-
materialet fi nns även facit till alla frågor 
och fl er övningar till texterna.  

Författare: Aaron Harmon & Ann Harmon

Explore 7-9

Student’s book  27-45940-3 152 s 229:-

nok.se/explore

Explore 7–9
Utforska den engelsktalande världen 

Vet du om att Explore 
även fi nns för åk 4–6? Kan 
användas av nybörjaren 

även på högstadiet.
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Digital Skills  6160  Digital Skills

The same goes for 
your work. The more 
mistakes you have, 
the less credible and 
professional it seems.

require   kräva
consider  fundera över
claim    påstå

 4  Check the domain name

   The domain name is the name of the website. Look to see which 
ending the domain has. Common endings are .com , .net , .org , and 
.se, which can all be bought by anyone. Sometimes, the problem 
with these websites is that they are for commercial use (to make 
money), and the information that is on them can be biased. 
Instead, look for websites that end in .edu (only for colleges and 
universities) and . gov (for government use), as they tend to be 
more credible.

.se

. net

.edu
.org

.com

biased  ensidig, partisk
indicate tyda på, visa
invest   satsa
less     mindre

Finding Credible Sources
The saying “don’t believe everything you read on the internet” 

exists for a reason, especially today when anyone can upload 

whatever information they want onto the internet.

When you are writing a text that requires research, such as an essay 
or a newspaper article, it is important that you find credible sources. 
Credible means to be believable and trustworthy. If you are writing a 
text that requires facts, you need those facts to be correct, otherwise your 
entire written piece will be worthless. Here are five things you should 
consider when you look for credible sources online :

 1  Check the author

    The author should have their name attached somewhere to their 
work. If they don’t, there is a risk that they won’t stand behind 
what they have said, and if they can’t, why should anyone else? 
You can also do a quick Google search of their name and see if any 
information about them comes up.

 2 Check the date

   Look to see when the article was published. In our extremely fast-
moving world, many articles and theories quickly go out of date. 
So, before citing one, make sure that it is still relevant today.

 3  Check the sources

    Websites, books, and articles that claim to be credible should also 
have their own sources from which their information came from.

 5  Check for professionalism

   This isn’t always the case, but typically a well-designed website 
indicates that it is more credible, as someone has invested time 
and money into it. Also, inspect the quality of the writing on the 
website. If there are spelling and grammar mistakes and the text is 
poorly put together, chances are it is less credible.

Ryggrad i undervisningen
Level Up är en unik handbok i engelska 
som fungerar som en ryggrad i undervis-
ningen under hela högstadiet. Boken ger 
eleven möjlighet att bygga upp sina språk-
kunskaper och färdigheter i engelska uti-
från egna förutsättningar och behov.

Frihet i undervisningen
Level Up ger dig som lärare frihet att pla-
nera och genomföra din undervisning i 
engelska på det sätt du tycker är bäst. 
Boken kan användas tillsammans med 
andra läromedel eller utgöra en bas i 
undervisningen för dig som ofta arbetar 
med eget material.

Level Up är indelad i sju avsnitt:
1. Reading
2. Listening
3. Speaking
4. Writing

Varje avsnitt innehåller strategier och 
praktiska övningar.

5. Digital skills
6. Preparing for 
  the national test 
7. Language

Level Up
Handbok i engelska för årskurs 7–9
Level Up ger eleverna verktyg för att utveckla färdigheter och förmågor i engelska. Boken hjälper dem att 
utvecklas som läsare, skribenter, talare, samtalspartner, lyssnare och källkritiker. Level Up innehåller även 
tips inför det nationella provet i engelska.

Författare: Christopher Jacklin, Desirée Kellerman

Level Up

Elevbok 27-45158-2 136 s 185:-

Elevbok Digital  27-45161-2  12 mån 85:-

Kostnadsfritt extramaterial
Level Up fortsätter på webben! Här kan 
eleverna bland annat öva på:
• Grammatik
• Ordförråd
• Hörförståelse

Digitalbok
I digitalboken är alla modelltexter 
inlästa.

nok.se/levelup

Digitalt extramaterial fi nns på nok.se/extramaterial

Här står ju allt man 
behöver veta!
ELEV 14 ÅR
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Mary Glover Richard Glover Bo Hedberg
Per Malmberg Anna-Lena Andersson Ylva Winther

Wings MINI är ett lättare material i engelska för
grundskolans senare del. För varje år finns elevbok,
lärarhandledning och cd (alla texter).
Wings MINI ansluter innehållsmässigt till Wings
Base Book och Activity Book men materialet kan
användas som ett helt fristående läromedel.

Wings MINI 7

Elevbok
Lärarhandledning

MINI 7

M
IN
I

7

M
IN
I

7

IS
BN

97
8-

91
-2

7-
63

44
0-

4

9
7
8
9
1
2
7

6
3
4
4
0
4

Nytt Wings Mini 7 omslag:Wings Mini 7 omslag.Qx4  11-10-10  16.08  Sida 1

Get in Shape kan användas fritt mellan års-
kurserna. Varje bok innehåller kapitel enligt 
samma tydliga mönster:
1. Texten presenteras i en tecknad serie 

med pratbubblor
2.  Ordlista
3.  Ord- och frasträning
4.  Hör- och läsförståelse
5.  Dialogträning
6.  Ett grammatiskt moment åt gången

Lärarhandledningarna säljs som nedladd-
ningsbara pfd:er och innehåller metodiska 
tips, kopierings underlag samt facit. 

Get in Shape
Repeterar de första årens engelska

Författare: Andrew Cowle, Annica Bonthron, 
Ann-Louise Christensson

Get in Shape

Get in Shape 1 elevbok 27-41024-4 96 s 159:-

Lärarhandledning Webb 27-43058-7 12 mån 759:- 

Get in Shape 2 elevbok  27-41025-1 96 s 155:-

Lärarhandledning Webb 2-743064-8 12 mån 759:- 

Get in Shape 3 elevbok 27-41026-8 96 s 155:-

Lärarhandledning Webb 27-43063-1 12 mån 759:- 

Wings Mini är ett komplett läromedel för 
elever som behöver en långsammare takt i 
sin språkinlärning. Målet är att alla elever 
ska bli godkända i årskurs 9. Wings Mini 6
vänder sig till elever som inte nått målen 
för årskurs 5 samt till elever som inte läst 
engelska tidigare. Fokus ligger på färdig-
heten tala. Till Wings Mini 6 hör en elev-cd.

Wings Mini 7–9 består av en elevbok, 
lärarhandledning och cd för varje årskurs. 
Lärarhandledningen ger förslag på arbets-
gång, bakgrundsinformation till fakta-
texterna samt kopieringsunderlag. Det 
fi nns även prov i handledningarna till års-
kurs 8 och 9. På cd-skivorna fi nns all text 
och hörövningarna inlästa. För beställningsinformation, se nok.se/wingsmini

Wings Mini
Långsammare takt

Inlästa texter, ord listor 
och hörövningar fi nns på 

nok.se/extramaterial.

Spotlight
Elevnära språkinlärning

I Spotlight innehåller varje kapitel  två bas-
texter och fl era valbara texter. Glosorna 
ligger i anslutning till texterna för att 
underlätta förståelsen.  

I Workbook inleds varje avsnitt med 
planeringssidor som gör det enkelt för 
eleverna att få en översikt över vad de ska 
lära sig. Övningarna är uppdelade på 
basnivå och en mer avancerad nivå som 
kräver mer av eleven. På så sätt kan man 
individanpassa undervisningen. 

I varje kapitel fi nns det hör- och läsför-
ståelseuppgifter och i slutet av varje bok 
fi nns ett avsnitt om grammatik. 

I lärarhandledningen hittar du bland 
annat ett test till varje kapitel.

Författare: Randall Jonas, Catharina Lantz, Evy Robertsen, 
Eva Olsson, Jennifer Haythorpe, Annette Engström, 
Marie Wejrum, Emma Bohman, Carolyn Keay

Spotlight 7

Textbook  27-40789-3 144 s  159:-

Workbook  27-40790-9 176 s   129:-

Lärarhandledning  27-40791-6  240 s 749:-

Facit  27-40792-3  64 s 59:-

Spotlight 8

Textbook  27-41505-8  144 s 159:-

Workbook  27-41506-5 160 s  129:-

Lärarhandledning  27-41507-2 184 s  749:-

Facit  27-41508-9 48 s 59:-

Spotlight 9

Textbook  27-41904-9  160 s 159:-

Workbook  27-41905-6 176 s  129:-

Lärarhandledning  27-41907-0 225 s  749:-

Facit  27-41906-3 56 s  59:-

Spotlight fi nns även för åk 4–6, se nok.se/laromedel

nok.se/spotlight

Kostnadsfritt extramaterial
Spotlight fortsätter på webben. Här fi nns 
ljudfi ler och övningar på ord, fraser och 
grammatik.

Individanpassa 
undervisningen med 
hjälp av Spotlight.
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Dos semanas en julio är ett basläromedel i spanska för årskurs 6–9 som är väl 
anpassat till de reviderade kursplanerna. Spännande berättelser som löper över 
hela läsåret snabbar på elevernas språkutveckling och höjer deras motivation.

I Dos semanas en julio varvas språkinlärningen 
med läsupplevelser. Alla böckerna berättar om 
ungdomar som tar sig ut i världen och upplever 
spännande saker med hjälp av sitt språk. Dina 
elever lär sig spanska i samma takt som huvud-
personerna. Språket tränas i naturliga sammanhang 
med gott om övningar och digitalt extramaterial.

Textboken
Textbokens spännande ramberättelse motiverar 
eleverna att komma vidare. Handlingen utspelar 
sig i olika spansktalande länder och beskriver var-
dagsnära situationer som eleverna känner igen. 
Texterna, inlästa med olika accenter, är av varie-
rande slag, såsom dialog, sms, annonser, telefon-
samtal och faktatext. Eleverna får nyckelfraser för 
många praktiska situationer. De stora och detalje-
rade illustrationerna förstärker läslusten.

Övningsboken
Övningsboken ger metodisk läsförståelseträning, 
både före och efter läsning och strategier för att 
förstå och uttrycka sig. Där fi nns tydliga gramma-
tiska genomgångar och gott om repetition och 
stöd. I slutuppgiften Final del día fi nns samman-
fattande övningar som stämmer mot kursmålen.

Lärarhandledning
I den webbaserade lärarhandledningen fi nns allt 
elevmaterial, facit till bokens uppgifter och fi l-
made genomgångar för att fl ippa klassrummet. 
Här hittar du även kapitelkontroller, färdighets-
prov och bedömningsmatriser. Lärarhandled-
ningen innehåller även ett snabbspår med tips på 
hur man kan arbeta med varje kapitel utan att göra 
alla övningar, men så att eleverna ändå får med sig 
det viktigaste språket och kan följa med i berättel-
sen. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Dos semanas en julio 
Innovativt läromedel med berättelsen i centrum

Lärarhand-
ledningarna helt 

kompletta!
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Kostnadsfritt extramaterial
Dos semanas en julio fortsätter på webben! 
Där hittar ni till exempel webbövningar, 
grammatik filmer för extra stöd till eleverna, 
inläst text samt digitala ut  maningar och hör-
övningar.

Digitalbok
I digitalböckerna är all text inläst.

Engagemang och igenkänning
Att vilja veta hur en berättelse slutar är en motiverande faktor i all 
läsning. I Dos semanas en julio förstår man bara hur det går om man 
lär sig lika mycket spanska som huvudpersonen.

Åk 6 
12-åringarna Felicia och Milo åker på språk-
resa till Salamanca i Spanien. De kan ingen 
spanska alls. På plats möter de ungdomar 
från hela världen och tillsammans lär de sig 
att använda språket för att t.ex. berätta om 
sig själva och sina familjer, handla på mark-
naden och turista i Madrid. Efter två veckors 
läger har de fått vänner för livet!

Åk 6 väver gradvis in spanskan. 

Åk 7
13-åriga Alma åker med sin familj på sem-
ester till Málaga. Alma lär snart känna de 
spanska ungdom arna Natalia och Carlos. 
Hon beskriver i sin dagbok hur hon t.ex. 
köper glass, går på fotbollsmatch, tillbringar 
en hotellnatt med familjen i Granada – och 
känslan som en puss lämnar på hennes kind. 

Åk 7 tar hjälp av svenskan där det behövs.

Åk 8
Álvaro är 14 år och tillbringar sommarlovet 
hos släktingar i Peru. I början gillar han var-
ken landet eller sin retsamma kusin Isabel. 
Men när Isabels hund mystiskt dör tvingas 
kusinerna samarbeta. Jakten på misstänkta 
tar dem runt i Lima: från skolan, till polis-
kontoret och vidare till antikaffären och 
sjukhuset. Álvaro lär sig att klara sig på 
spanska och till slut också att tycka om Peru.

Åk 8 utspelar sig nästan helt på enkel 
spanska. 

Åk 9
Daniel är en svensk kille som fått sommar-
jobb i Mexiko City, trots att han inte kan så 
mycket spanska. När han hittar en ask full 
med gamla brev och dagböcker i sin nya 
lägenhet börjar ett mycket större äventyr. I 
ett försök att återlämna asken till sin ägare 
ger sig Daniel iväg på en resa genom Mex-
iko. Under två veckor lär han känna landet, 
lär sig språket och möter en vän.

Åk 9 utspelar sig helt på enkel spanska.

Författare: Katja Roselli, Belén Martín  
Ambrosio-Francès, Emma Bjarneby

Dos semanas en julio 6

Allt-i-ett-bok  27-45229-9   192 s  165:-

Allt-i-ett-bok Digital   27-45257-2    12 mån  85:-

Lärarhandledning Webb  27-45259-6   12 mån  349:-

Dos semanas en julio 7

Textbok  27-44373-0   144 s  165:-

Övningsbok  27-44374-7   167 s    125:-

Textbok Digital   27-44998-5   12 mån  85:-

Övningsbok Digital 27-45165-0   12 mån  85:-

Lärarhandledning Webb  27-44999-2  12 mån 349:-

Dos semanas en julio 8

Textbok  27-44742-4  144 s  165:-

Övningsbok  27-44743-1  184 s  125:-

Textbok Digital  27-45261-9  12 mån  85:-

Övningsbok Digital  27-45263-3  12 mån  85:-

Lärarhandledning Webb 27-45265-7   12 mån  349:-

Dos semanas en julio 9

Textbok  27-45506-1   144 s  165:-

Övningsbok  27-45507-8   184 s  125:-

Textbok Digital   27-45510-8    12 mån  85:-

Övningsbok Digital 27-45512-2   12 mån  85:-

Lärarhandledning Webb  27-45596-2   12 mån  349:-

nok.se/dossemanasenjulio
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COLOreS
Chris Alfredsson   
Anneli Lutteman

TEXTBOK

COLOreS
Chris Alfredsson    Anneli Lutteman

TEXTBOK     SpanskaSpanska   Spanska   

COLOreS
Chris Alfredsson    Anneli Lutteman

           ALLT-I-ETT-BOK SpanskaSpanska

COLOreS

7

Chris Alfredsson    Anneli Lutteman

TEXTBOK     SpanskaSpanska   Spanska   

COLOreS
Chris Alfredsson    Anneli Lutteman

TEXTBOK     SpanskaSpanska   Spanska   

Colores 
Motiverande och lustfylld spanskundervisning
Med Colores kan du välja det arbetssätt som passar just din undervis-
ning. Arbeta med böckerna som stöd genom hela kursen eller plocka 
det du behöver till dina elever. I enlighet med de reviderade kurs-
planerna sätter Colores kultur och kommunikation i centrum.

Colores – andra upplagan
Nya upplagan har fokus på fraser och muntlig 
kommunikation. Eleverna får en inblick i olika 
spansktalande länders kultur och samhälle och i 
varje bok presenteras några länder mera grundligt. 

Lärarhandledning
Lärarhandledningen ger dig hjälp och stöd 
oavsett arbetssätt, med bland annat tydliga mål, 
många nya färdighetsprov och kapiteltest, stöd 
för formativ bedömning och facit.

Till varje tema fi nns ett mindre test som fokuserar 
på att läsa, skriva, tala och lyssna. Det ges även för-
slag på spel, lekar och extraövningar av olika slag. 
Lärarhandledningen är webbaserad. Licensen gäl-
ler för en lärare i 12 månader.

Det här är nytt
• Alla texter är nya eller omarbetade.
• Fler övningar och nya övningstyper.
• Tydligare layout och arbetsgång.
• Ny, utökad lärarhandledning på webben.
• Grammatikfilmer som förklarar, ger exempel 

och övar bokens moment.
• Fortsatt fokus på både Spanien och Latinamerika.
• Temakapitlen börjar med en bildordlista och en 

inspirerande illustration.
• Colores 6 har nytt stöd för betygssättning, med 

kunskapskrav till bokens kapitel och två större 
prov med återkopplingsmaterial till eleven.

SPANSKA

C
ol

or
es
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Colores 
Motiverande och lustfylld spanskundervisning

Författare: Chris Alfredsson, Anneli Lutteman

Colores 6, andra upplagan 

Allt-i-ett-bok 27- 44555-0 160 s 165:-

Allt-i-ett-bok Digital  27-45083-7  12 mån  85:-

Lärarhandledning Webb 27-44773-8 12 mån 349:-

Colores 7, andra upplagan

Textbok 27- 44424-9 120 s    165:-

Textbok Digital 27-44667-0 12 mån 85:-

Övningsbok 27- 44425-6 176 s 125:-

Övningsbok Digital  27-45085-1  12 mån  85:-

Lärarhandledning Webb 27-44666-3 12 mån 349:-

Colores 8, andra upplagan

Textbok  27-44535-2  128 s  165:-

Textbok Digital  27-44988-6  12 mån  85:-

Övningsbok  27-44536-9   176 s  125:-

Övningsbok Digital  27-45087-5  12 mån  85:-

Lärarhandledning Webb 27-44989-3  12 mån  349:-

Colores 9, andra upplagan 

Textbok  27-45204-6  136 s  165:-

Textbok Digital  27-45292-3  12 mån  85:- 

Övningsbok  27-45205-3  176 s  125:-  

Övningsbok Digital  27-45294-7  12 mån  85:-

Lärarhandledning Webb  27-45296-1  12 mån  349:-

nok.se/colores

Kostnadsfritt extramaterial
Colores fortsätter på webben med bland 
annat ljudfi ler, ett stort antal övningar och
grammatikfi lmer.

Digitalbok
I digitalböckerna är all text inläst.

På nok.se/extramaterial fi nns ett stort utbud av webbövningar och fi lmade genomgångar.

Alla börjar med samma text
Boken är uppbyggd kring temaområden 
med bastexter och valbara texter. Bastex-
terna är tänkta för alla och inleder 
varje temaområde. 

Välj utifrån nivå eller intresse
De valbara texterna, Más textos, fi nns i tre 
svårighetsgrader och tar upp olika ämnen 
kopplade till temat. På så vis kan alla elever 
arbeta med samma tema men på olika 
nivåer. 

Öva enskilt och med andra 
I övningsboken, lärarhandledningen och 
på webben fi nns ett stort utbud av 
övningar som tränar de olika förmågorna. 
Repetera grammatiska moment med hjälp 
av de nya fi lmerna.

Refl ektera
Varje tema avslutas med att eleven får 
berätta om sig själv och refl ektera över 
vad hen har lärt sig efter avslutat tema.

Så här kan du jobba med Colores

Sätt färg på din 
undervisning 
med Colores!
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Författare: Chris Alfredssson, Anneli Lutteman

Digilär Spanska för årskurs 6–9 

 98-30322-3 12 mån 99:-

Digilär Spanska
Populär spanska, nu i heldigitalt format

Digilär Spanska är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för spanska i årskurs 6–9. 

Inspirerande innehåll, baserat på 
populära Colores
Digilär Spanska 6–9 är baserat på Natur & 
Kulturs läromedel Colores och innehåller 
allt du är van vid från den tryckta boken, 
med digitaliseringens styrka vad gäller 
interaktivitet och multimodala verktyg. 
Med Digilär Spanska kan du välja det 
arbetssätt som passar just din undervis-
ning. Arbeta med det färdiga upplägget 
som stöd genom hela kursen eller plocka 
det du behöver till dina elever. Du får även 
ett stort bibliotek med tematiska ordlistor, 
grammatik och mycket mer. Varje arbets-
område innehåller lästexter, grammatikka-
pitel, en mängd självrättande övningar, 
inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, 
hörförståelseövningar, glosförhör och 
prov.

Stöttning i din undervisning
Tack vare variationen i övningarna kan du 
enkelt varva mellan skärmtid och grupp-
uppgifter eller aktiviteter i helklass. Varje 
arbetsområde kan avslutas med ett färdig-
hetsprov. Det fi nns också större färdig-
hetsprov till varje årskurs. 

De fi lmade genomgångarna kan använ-
das för att fl ippa klassrummet eller som 
inslag i undervisningen. Ordböckerna till 
och från spanska i biblioteket är ett 
användbart verktyg i arbetet med fri pro-
duktion.

Motiverar eleven
Läsförståelseuppgifter med facit och själv-
rättande övningar som tränar ordförråd 
och grammatik ger direkt feedback. Texter 
om bland annat mat, fritidsaktiviteter, väd-
ret, resor och högtider ger mersmak på 
språket och kulturen i de spansktalande 
länderna.

Fem snabba om innehållet
• Baseras på det populära läromedlet 

Colores.
• Ett smörgåsbord av temaområden, att 

följa från början till slut eller välja själv.
• Minikapitel utan ny grammatik för att 

kunna fokusera helt på kommunikation.
• Stort fokus på de spansktalande län-

derna.
• Många självrättande övningar och ett 

bibliotek med extra material för repeti-
tion och fördjupning.

Redan en 
mycket populär 

storsäljare!

nok.se/digilar
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Vamos a leer är 20 specialskrivna noveller 
för elever som läser nybörjarspanska. 
Novellerna passar de senare åren i grund-
skolan och steg 1 och 2 på gymnasiet.

Med dessa noveller får eleverna träna på 
spanska i fyra olika nivåer. De följer en 
berättelse på enkel spanska på sin egen nivå. 

Du kan använda novellerna på olika sätt: 
• Nivå – Använd fem teman på en nivå. 

Eleverna får läsa noveller på samma nivå 
men olika teman.

• Tema – Använd ett tema med fyra olika 
nivåer. Eleverna får läsa samma tema 
men anpassat efter den nivå de befi nner 
sig på.

• Titel – Alla elever läser samma titel på 
samma nivå.

Vamos a leer
Specialskrivna noveller för nybörjare

Hörövningarna passar för åk 7–9. De innehåller vardagsnära teman med naturligt och enkelt tal från olika 
delar av den spansktalande världen. Materialet innehåller 40 övningar och fyra sammanfattande prov. 
Uppgifterna övar både generell och detaljerad hörförståelse och är ett bra komplement till ditt basläro-
medel eller som hårdträning inför Skolverkets hörförståelseprov. Alla uppgifter fi nns på tre svårig  hets nivåer: 
• Eleverna  svarar på den nivå som passar dem. 
• Eleverna lyssnar tre gånger och klarar alla nivåerna.

¡Escucha! innehåller hörmanus, elevblad, facit och 
ljudfi ler. Materialet fi nns som nedladdningsbar 
pdf + mp3.

iEscucha!
Hörövningar i Spanska 1 och 2

Lärarhandledningen Comprensión de 
textos innehåller läsförståelseövningar och 
ordlistor till samtliga noveller, samt allmänna 
instruktioner och utvärderingsblad.

Eleverna kan även lyssna på novellerna! 
Ljudfi lerna fi nns i det konstnadsfria extra-
materialet på nok.se.

Författare: Horacio Lizana

Vamos a leer

Amistad 1/El niño de la patera 27-69277-0 69:-

Amistad 2/Los chupetones 27-69278-7 69:-

Amistad 3/Mi querida amiga Nancy Ande 27-69279-4 69:-

Amistad 4/Laura 27-69280-0 69:-

Amor 1/Cutiño 27-69265-7 69:-

Amor 2/Un amor casi imposible 27-69266-4 69:-

Amor 3/El primer beso 27-69267-1 69:-

Amor 4/Un mal amor 27-69268-8 69:-

Confl icto 1/Los gemelos argentinos 27-69273-2 69:-

Confl icto 2/La quena y el niño 27-69274-9 69:-

Confl icto 3/La empollona 27-69275-6 69:-

Confl icto 4/La profesora 27-69276-3 69:-

Misterio 1/Tilín y Tolón 27-69281-7 69:-

Misterio 2/Los deberes 27-69282-4 69:-

Misterio 3/La doncella y el caballo andaluz 27-69283-1 69:-

Misterio 4/La bruja Adriana 27-69284-8 69:-

Policial 1/Una semana con Tití 27-69269-5 69:-

Policial 2/La desparición de Pelusa 27-69270-1 69:-

Policial 3/La increíble historia del 27-69271-8 69:-

Policial 4/Trabajo adelantado 27-69272-5 69:-

Lärarhandledning Comprensión de textos 27-69285-5 69:-

Författare: Chris Alfredsson, Anneli Johansson

¡Escucha!

Hörövningar i spanska 1 och 2 (pdf+mp3)
  27-43217-8 1599:-
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Mahlzeit hjälper dig att individanpassa arbetet i klassrummet. Böckerna 
innehåller många texter och övningar som är indelade i tre nivåer; grön, 
blå och röd. I den gröna och den blå delen lär sig eleverna grunderna, 
medan texterna och övningarna i den röda delen är lite svårare.

Mahlzeit 
Elevnära läromedel i tyska för åk 6–9

Allt-i-ett-bok Mahlzeit A
Nybörjarboken för åk 6 är en allt-i-ett-bok 
som eleven skriver i. Ljudfi lerna fi nns på 
webben och nås via nok.se/extramaterial.

Textbok Mahlzeit B, C, D
Textböckerna är indelade i kapitel med 
texter av olika slag och svårighetsgrad. 
Längst bak fi nns minigrammatik, frasbank 
och alfabetiska ordlistor.

Övningsbok Mahlzeit B, C, D
Varje kapitel inleds med ett planerings-
uppslag där innehållet och målen för kapit-
let presenteras. Det fi nns många uppgifter 
med färdighetsfokus att välja bland. De 
interaktiva webbövningarna ger eleverna 
möjlighet att öva på ord, fraser och 
grammatik med omedelbar feedback.

Lärarhandledningarna
Lärarhandledningarna innehåller metod-
iska tips, kopieringsunderlag med extra 
grammatikövningar och förslag till prov.

Författare: Kicki Karlsson, Ann-Kristin Lindström, 
Gudrun Schornack

Mahlzeit

Mahlzeit A

Allt-i-ett-bok inkl ljud 27-63865-5 120 s 155:-

Allt-i-ett-bok, Digital 27-45069-1 12 mån 85:-

Lärarhandledning 27-63875-4 80 s  559:-

Mahlzeit B

Textbok 27-63866-2 120 s 165:-

Textbok, Digital 27-43890-3 12 mån 85:-

Övningsbok 27-63867-9 144 s 119:-

Övningsbok, Digital 27-45071-4 12 mån 85:-

Lärarhandledning 27-63868-6 116 s 559:-

Mahlzeit C

Textbok  27-63869-3 120 s 165:-

Textbok, Digital 27-43891-0 12 mån  85:-

Övningsbok  27-63870-9 136 s 119:-

Övningsbok, Digital 27-45073-8 12 mån 85:-

Lärarhandledning  27-63871-6 120 s 559:-

Mahlzeit D

Textbok  27-63872-3 120 s 165:-

Textbok, Digital 27-43892-7 12 mån 85:-

Övningsbok  27-63873-0 136 s 119:-

Övningsbok, Digital 27-45075-2 12 mån 85:-

Lärarhandledning  27-63874-7 116 s 559:-

Kostnadsfritt extramaterial
Mahlzeit fortsätter på webben! Här fi nns 
bland annat ljudfi ler och webbövningar.

Digitalbok
I digitalböckerna är all text inläst.

nok.se/mahlzeit

Webbövningar fi nns på nok.se/extramaterial.
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Digilär Tyska är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för tyska i årskurs 6–9. 

Ständigt uppdaterat och inspirerande 
innehåll
Här hittar du 12 fylliga arbetsområden, ett 
introduktionskapitel till den första termi-
nen i årskurs 6, ett repetitionskapitel till 
eleverna i årskurs 9 samt ett fördjupnings-
arbetsområde till motiverade elever. Dess-
utom ingår ett stort bibliotek med tema-
tiska ordlistor, grammatik och mycket mer.
Digilär Tyska för högstadiet har en tydlig 
progression där eleverna stegvis lotsas in i 
språket. Varje arbetsområde innehåller 
lästexter, grammatikkapitel, en mängd 
självrättande övningar, inlämningsuppgifter, 
läsförståelsefrågor, ett kapitel om kultur-
kunskaper, fl era hörförståelseövningar, 
glosförhör och prov. 

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen ger dig stöttning att 
anpassa din undervisning efter varje elevs 
individuella behov. Tack vare variationen i 

övningarna kan du enkelt varva mellan 
skärmtid och gruppuppgifter eller aktivi-
teter i helklass. Varje arbetsområde 
innehåller ett läs- och ett hörförståelse-
prov samt självrättande glosförhör.

Motiverar eleven
Läsförståelseuppgifter med facit och själv-
rättande övningar som tränar ordförråd 
och grammatik ger direkt feedback. Elev-
erna får bland annat läsa om parkour- 
proffset Lynn, arkitekten Armin och 
au-pairen Maja samt handla souvenirer, 
gå på restaurang, planera en fest, checka 
in på Greve Draculas vandrarhem och 
fundera över sin framtid.

Fem snabba om innehållet
• Inläst tal av professionella röstskåde-

spelare.
• Många repetitionskapitel för gramma-

tiska moment.
• Nyskrivna kapitel om de tyskspråkiga 

länderna med tillhörande övningar.
• Inlästa texter och bildberättelser.
• Självrättande diagnoser samt hör- och/

eller läsförståelseprov i alla arbets-
områden.

Författare: Melissa Westerlund, Lena Johansson

Digilär Tyska för årskurs 6–9 98-30328-5 12 mån 99:-

Digilär Tyska
Tyskundervisning vid och bortom skärmen

nok.se/digilar
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Bienvenue à 
Un été très cool !
Basläromedel i franska för åk 6–9 med 
berättelsen i centrum
I Un été très cool löper en följetong genom varje bok och nyfi kenheten på vad som 
ska att hända härnäst skapar en naturlig motivation att lära sig språket. Un été très 
cool ! är helt anpassad efter den nya reviderade kursplanen.

Un été très cool är skriven utifrån det centrala 
innehållet i kursplanen för moderna språk. Fokus 
ligger på muntlig kommunikation, vardagssitua-
tioner och att våga använda språkliga strategier 
för att förstå och göra sig förstådd. 

Hög igenkänning
Huvudpersonerna är i samma ålder som eleverna 
vilket underlättar identifi kationen. I årkurs 6, 7 och 
8 börjar berättelsen på svenska, men övergår i 
franska allteftersom ungdomarna blir säkrare på 
språket. Tanken är att låta eleverna uppleva hur 
man kan lära sig ett nytt språk genom att vara nyfi -
ken, våga prata men också säga fel, gissa vad ord 
betyder, lära sig associera för att komma ihåg nya 
ord, samt använda kroppsspråket och andra stra-
tegier. Årskurs 9 är helt på franska.

Övningarna i Un été très cool
I varje kapitel fi nns ord och fraser som behövs för 
att börja kommunicera på ett nytt språk, en inle-
dande uppgift med detaljerade illustrationer, 
minst två hör övningar och gruppaktiviteter där 
eleverna får använda språket. Uttal och intonation 
tränas systematiskt. Kulturkunskap varvas med 
uppgifter för att söka information på internet. 

Efter varje kapitel utvärderar eleverna sina 
kunskaper. I årskurs 8 fi nns ett nytt inslag, Extra!,  
med texter i olika genrer och där eleverna får 
använda olika strategier för att besvara uppgif-
terna.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen är webbaserad och 
innehåller facit, diagnostiska prov, färdighetsprov 
och kopieringsunderlag. Licensen gäller för en 
lärare i 12 månader.

Digitalt extramaterial ingår.
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Författare: Lena Wennberg Trolleberg

Un été très cool åk 6

Allt-i-ett-bok  27-45414-9  180 s 165:-

Allt-i-ett-bok Digital  27-45416-3  12 mån 85:-

Lärarhandledning Webb  2-745418-7  12 mån  349:-

Un été très cool åk 7

Textbok 27-45519-1 132 s 165:-

Övningsbok 27-45520-7 148 s 125:-

Textbok Digital  27-45524-5 12 mån 85:-

Övningsbok Digital  27-45526-9 12 mån 85:-

Lärarhandledning Webb  27-45522-1 12 mån 349:-

Un été très cool åk 8

Textbok 27-45645-7 136 s 165:-

Övningsbok 27-45648-8 168 s 125:-

Textbok Digital  27-45647-1 12 mån 85:-

Övningsbok Digital  27-45650-1 12 mån 85:-

Lärarhandledning Webb  27-45800-0 12 mån 349:-

Un été très cool åk 9

Textbok 27-45651-8 144 s 165:-

Övningsbok 27-45654-9 168 s 125:-

Textbok Digital  27-45653-2 12 mån 85:-

Övningsbok Digital  27-45656-3 12 mån 85:-

Lärarhandledning Webb  27-45844-4 12 mån 349:-

nok.se/unetetrescool

Kostnadsfritt extramaterial
Un été très cool fortsätter på webben! Här
fi nns inlästa texter och hörövningar, samt 
interaktiv ord- och grammatikträning.

Digitalbok
I digitalböckerna är all text inläst.

• Textbok Digital
• Övningsbok Digital
• Lärarhandledning Webb

Berättelsen i åk 6
Moa och Hanna från Karlstad åker till 
Paris World Games för att spela fotboll.
Vi följer dem under en dryg vecka på 
väg till Paris, mötet med nya vänner och 
ett nytt språk. På vandrarhemmet 
möter de ungdomar från delar av värl-
den där franska används. När hemre-
san närmar sig vill tjejerna inte lämna 
sina nyfunna vänner.

Ramberättelsen börjar på svenska, 
men övergår i franska allteftersom ung-
domarna blir säkrare på språket.

Berättelsen i åk 7
Jesper från Luleå är förväntansfull när 
han ska åka till Nice med familjen. Han 
beskriver sina upplevelser i en resedag-
bok. Jesper lär känna franska Lina och 
hennes kompisar och tillsammans 
utforskar de staden. Jesper blir föräls-
kad, inte bara i staden Nice. 

Huvudpersonerna i berättelsen är 
lika gamla som dina elever och lär sig 
franska i samma takt som dem.

Berättelsen i åk 8
Axel får plötsligt veta att familjen ska 
fl ytta till Dakar i Senegal, eftersom hans 
mamma fått jobb där. Han vill absolut 
inte lämna Gävle och sina kompisar. 
Men efter ett par veckor i Senegal blir 
han mer positivt inställd till fl ytten. Han 
har träffat nya vänner och lärt sig surfa. 

Berättelsen i åk 8 utspelar sig till 
största delen på franska, men tar hjälp 
av svenskan när det behövs.

Berättelsen i åk 9
Miljömedvetna Ella från Helsingborg 
åker på språkkurs till Québec i franskta-
lande Kanada. Hon delar studentlägen-
het med tre tjejer från Vietnam, Belgien 
och Toronto. I en annan lägenhet bor 
fyra killar från Libanon, Louisiana, Elfen-
benskusten och Schweiz. Tillsammans 
utforskar de områdena runt Québec 
och tillbringar en weekend i Montréal, 
samtidigt som de lär sig mer franska. 
Ella, vars mormor är same, får också 
möjlighet att göra jämförelser med 
Kanadas ursprungsbefolkning. 

Berättelsen i åk 9 utspelar sig helt på 
franska.

Berättelsen i centrum

Åk 8 tar hjälp 
av svenskan när 

det behövs. I åk 9 
är all text på 

franska.

Materialet i åk 6:
• Allt-i-ett-bok
• Allt-i-ett-bok Digital
• Lärarhandledning Webb 
• Elevwebb

Materialet i åk 7, 8 och 9:
• Textbok 
• Övningsbok
• Elevwebb
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Digilär Franska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet i 
franska för årskurs 6–9. Här hittar du tolv fylliga arbetsområden, ett introduktionskapitel till den första 
terminen i årskurs 6 och ett repetitionskapitel till eleverna i årskurs 9. Dessutom ingår ett stort bibliotek 
med tematiska ordlistor.

Stor variation
Digilär Franska ger möjlighet till stor varia-
tion tack vare det omfattande materialet. 
Varje arbetsområde innehåller sex läs-
texter, fl era grammatikkapitel, en mängd 
självrättande övningar, inlämningsupp gif-
ter, läsförståelsefrågor, fl era hörför ståelse-
övningar, glosförhör och prov.

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen ger dig stöttning att 
anpassa din undervisning efter varje elevs 
individuella behov. Tack vare variationen i 
övningarna kan du enkelt varva mellan 
skärmtid och gruppuppgifter eller aktivi-
teter i helklass. Varje arbetsområde 
innehåller ett läs- och ett hörförståelse-
prov samt självrättande glosförhör.

Motiverar eleven
Läsförståelseuppgifter med facit och själv-
rättande övningar som tränar ordförråd 
och grammatik ger direkt feedback. Texter 
om spel, litteratur, musik, resor, mat och 
kända platser i den fransktalande världen 
ökar intresset för ämnet.  Eleverna får 
bland annat läsa om en resa till Kanada, 
hur man fi rar Frankofonidagen, e-sport-
evenemang,  baka makroner, vad man äter 
på julafton i Frankrike och upptäcka vilka 
franska ord som fi nns i svenskan idag.

Fem snabba om innehållet
• Professionella röstskådespelare har läst 

in alla franska texter och bildberättelser. 
• Glosor kan sparas direkt från texten och 

testas i självrättande glosförhör med 
talsyntes. 

• Klickbara fördjupningar. 
• Självrättande diagnoser. 
• Läs- och hörförståelseprov till 

alla arbetsområden.

Digilär Franska   
Franskundervisning med möjlighet till stor variation

Texter och 
bildberättelser 

är inlästa av röst-
skådespelare.

Författare: Helena Wollin, Sophany Lundholm

Digilär Franska för årskurs 6–9 98-31551-6 12 mån 99:-

nok.se/digilar
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PICTOGLOSS
Bildserier för språkundervisning

Innehåller
• 36 bildserier
• Aktivitetsbank
• Digitala flashcards

PICTOGLOSS

PICTOGLOSS
w

w
w

.nok.se

w
w

w
.n

ok
.s

e

Pictogloss passar för:

• •  
• •  
• •  

Innehåll:

•

•

•

PICTOGLOSS
Bildserier för språkundervisning

6

Gabrielle Klingelhöfer
Cornelia Johansson

27 22

20

ISBN 978-91-27-44744-8

9 7 8 9 1 2 7 4 4 7 4 4 8
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Välj språk! är en lekfull språkintroduktion 
där eleverna får jämföra franska, tyska och 
spanska för att sedan kunna välja vilket 
språk de ska lära sig. De tre språken fi nns 
samlade i ett häfte där samma teman tas 
upp men på ett varierat sätt. 

Inspelningar av ord och dia loger fi nns 
på nok.se/extramaterial.

Välj språk!
Prova på franska, tyska och 
spanska

Författare: Ingrid Markham, Ann-Christine Wagner

Välj Språk!

1-pack  27-40878-4 48 s 69:-

Materialet innehåller 220 detaljrika bildkort, 
ordnade i 36 serier. Varje serie beskriver en  
vardaglig eller dramatisk händelse, ofta 
med en humoristisk twist. 

Berättelserna rör situationer som att ta 
körkort, gå till doktorn, idrotta, åka till jobbet 
och gå i skolan. De tydliga illustrationerna 
passar elever i olika åldrar, med olika 
komp etenser och studiebakgrund. 

Lärarhandledningen presenterar lätt-
samma och kreativa aktiviteter med fokus 

på muntlig kommunikation, ordförråd och 
grammatik. Eleverna arbetar utifrån sin 
egen nivå. Aktiviteterna genomförs i par,  
grupp eller i helklass och kräver ingen eller 
liten förberedelse.

Pictogloss ger många möjligheter:
• Beskriv bilderna och bygg ordförrådet
• Ordna bilderna och beskriv sambandet
• Återberätta historien i olika tempus
• Lek, tävla och arbeta kreativt

Pictogloss 
Träna kommunikation 
Kortasken Pictogloss innehåller tydliga bildserier som sätter igång 
fantasin och bjuder in till lättsamma samtal.

Författare: Gabrielle Klingelhöfer, Cornelia Öystilä Johansson

Pictogloss 

Bildserier för språkundervisning 27-44744-8 799:-

Pictogloss digitalt
Samtliga bilder fi nns som digitala 
fl ashcards att använda via projektor.

Passar för 
moderna språk 
på alla nivåer!

nok.se/pictogloss

Asken innehåller 220 detaljrika bildkort.

Dags för språkvalet 
i årskurs 6!
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NOVASO
L

SAMHÄLLE
Karin Wergel    Pär Sahlin    Kaj Hildingson 8

NOVA

SOL

NOVASO
L

Ludvig Myrenberg    Anna Tyrefors    Tomas Torbjörnsson 7

7

7
NOVASO

L

SOL NOVA är ett modernt, heltäckande läromedel, nära knutet till 

kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. 

SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. Kapitelstarterna 

aktiverar elevernas förkunskaper. Tydlig struktur med informativa 

rubriker underlättar läsförståelsen. Centrala begrepp förklaras 

löpande och finns samlade i en ordlista i slutet av boken. Konti-

nuerliga uppgifter utvecklar ämneskunskaperna. ”Fokus på”-sidor 

breddar och fördjupar ämnesinne hållet. Varje kapitel avslutas 

med en sammanfattning och slutuppgift.

SOL NOVA Geografi 7 består av sex kapitel. Kapitlet Vad är 

geografi? sammanfattar geografiämnets kärna och beskriver vad 

det innebär  att göra geografiska analyser. Därefter följer kapitel om 

jordklotet och kartan, väder och klimat, jordens befolkning, resurser 

och hållbarhet. Boken avslutas med ett kapitel om våra världsdelar.

SOL NOVA Geografi 7 består av:

• Elevbok tryckt eller digital

• Lärarhandledning Webb

• Extramaterial på nok.se/solnova

I serien SOL NOVA finns:

Samhälle, Geografi, Historia, Religion

ISBN 978-91-27-45010-3

9 7 8 9 1 2 7 4 5 0 1 0 3

NOVASO
L

Ludvig Myrenberg   Anna Tyrefors   Tomas Torbjörnsson

Cover_SOL_Nova_Geografi.indd   Alla sidor 2019-05-17   14:41

NOVASO
L

Ludvig Myrenberg    Tomas Torbjörnsson    Anna Tyrefors    8
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Ett modernt, heltäckande språk- och kunskaps utvecklande SO- 
läromedel. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. 
SOL NOVA utgår från de reviderade kursplanerna.
Innehåll och struktur
Varje kapitel inleds med ett startuppslag som 
väcker elevernas intresse och förförståelse samt 
presenterar kapitlets centrala frågeställningar. 
Tydlig struktur med informativa rubriker under lättar 
läsförståelsen. Genom kapitlet fi nns kontinuerligt 
uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för 
att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och 
fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas 
med en sammanfattning som knyter an till kapitlets 
inledande frågeställningar. Här fi nns också en 
avslutande uppgift som prövar elevernas kunska-
per och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk
För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskun-
skaperna behöver de behärska ämnesspråket. I 
SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp 
löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges 
förslag på begrepp som eleverna ska använda i 
sina svar.

Höga krav med stöttning
Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på 
eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra 
sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat 
i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven 
har förstått och kan se samband är en del av struk-
turen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt 
innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar 
innehållet.

Kostnadsfritt extramaterial
SOL NOVA fortsätter på webben! Här fi nns extra-
material till samtliga kapitel. Uppgifterna kan använ-
das för att arbeta med elevböckernas innehåll.

Digitalbok
SOL NOVA fi nns som digitalböcker.

Lärarhandledning
Webbaserad lärarhandledning med språk- och 
kunskapsutvecklande undervisningsmaterial samt 
uppgifter.

SOL NOVA
Nytt SO-läromedel för alla klassrum  
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SOL NOVA Samhälle
Att se samhällsfrågor ur olika perspektiv och 
konsekvenser av samhällsförändringar
I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunska-
per om vad som påverkar och formar det 
samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper 
eleverna att exempelvis kunna se samhälls-
frågor ur olika perspektiv och förstå kon-
sekvenser av olika samhällsförändringar. 

Samhälle 7 inleds med ett kapitel om vad 
samhällskunskapsämnet handlar om och 
varför vi läser just samhällskunskap. Där efter 
följer områden som identitet, migration, 

mänskliga rättig heter samt media. Boken 
avslutas med ett kapitel om lag och rätt.  

Samhälle 8 innehåller bland annat kapitel 
om politiska system och ideologier, Sveri-
ges statsskick och EU.  Elevboken avslutas 
med ett kapitel som förklarar hur arbetsli-
vet fungerar och förändras.  Eleverna får 
konsekvent utveckla sin käll- och sökkri-
tiska förmåga samt förmågan att under-
söka samhällsfrågor ur olika perspektiv. 

Samhälle 9 belyser områden som sam-
hällsekonomi och hur vår välfärd är upp-
byggd och fungerar.  Därefter blickar 
boken ut i världen med bland annat kapitel 
om FN och globalisering.

Digitalt extramaterial ingår!

Mer SOL NOVA

Författare: Karin Wergel, Pär Sahlin & Kaj Hildingson

SOL NOVA

Samhälle 7 27-45022-6 184 s 175:-

Samhälle 7 Digitalbok 27-45025-7 12 mån 85:-

Samhälle 8 27-45055-4 168 s 175:-

Samhälle 8 Digitalbok 27-45057-8 12 mån 85:-

Läs mer om utgivningen för övriga SOL NOVA-produkter på 
nok.se

nok.se/solnova
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SOL NOVA Geografi 
Att förstå den värld vi lever i och varför den 
ser ut som den gör

I SOL NOVA Geografi  får eleven kunska-
per om varför vår jord ser ut som den gör 
och vad som bidrar till att den hela tiden 
formas och förändras. Utgångspunkten är 
att eleven ska förstå den värld hen lever i, 
för att kunna planera för en hållbar framtid. 

Geografi  7 inleder med ett kapitel om vad 
geografi ämnet handlar om och varför vi 
läser just geografi . Därefter följer kapitel 
som behandlar kartan, jordens inre och 
yttre krafter, jordens befolkning samt 

resurser och hållbarhet. I boken fi nns även 
ett kapitel med relevant namngeografi . I 
Geografi  7 läggs grunderna för att förstå 
geografi ämnets karaktär.

Geografi  8 fördjupar elevernas kunskaper 
om hur vi skapar en hållbar framtid när vi 
brukar, förädlar och transporterar resurser. 
Till exempel lyfts områden som produktion 
och konsumtion, handel och transporter 
samt klimat i förändring.  

Geografi  9 utvecklar elevernas kunskaper 
om jordens befolkning. Hur ser våra livs-
villkor ut idag i olika delar av världen och 
kommer de vara hållbara i framtiden? Till 
exempel lyfts områden som urbanisering 
och migration, hälsa och ohälsa samt 
människors olika ekonomiska villkor och 
möjligheter.

Författare: Ludvig Myrenberg, Tomas Torbjörnsson & 
Anna Tyrefors

SOL NOVA

Geografi  7 27-45010-3 168 s 175:-

Geografi  7 Digitalbok 27-45013-4 12 mån 85:-

Geografi  8 27-45043-1 168 s 175:-

Geografi  8 Digitalbok 27-45045-5 12 mån 85:-

Läs mer om utgivningen för övriga SOL NOVA-produkter på 
nok.se

nok.se/solnova

I SOL NOVA Geografi  7 får eleverna 
arbeta med att mäta hållbarheten i ett 
land. Detta genom att mäta hur stort 
ekologiskt fotavtryck varje person i 
landet lämnar.
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SOL NOVA Religion
Att få förståelse för religionens och livs-
åskådningars betydelse för människor  

I SOL NOVA Religion presenteras de cen-
trala tankarna i olika religioner runt om i 
världen. Olika trosinriktningar, och skillna-
der mellan och inom dessa, intro duceras 
på ett samstämmigt sätt för att kunna göra 
jämförelser. Läromedlet ska bidra till en 
ökad förståelse för  religionens och andra 
livsåskådningars betydelse för människor  i 
Sverige men också på andra platser 
runtom i världen.  

Religion 7 börjar med ett kapitel om vad 
religionsämnet handlar om och varför vi 
läser det i skolan. Därefter följer ett kapitel 

som behandlar likheter och skillnader mel-
lan den abrahamitiska religionerna. Bok-
ens huvudsakliga fokus ligger sen på de 
tre syskonreligionerna: judendom, kristen-
dom och islam.  

I religion 8  får eleverna större inblick i hur 
bland annat sekularisering och globalise-
ring påverkar samhällen och religioner. 
Därefter får eleverna läsa om de dhar-
miska religionerna med särskilt fokus på 
hinduism och buddhism. Boken avslutas 
med en fördjupning inom området reli-
gion och samhälle, där eleverna bland 

annat får möjlighet att fördjupa sig i vad 
religionsfrihet är. Avslutande kapitlet 
handlar om religion i Sverige, från asatro 
till dagens religiösa mångfald. 

Religion 9  kommer  ha ett större fokus på 
området etik och moral, samt olika livs-
åskådningar. Religioners och livsåskådning-
ars betydelse för identitetsskapande kom-
mer också ges utrymme i denna bok.

Författare: Boel Nygren & Jennie Rosén

SOL NOVA

Religion 7 27-45026-4 176 s 175:-

Religion 7 Digitalbok 27-45029-5 12 mån 85:-

Religion 8 27-45051-6 176 s 175:-

Religion 8 Digitalbok 27-45053-0 12 mån 85:-

Läs mer om utgivningen för övriga SOL NOVA-produkter på 
nok.se

nok.se/solnova    

Olika trosinriktningar, och skillnader 
mellan och inom dessa, introduceras 
på ett samstämmigt sätt för att kunna 
göra jämförelser.
UR SOL NOVA RELIGION 

Digitalt extramaterial ingår!
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SOL NOVA Historia
Att se utvecklingslinjer i historien och hur samhällen 
har förändrats genom tiderna fram till i dag 
I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer 
om hur vi människor och våra samhällen 
har förändrats genom historien. Läromed-
let följer de långa utvecklingslinjerna i his-
torien, till exempel makt, migration och 
levnadsvillkor. Eleverna får kunskaper om 
viktiga historiska händelser och personer 
samt många möjligheter att arbeta med 
dessa utifrån historiska källor och historie-
bruk.

Historia 7 består av sex kapitel som 
sträcker sig från vår förhistoria, via civilisa-
tioners framväxt och antiken, till nya 
tidens världshandel och kolonialism. 
Röda tråden före respektive kapitel visar 

tidslinjer och tydliggör samband mellan 
tidsperioder. I varje kapitel fi nns övningar 
där eleverna får granska och tolka källma-
terial, samt resonera om historiebruk 
kopplat till den aktuella tidsperioden. 

Historia 8 fördjupar elevernas kunskaper 
om orsaker till och konsekvenser av histo-
riska förändringar. Här får eleverna läsa om 
den franska revolutionen och det ameri-
kanska frihetskriget, om industrialisering, 
europeisk nationalism och imperialism 
samt det första världskriget. Även här får 
eleverna möta källmaterial och analysera 
historiebruk kopplat till tidsperioden.

Historia 9 behandlar mellankrigstiden, 
andra världskriget, efterkrigstiden med 
kalla kriget och framväxten av det svenska 
välfärdssamhället. Genom begreppen 
kontinuitet och förändring får eleverna 
läsa om de långa utvecklingslinjerna i his-
torien och även blicka mot framtiden. Pre-
cis som tidigare fi nns övningar i källor och 
historiebruk kopplat till varje kapitel och 
tidsperiod.

Eleverna får kunskaper om 
viktiga historiska händelser 
och personer samt många 
möjligheter att arbeta med 
dessa utifrån historiska källor 
och historiebruk.
UR SOL NOVA HISTORIA

Författare: Jakob Harknäs, Kaj Hildingson & Lars Hildingson

SOL NOVA

Historia 7 27-45014-1 176 s 175:-

Historia 7 Digitalbok 27-45017-2 12 mån 85:-

Historia 8 27-45047-9 176 s 175:-

Historia 8 Digitalbok 27-45049-3 12 mån 85:-

Läs mer om utgivningen för övriga SOL NOVA-produkter på 
nok.se

nok.se/solnova
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Vägar till SO
Ett SO-läromedel för nyanlända elever

Vägar till SO utgår från kursplanen för åk 
7–9 och fokuserar på att utveckla elever-
nas kunskaper och förmågor i alla fyra 
SO-ämnen. I varje ämne görs nedslag i det 
centrala innehållet. Eleverna får strategier 
för att ta sig an komplexa ämnestexter och 
utveckla ett ämnesspråk. Den språkut-
vecklande stöttningen består till exempel 
av förförståelseövningar, ord- och 
begreppsförklaringar, läsförståelsefrågor 
och skrivmallar.

Urvalet i de fyra SO-ämnena är både 
kulturneutralt och kulturspecifi kt. Det kul-
turneutrala är exempelvis avsnitten om kli-
mat, väder och jordens befolkning medan 
det kulturspecifi ka rör Sveriges statsskick 
och samhällsekonomi.

Innehållet utgår delvis från Skolverkets 
kartläggningsmaterial av nyanlända elevers 
kunskaper steg 3. På så sätt kan läraren 
enkelt anpassa undervisningen utifrån elev-
ernas tidigare kunskaper inom ämnena.

Författare: Fredrik Ahlén, Malin Fransson

Vägar till SO

Textbok  27-45179-7 228 s 219:-

Digitalbok  27-45468-2  12 mån 85:-

nok.se/vagartillso

Kostnadsfritt extramaterial
Vägar till SO fortsätter på webben! Här
fi nns kostnadsfritt lärarstöd och webb-
övningar för eleverna. Lärarstödet fi nns 
som pdf och podcast.

Omvärldskunskap
 Grundläggande NO och SO på lätt svenska
I Omvärldskunskap – grundläggande NO och SO på lätt svenska ges ämneskun-
skaper inom biologi, geografi , historia, religion och samhällskunskap till elever 
som har knäckt läskoden. 

nok.se/omvarldskunskap

Författare: Margareta Mörling

Omvärldskunskap

Lärobok 27-45515-3     112 s 195:-

Lärarhandledning Webb 27-45669-3 12 mån 349:-

Eleverna utvecklar sin svenska och får sam-
tidigt grundläggande ämneskunskaper i 
NO- och SO-ämnena. Målsättningen är att 
eleverna ska få hjälp att sätta svenska ord 
på den kunskap de redan har, samtidigt 
som de lär sig mer inom ämnet. De ska 
också få stöd via modersmålet samt lära 
sig strategier för hur man kan använda 
modersmålet i inlärningen.

Passar för
Läromedlet är avsett för svenska som 
andraspråksundervisningen i grund-
skolans förberedelseklasser, gymnasie-
skolans språkintroduktionsklasser och för 
SFI studieväg 1 och 2.

Innehållsrik lärarhandledning
Den webbaserade lärarhandledningen 
inne håller lärarinstruktioner, ljudfi ler, 

22 test er och ett stort antal kopierings-
underlag. Licensen gäller för en lärare i 12 
månader.

Margareta Mörling, författare till 
Omvärldskunskap tipsar om tre höjd-
punkter med den omarbetade upplagan:
• Elevboken har en tydligare kapitel -

in delning. Inom, men inte mellan, kapitlen 
finns en viss progression. Det innebär 
att du kan själv välja i vilken ordning du 
och dina elever ska gå igenom de olika 
kapitlen.

• Den nya webbaserade lärarhandled-
ningeninnehåller arbetsgångar och tips 
om hur du kan arbeta med varje sida i 
elevboken.

• Större betoning läggs på vikten av att 
använda både modersmålet och 
svenskan i inlärningen.

Vägar till SO passar elever som kommit en bit i sin språk utveckling och är redo 
att hitta vägarna in i SO-ämnena.

Varje ämnesområde avslutas med en upp-
gift som är möjlig att bedöma i förhållande 
till kunskapskraven i respektive SO-ämne. 
På så sätt kan både lärare och elever följa 
elevernas utveckling.

Passar både SO-lärare och sva-lärare
Vägar till SO fungerar mycket bra att 
arbeta med för såväl ämneslärare i SO 
med nyanlända elever i sin klass, och för 
sva-läraren som undervisar i SO i exempel-
vis förberedelseklass. SO-läraren får stött-
ning i det språkutvecklande arbetssättet 
och sva-läraren får stöttning med ämnes-
innehållet.

Återkommande metoder i Vägar till SO
• Arbeta med centrala begrepp
• Para ihop ord och bild
• Vilka påståenden stämmer?
• Venndiagram
• Nu, då och i framtiden
• Skapa samband

SO
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Allt i ett – tillgång till alla fyra SO- 
läromedlens material och höjdpunkter
• Läsårsplaneringar för högstadiets alla 

terminer.
• Välj mellan två textnivåer – Standard 

och Lättläst.
• Begrepp och svåra ord förklaras direkt i 

texterna. Det finns möjlighet att skapa 
självrättande begreppslistor som 
eleven kan öva själv på. För de mest 
centrala kapitlen finns det redan färdiga 
be greppslistor. 

• Klickbara fördjupningar direkt i texterna 
ger elever som vill möjlighet att lära sig 
ännu mer.

• Filmatiserade introduktioner inleder 
kapitlen.

SO-biblioteket
SO-biblioteket har ett stort material som 
kan användas för fördjupning i SO- ämnena. 
Här hittar du mängder med fördjupnings-
texter, 60 historiska kartor, samt unika 
bilder och bildserier.

Författare: Stellan Wigh, Jakob Harknäs, Anna Nyberg, 
Joel Knöös, Peter Kinlund, Maria Bergman, Karl-Erik 
Perhans, Johanna Bill, Anders Waldt och Ewa Edholm

Digilär SO-läromedel för högstadiet 

 98-30325-4 12 mån 319:-

Digilär Historia 98-31552-3 12 mån 99:-

Digilär Geografi  98-31554-7 12 mån 99:-

Digilär Religionskunskap 98-31555-4 12 mån 99:-

Digilär Samhällskunskap 98-31553-0 12 mån 99:-

Digilär SO-läromedel
Alla SO-läromedel i ett paket
Digilär SO-läromedel för högstadiet är heldigitala läromedel, uppdaterade efter de reviderade kursplanerna, 
som täcker det centrala innehållet för historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi  i årskurs 7–9.  

Uppdaterat och 
aktuellt. Lätt att 
individanpassa.

nok.se/digilar
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Digilär Historia 
Digilär Historia ger eleverna förutsättningar att 
utveckla kunskaper om historiska förhållanden, 
begrepp och metoder och om hur historia kan 
användas för olika syften. Film och illustrationer, 
som kartresor, journalfi lmer och introduktionsfi l-
mer ingår. 

Digilär Religionskunskap
Eleverna får kunskap om religioner och andra livs-
åskådningar i det egna samhället och på andra håll 
i världen. Världsreligionerna tas upp på ett jämfö-
rande sätt. Aktuella samhällsfrågor kopplade till 
religion och livsfrågor, som exempelvis religions-
frihet, religiös extremism och jämställdhet får ett 
stort utrymme. Det fi nns även övningar med forma-
tivt arbetssätt och övningar inför nationella prov.

Digilär Geografi  
Digilär Geografi  ger eleverna kunskap om geogra-
fi ska förhållanden och mänskliga verksamheter. 
Här kopplas innehåll till aktuella ämnen som glo-
bal uppvärmning och hållbar utveckling eller hur 
sårbara vissa geografi ska platser har blivit. Här 
fi nns fältstudier, kartuppgifter, samt mängder 
med fi lmklipp, stort kartmaterial, interaktiva kartor 
och 360-bilder. Det fi nns ett utförligt kapitel om 
geografi ska informationssystem (GIS) och åter-
kommande uppgifter kopplat till GIS i läromedlet.

Digilär Samhällskunskap 
Digilär Samhällskunskap ger eleven en helhetssyn 
på samhället med dess aktuella frågor och struk-
turer. Med uppdaterat material kan ni arbeta med 
aktuella frågor på både individ- och samhällsnivå. 
Många uppgifter berör olika samhällsperspektiv 
samt  kritisk granskning av information och åsikter 
som uttrycks. Viktiga områden som tas upp är 
Individer och gemenskaper; Rättigheter och rätts-
skipning; Samhällsresurser och fördelning; 
Beslutsfattande och  och politiska idéer.

Digilär är mycket bra för individuell under-
visning och olika upplägg. Det fi nns många 
möjligheter att anpassa för elever med olika 
behov.
LÄRARE ÅRSKURS 7–9
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Elevböckerna
Fylligt och välskrivet innehåll med ett 
rikligt bildmaterial. Varje kapitel avslutas 
med frågor på tre olika nivåer.

Stadieböckerna
SOL 4000 Stadiebok samlar alla elev-
böcker i en och samma bok.

Horisont
Jobba ämnesöverskridande och sam-
ordna de fyra SO-ämnena geografi , histo-
ria, religionskunskap och samhällskun-
skap. Studietakten kan individ anpassas 
med hjälp av texterna som är uppdelade i 
två nivåer och frågor på tre olika nivåer. 

Lärarhandledningar 
Lärarhandledningarna innehåller beskriv-

ningar av ämnets karaktär och stöd till 
bedömning, tips för undervisningen samt 
arbets  blad. Lärarhandledningarna är web-
baserade och består av pdf:er. De kan lad-
das ner och delas med lärare på skolan. 

Fokus
SOL 4000 Fokus är lättlästa versioner av 
elevböckerna i SO-serien SOL 4000 som 
passar elever med läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi, elever med svenska som 
andraspråk samt andra elever för vilka de 
ordinarie elevböckerna känns för svåra att 
tillgodo göra sig.

Med SOL 4000 Fokus kan du anpassa 
undervisningen i SO-ämnena för varje 
enskild elev. Språket är anpassat för att 
underlätta läsning och läsförståelse. 

Studiestöd på modersmål
För SOL 4000 fi nns även Inläsningstjänsts 
Studiestöd på modersmål. Tjänsten riktar 
sig till nyanlända elever och är en studie-
handledning i ljudboksform kopplat till 
SOL 4000 elevböcker. I ljudboken fi nns den 
svenska texten inläst på svenska parallellt 
med studiehandledning på arabiska eller 
somaliska.

Samhällskunskap på lätt svenska
För ungdomar i förberedelseklass

Boken är en sammanfattning av viktiga delar av grund skolans kurs i samhällskunskap och 
passar ungdomar i förberedelseklass.

Digitalbok 
Samhällskunskap på lätt svenska fi nns 
som digitalbok med inläst text. 

nok.se/samhallskunskap

Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Samhällskunskap på lätt svenska

Textbok  27-42186-8 96 s 179:-

Textbok Digital 27-43246-8 12 mån 85:-

För beställningsinformation, se nok.se.  

nok.se/sol4000

SOL 4000 och SOL 4000 FOKUS
Jobba fritt och genomtänkt
SOL 4000 innehåller 80 komponenter vilket gör att du enkelt kan anpassa din undervisning 
efter elevernas behov. 

Kostnadsfritt extramaterial
Till både den tryckta boken och digital-
boken ingår berikat material som quiz, 
bildspel och ord- och begreppsträning. 
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Källor&
 källkritik

Hur det var att vara ung förr

Anna Götlind

KVINNOR 
I HISTORIEN

KVINNOR I HISTORIEN
KVINNOR 

I HISTORIEN

HISTORISKA 

KVINNOR

ILLUSTRATIONER OCH ORIGINALIDÉ: Elin Hägg
Natur & Kultur

Kvartettspel om 52 historiska kvinnor. 

MÖT: 
AKTIVISTER

ARKITEKTER
FILMSTJÄRNOR

FORSKARE
FÖRFATTARE
IDROTTARE

JOURNALISTER
KONSTHANTVERKARE
KVINNOR VID MAKTEN

MATPIONJÄRER
OPERASÅNGERSKOR

POETER
REGENTER

Se nok.se/historiskakvinnor för att ta del 
 av lektionsaktiviteter kopplade till korten.

HISTORISKA 

KVINNOR

NoK_Kvinnor_översikt_final.indd   1 15/12/16   17:11

Med Källor & källkritik får eleverna för-
djupa och bredda sina kunskaper om olika 
historiska källor och källkritik, men också 
om människor i det förfl utna. De får öva på 
att ställa frågor till historiska källor samt att 
tolka, kritiskt granska och värdera dessa.

Bokens indelning:   
Första delen i boken handlar om vad det 
innebär att ställa frågor till det förfl utna, 
vad historiska källor är och vad ett käll-
kritiskt arbetssätt innebär.

Del två (1860–1920) innehåller kapitlen 
Sockenbarn, Emigration, Första arbetet 
och Biografbesök. Eleverna får läsa om 

Källor & källkritik
Hur det var att vara ung förr

I Källor & källkritik möter eleverna exempel på historiska källor som 
skildrar det svenska samhällets utveckling under 150 år, från slutet av 
1800-talet till i dag. Fokus ligger på ungdomars levnadssvillkor.

Författare: Anna Götlind

Källor och källkritik

Källor och källkritik  27-45159-9 96 s 195:-

nok.se/kallorkallkritik

fattigräkenskaper, Amerikabrev och andra 
källor som berättar om hur det var förr.

Del tre (1921–1945) innehåller kapitlen 
Tuberkulos, Läroverken, Skollov, Krig och 
På fl ykt. Eleverna får till exempel läsa om 
källmaterial som sjukjournaler, riksdags-
tryck, fotografi er och intervjuer.  

Del fyra (1946 till i dag) innehåller kapitlen 
Tonåringen föds, Sexualupplysning, 
Damfotboll och Popmusik och ungdoms-
problem. Föremål och radio- och teve-
program är exempel på källor som tas upp.

Historiska kvinnor
Synliggör kvinnorna med bildkort

Använd vår kortlek för att lyfta fram svenska kvinnor som gjort avtryck i 
historien. Diskutera och problematisera frågan om representativitet. 

52 kvinnor i 13 grupper
Kortleken är ett kvartettspel, där de 52 
kvinnorna är indelade i tretton grupper. 
Bland dessa hittar du aktivister som Kata 
Dalström, Katarina Taikon och Elsa Laula, 
matpionjärer som Cajsa Warg och Märit 
Huldt och många andra kvinnor. 

Låt diskussionerna börja
Kortleken kan du använda så här:
• Fråga eleverna: Vilka kända svenska 

historiska kvinnor känner ni till? Skriv 
upp namnen på tavlan.

• Gruppera kvinnorna med hjälp av frågor 
som: När levde kvinnorna? 
Vad jobbade de med? Varför är de 
kända?

• Låt eleverna bläddra i en lärobok i exem-
pelvis historia eller samhälls kunskap. 
Hur ser fördelningen mellan kvinnor och 
män ut i den? Hur många kvinnor nämns 
till exempel vid namn? Hur många män? 
Vad tror ni det beror på? 

Idé och illustrationer: Elin Hägg

Historiska kvinnor

Kortlek 27-45206-0  52 kort 65:-

Kostnadsfritt extramaterial 
Till din kortlek fi nns det lektionstips 
som kan användas tillsammans med 
korten.

nok.se/historiskakvinnor
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NOKfl ex 
Matematik 
– undervisning, lärande och bedömning 

Dra nytta av alla fördelar med ett digitalt läromedel, med pedagogik och under-
visning i fokus. Kom igång, använd dig av data för att anpassa din undervisning 
och utmana eleverna med samtal om matematik med hjälp av digitala verktyg. Så 
här fungerar matematikundervisning med NOKfl ex.

Bekanta er med det digitala
I NOKfl ex fi nns alla fördelar du kan vänta 

dig av ett innovativt digitalt läromedel. Men börja 
från början – visa eleverna var de hittar teori och 
uppgifter. Låt dem bekanta sig med att arbeta i 
ett digitalt format. 

Utöver texter och uppgifter fi nns det en mängd 
digitala tillägg. Filmade genomgångar, direkt 
återkoppling och ett spelliknande poängsystem 
är några. Övningsverktyget är adaptivt vilket inne-
bär att eleven får uppgifter baserat på tidigare 
svar. Du som lärare kan också välja ut uppgifter. 
Ledtrådar och lösningar underlättar övning på 
egen hand.

Undersök verktygen för formativ 
bedömning

I NOKfl ex Lärare får du tillgång till funktioner som 
kan användas för en formativ undervisning. Digi-
tala verktyg gör det möjligt att ge eleverna enskild 
feedback och att skicka ut diagnoser.

Alla steg i NOKfl ex dokumenteras och presen-
teras för dig, vilket ger överblick över elevernas 
arbete, vilken nivå de befi nner sig på och hur 
mycket tid de ägnar åt att öva. NOKfl ex ger dig 
också information om vilka uppgifter som fl est 
elever fastnar på. 

Det fi nns färdiga förslag på diagnoser och du 
kan även välja uppgifter ur en bank. 

1 2

Prova gratis! 
Se fi lmer, guider 

och boka demo på 
nok.se/nokfl ex

Programmering 
i matematik ingår! 
Läs mer på sid 51.

NOKfl ex är 
anpassad till de 
reviderade kurs-

planerna!

N
O

K
fl e

x
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Författare: Inger Amberntsson, Jonas Bjermo, Daniel 
Domert, Jenny Lundin Jakobsson, Lars Madej, Anita 
Ristamäki, Linda Söderberg, Mia Öberg

NOKfl ex Matematik

NOKfl ex Elev/Lärare 27-45776-8 12 mån 119:-

nok.se/nokfl ex

Undervisa med fokus på begrepp 
och problemlösning

Testa NOKfl ex fulla potential med lek-
tionsaktiviteterna. De kan närmast beskri-
vas som en lärarhandledning 2.0 och är 
den delen av NOKfl ex där läraren får ett 
digitalt stöd för att leda samtal och samar-
bete kring matematikens begrepp och 
matematisk problemlösning.

Eleverna som resurser för varandra 
I lektionsaktiviteterna leder du gemen-
samma diskussioner där elevernas lös-
ningar jämförs och olika strategier och 
representationsformer lyfts fram. Den 
grundläggande tanken är att eleverna ska 
fungera som resurser för varandra. 

Elev

Lärare

Förut hatade jag 
matte. Nu älskar 
jag det!
JENNIE, NOKFLEX-ELEV

3

Övningsverktyget är adaptivt vilket innebär att eleven 
får uppgifter baserat på tidigare svar.

Följ elevernas arbete och progression i lärarvyn.
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Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad för ungdomar 
och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. 
Den omfattar hela grundskolans matematik på grund läggande nivå och kan till 
exempel användas för vuxenutbildning på grundläggande nivå, på introduktions-
programmen eller i förberedelseklass. 

Summit
Grundläggande matematik i fyra böcker

Base Camp inleder varje kapitel. Här 
aktiverar eleverna sina förkunskaper 
och blir medvetna om vad de kan inför 
nästa etapp. De ser också en samman-
fattning över vad de ska lära sig.

Check Point avslutar varje kapi-
tel. Här får eleverna möjlighet att 
på olika sätt stämma av sina ny-
vunna kunskaper utifrån de fem 
förmågorna i matematik.

Framstegskartan gör det tydligt var eleverna 
befi nner sig och hur mycket som är kvar att lära.

Su
m

m
it

MATEMATIK
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x, y och z
När vi inte vet vilket värde ett tal har 
kan vi skriva talet med en bokstav.

Vi använder oftast bokstäverna x, y och z.

Exempel
Talen är ordnade i en talföljd.

Vilket värde har talet x?

a) 35 30 25 x 15        b) 0,245 2,45 24,5 x 2 450

Vi subtraherar med 5         Vi multiplicerar med 10
för att få nästa tal i talföljden.       för att få nästa tal i talföljden.

x = 25 − 5 = 20           x = 24,5 ⋅ 10 = 245

a) Talet x har värdet 20.        b) Talet x har värdet 245.

Exempel
Kalle håller upp x fingrar på ena handen.

Vilka värden är möjliga på talet x?

Kalle har fem fingrar på sin hand.

Han kan hålla upp: noll fingrar, ett finger, två fingrar,
tre fingrar, fyra fingrar eller fem fingrar.

x = 0,  x = 1,  x = 2,  x = 3,  x = 4  eller  x = 5

Uppgifter

401 Talen är ordnade i en talföljd.

Vilket värde har talet x ?

a) 39   35   31   x   23  x =         b) 2   4   8   x   32   x =     

c) 5   13   x   29   37  x =         d) 243   81   27   x   3  x =         

I en talföljd är talen
ordnade i ett mönster.

402 Talen är ordnade i en talföljd.

Vilka värden har talen x, y, z ?

x   6   11   16   y   26  31   z    x =      y =      z =    

403 Vilka värden har talen x, y och z ?

a)
3,8 3,9 x y z 4,3

       x =     y =      z =    

b)
–10 –5 x y z 15

       x =      y =      z =    

404 Vilket värde har talet y ?

a) y är 8 mer än 12  y =         b) y är 20 mindre än 110    y =    

c) y är 1
3  av 24   y =         d) y är 10 gånger större än 12,5  y =    

405 Vilka värden är möjliga på talet x ?

a) Darian kastar en tärning. Den visar x prickar.

                     

b) Det är 10 frågor på provet. Sofia svarar rätt på x frågor.

                     

406 Talet x är 50. Talet y är 30 mer än x
och talet z är hälften av y.

Vilka är talen y och z ?

407 Du vet att x = 7 och z = 12. y är ett heltal 
som är större än x och mindre än z.

Vilka värden är möjliga på talet y ?

408 Talen är ordnade i en talföljd
som kallas Fibonaccis talföljd.

Vilket värde har talet x ?

1     1     2     3     5     8     13     21     x     55

Fibonacci 
levde på
1200-talet.
Han var
matematiker.

96  •  UttrycK ocH eKVationer UttrycK ocH eKVationer •  97

Lättläst som stärker förståelse
Summit är skriven på lättläst svenska som 
stärker elevernas förståelse för matemati-
ken. Ord och begrepp är granskade med 
tanke på elever med andra modersmål än 
svenska. Tilltal och bildspråk är anpassat 
för ungdomar och vuxna. 

Behåll fokus med tydlig struktur
Med en tydlig struktur och lugn layout hjäl-
per Summit eleverna att behålla fokus. De 
skriver direkt i boken och ser sina lösningar 
ihop med uppgiften, och behöver varken 
hålla reda på lösa blad eller växla mellan 
bok och skrivhäfte.

Konkret – visuellt – abstrakt
Innehållet i Summit tar ofta avstamp i elevens 
vardag för att göra matematiken så menings-
full som möjligt. För att skapa förståelse 
används ett konkret och tydligt bildspråk 
som kopplar till det mer abstrakta. Samti-
digt stärks eleverna i sin språkutveckling.

Digital kompetens och programmering
I Summit fi nns inslag av både programme-
ring och användning av digitala verktyg, till 
exempel GeoGebra, Excel och Scratch.

Författare: Anita Ristamäki, Grete Angvik Hermanrud

Summit grundläggande matematik

Summit 1 27-44951-0  144 s 189:-

Summit 2 27-44882-7 168 s 189:-

Summit 3 27-45154-4 256 s 225:-

Summit 4 27 45155-1  272 s 225:-

nok.se/summitgrundlaggande

Följer kursplanen 
för grundskolan och 
vuxenutbildningen 
på grundläggande 

nivå.

Summit och kursplanerna
Summit 1–4 följer det centrala innehållet i 
Nationell delkurs 1–4 för komvux på grund-
läggande nivå.

Summit 1 och 2 tillsammans motsvarar det 
centrala innehållet i grundskolans kursplan 
för årskurs 1–3, Summit 3 för årskurs 4–6 
och Summit 4 för årskurs 7–9.

Exempel ur kapitlet 
Algebra i Summit 3

Exempel ur kapitel Ord och symboler i Summit 1.
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LÄRARHANDLEDNING

LÄRARHANDLEDNING

Matematik  |  Årskurs 7

Vektor

7Inger Amberntsson
Daniel Domert
Jenny Lundin Jakobsson
Lars Madej
Linda Söderberg
Mia Öberg

LÄRARHANDLEDNING

Matematik  |  Årskurs 8

Vektor

Inger Amberntsson
Jonas Bjermo
Daniel Domert
Jenny Lundin Jakobsson
Lars Madej
Anita Ristamäki
Linda Söderberg
Mia Öberg 9

LÄRARHANDLEDNING

Matematik  |  Årskurs 9

Vektor

Inger Amberntsson
Jonas Bjermo
Daniel Domert
Lars Madej
Anita Ristamäki
Linda Söderberg

Vektor 
Håll klassen samlad och låt varje elev hitta sin nivå
Vektor gör det lätt att bedöma och sätta fokus på elevernas förmågor. Utvalda uppgifter är markerade med 
en färgsnurra som hjälper er att identifi era de matematiska förmågorna. Med Vektor kan du hålla klassen 
samlad inom samma moment även om eleverna jobbar på olika nivåer. 

Uppgifterna i Vektor är uppdelade i nivåer 
som gör det möjligt för eleverna att välja 
alternativa vägar genom varje kapitel. Det 
gör att du kan samla klassen inom ett ämnes-
      område – en förutsättning för att ni ska 
kunna prata om matematik i klassrummet. 

Författare: Inger Amberntsson, Jonas Bjermo, 
Daniel Domert, Jenny Lundin Jakobsson, Lars Madej, 
Anita Ristamäki, Linda Söderberg, Mia Öberg

Vektor 

Elevbok åk 7 27-42875-1 246 s 235:-

Elevbok åk 7 Digital 27-43911-5  12 mån 85:-

Lärarhandledning åk 7  27-44282-5  320 s 999:-

Elevbok åk 8  27-43006-8  240 s 235:-

Elevbok åk 8 Digital 27-44483-6  12 mån 85:-

Lärarhandledning åk 8  27-44305-1  222 s 999:-

Elevbok åk 9 27-43007-5 244 s 235:-

Elevbok åk 9 Digital 27-44484-3 12 mån 85:-

Lärarhandledning åk 9 27-44105-7 185 s 999:-

nok.se/vektor

Kostnadsfritt extramaterial
Vektor fortsätter på webben! Där fi nns 
bland annat fi lmade genomgångar till 
varje delavsnitt i elevboken. 

Digitalbok
I digitalboken fi nns introduktions fi lmer 
som visar teori genomgångar och exempel-
uppgifter.

Lärarhandledning
Vektors lärarhandledningar ger extra stöd till din undervisning. Du får bland annat 
tillgång till provuppgifter med bedömningsstöd, matriser och diagnoser. Lärar hand-
ledningarna fi nns som nedladdningsbara pdf:er och kan delas mellan lärare på skolan. 
Se nok.se/vektor för mer information.

Vektor är skapad med avsikten att träna 
och utveckla de matematiska förmågorna 
och underlätta formativ bedömning. Till 
uppgifterna markerade med färgsnurran 
fi nns bedömningsstöd i lärarhandled-
ningen. 

MATEMATIK
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nok.se/codemonkey

Författare: CodeMonkey studios och Natur & Kultur
Översättning: Marie Andersson

CodeMonkey

CodeMonkey licens 27-74429-5 12 mån  125:-

Programmering ingår i matematik för 
årskurs 7–9. Därför har vi tagit fram ett 
läromedel som knyter samman program-
mering, matematik och problemlösning.

Programmering från början
Det digitala läromedlet NOKfl ex Code
innehåller teori och uppgifter som tar med 
nybörjaren in i världen av textbaserad 
programmering i språket Python. Teorin 
presenteras i små steg och eleverna kan 
prova sig fram genom att skriva och köra 
program i den inbyggda programmerings-
miljön. Inget behöver laddas ned eller 
installeras på elevernas datorer. 

Uppgifter med fokus på matematik
I NOKfl ex Code kan eleverna välja årskurs. 
De får anpassade uppgifter som fokuserar 
på matematik och som kan lösas med hjälp 
av programmering.

NOKfl ex Code 

Onlineprodukt 27-45332-6 12 mån  79:-

Ingår utan extra kostnad i NOKfl ex Matematik

nok.se/nokfl excode

Ny medlem i NOKfl ex-familjen
NOKfl ex Code ingår utan extra kost-
nad i NOKfl ex Matematik (som du kan 
läsa mer om på sidan 46), men kan 
även köpas separat och användas 
som komplement till andra läromedel 
i matematik. Det är också möjligt att 
använda programmerings miljön till 
helt fristående uppgifter. 

NOKfl ex Code är ett digitalt läromedel i programmering i 
matematik, speciellt fram taget för årskurs 7–9.

NOKfl ex Code
Programmering i matematik

I en pedagogisk spelmiljö med roliga 
karaktärer tar sig eleverna igenom de 200 
uppgifterna genom att skriva rätt kod. Pro-
grammeringsspråket heter CoffeeScript. 

Problemlösning och matematiskt 
tänkande
Eleverna utvecklar kunskaper i problem-
lösning, planering och matematiskt tänk-
ande. Med CodeMonkey kommer de att 
bli bekanta med begrepp som argument, 

objekt, loopar, variabler, arrayer, funktio-
ner och relationer. 

Progressionen går från nybörjarnivå till 
avancerad nivå, där eleverna kan utveckla 
egna spel. Till sin hjälp får eleven instruk-
tioner anpassade efter nivå och inlärnings-
stil. Inga förkunskaper behövs.

Stöd för läraren
Alla kan undervisa i programmering med
CodeMonkey. Inga förkunskaper behövs. 

Du får en lärarhandledning med detalje-
rade lektionsplaneringar och elevöversik-
ten, där lösningar samt elevernas resultat 
och utveckling, ingår.

CodeMonkey är ett webbaserat lärverktyg där eleverna lär 
sig grunderna i programmering.

CodeMonkey
Textbaserad och rolig programmering
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PULS Fysik och
PULS Fysik Fokus
Elevnära fysik med praktiska exempel

PULS Fysik utgår från elevens vardag. 
Texterna spänner över den historiska 
utvecklingen fram till i dag, då hållbar 
utveckling och miljö påverkan är viktiga 
faktorer. Fysikens begrepp, modeller 
och teorier förklaras i sammanhang där 
eleverna känner igen sig.

Författare: Staffan Sjöberg, Börje Ekstig
Författare Fokus: Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, 
Maria Ramsby Guillemain, Ylwa Yngwe

Se alla produkter och priser på nok.se/pulsno

PULS Teknik
Ett ämne som ständigt utvecklas
PULS Teknik tar avstamp i den spännande 
teknikhistoriska utvecklingen och landar i 
dagens komplexa samhälle. Det ger en god 
grund för eleverna att utgå ifrån när de orien-
terar sig i en värld där ny teknik ständigt 
utvecklas. PULS Teknik  tar upp små detaljer 
och stora system och förklarar hur de hänger 
ihop.

Författare: Staffan Sjöberg

Se alla produkter och priser på nok.se/pulsno

nok.se/pulsno

PULS Biologi och
PULS Biologi Fokus
Biologi med begreppsträning och 
praktiska undersökningar

PULS Biologi är ett komplett läromedel som 
ger en bred grund för undervisningen. Till 
varje kapitel i boken fi nns ett stort urval upp-
gifter, praktiska under sök ningar, diskussions-
uppgifter, begrepps träning och instuderings-
uppgifter. Flera övningar fi nns med 
varierande grad av öppenhet.

Författare: Berth Belfrage, Sture Gedda, Birgitta 
Johansson, Lars Bondeson, Ingemar Zachrisson
Författare Fokus: Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, 
Maria Ramsby Guillemain, Ylwa Yngwe

Se alla produkter och priser på nok.se/pulsno

nok.se/pulsno

Kostnadsfritt extramaterial
På webben fi nns bland annat elevövningar.

Digitalbok 
Filmer, interaktiva bilder och självrättande 
tester.

Kostnadsfritt extramaterial
På webben fi nns bland annat elevövningar.

Digitalbok 
Filmer, interaktiva bilder och självrättande 
tester.

Digitalbok
All text är inläst och har sökbart innehåll, 
bokmärkning och zoomfunktion.  

nok.se/pulsno

PULS Kemi och
PULS Kemi Fokus
Kemi med miljö- och hälsoperspektiv

PULS Kemi sträcker sig från kemins historia 
fram till i dag då vi brottas med frågor som 
rör klimat påverkan och resursanvändning. 
Kemins begrepp, modeller och teorier har 
en central plats. Miljö- och hälsoperspektivet 
löper genom hela boken, till exempel i frågor 
som rör energi- och resurs användning. Författare: Berth Andréasson, Kent Boström, 

Eva Holmberg, Lars Bondeson
Författare Fokus: Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, 
Maria Ramsby Guillemain, Ylwa Yngwe

Se alla produkter och priser på nok.se/pulsno

nok.se/pulsno

Kostnadsfritt extramaterial
På webben fi nns bland annat elevövningar.

Digitalbok 
Filmer, interaktiva bilder och självrättande 
tester.

I Puls Biologi Fokus är alla texter special-
skrivna för att underlätta läsning och läs-
förståelse. Fokus-böckerna är helt paral-
lella med grundböckerna. Det fi nns även 
arbetsböcker till varje Fokustitel.

I Puls Kemi Fokus är alla texter special-
skrivna för att underlätta läsning och läs-
förståelse. Fokus-böckerna är helt paral-
lella med grundböckerna. Det fi nns även 
arbetsböcker till varje Fokustitel.

I Puls Fysik Fokus är alla texter special-
skrivna för att underlätta läsning och läs-
förståelse. Fokus-böckerna är helt paral-
lella med grundböckerna. Det fi nns även 
arbetsböcker till varje Fokustitel.

NO
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Teknik för högstadiet är ett helt nytt läromedel med teknikutveckling, konstruktion och design i centrum. 
Läromedlet är skrivet för de nya kursplanerna 2021 och tar sikte på teknikämnets tre målpunkter: att refl ek-
tera över teknikval och dess påverkan, att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar fungerar och att 
arbeta med teknikutveckling och konstruktion.

Stödjer ett språkutvecklande arbetssätt
Teknik för högstadiet är utformad för att 
vara enkel att arbeta med, både för lärare 
och elever. Varje kapitel är indelat i avsnitt. 
Ett avsnitt inleds med tydligt formulerade 
lärandemål och avslutas med elevuppgif-
ter markerade efter de tre målpunkterna. 
Stort arbete har lagts på att skapa en fram-
ställning som är tillgänglig även för mindre 
lässtarka elever och som stödjer ett 
språkutvecklande arbete. 

Teknikutveckling och konstruktion
I Teknik för högstadiet är teknikutveckling i 
centrum. Steg för steg hjälper läromedlet 
eleverna genom teknikutvecklingsarbe-
tets olika faser. I varje kapitel fi nns fl era 
olika förslag på projekt där eleverna själva 
får arbeta med teknikutveckling och kon-
struktion.

Tekniska system och tekniska lösningar
Mycket av den teknik vi dagligen använder 
är delar av komplexa tekniska system. Ska 
eleverna kunna refl ektera över deras bety-
delse för dem som individer, för samhället 
och inte minst för miljön måste de också 
förstå hur den fungerar. I läromedlet har 
stor vikt lagts vid att förklara hur de ingå-
ende delarna samverkar. 

Digitala verktyg
Digitala verktyg och programmering har 
förändrat vårt sätt att använda och 
utveckla teknik. Med Teknik för högstadiet
vill vi visa på möjligheterna med digitala 
verktyg i undervisningen. Här kommer ni 
att hitta instruktioner, arbetsuppgifter och 
förslag på projekt som utnyttjar bland 
annat CAD och Microbit.

Tryckt och digitalt
Teknik för högstadiet kommer att utveck-
las succesivt. Nu till hösten 2021 lanserar vi 
den tryckta elevboken. Därefter kommer 
en arbetsbok, en lärarhandledning och en 
digital elevbok.

Teknik för högstadiet
Nu presenterar Natur & Kultur ett helt nytt läromedel 
i teknik för högstadiet!

Författare: Kenneth Lovén och Björn Citrohn

Teknik för högstadiet

Elevbok  27-45857-4 250 s 299:-

nok.se
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Stöttar läraren och motiverar eleven
Digilär Biologi ger eleverna förutsättningar att utveckla biologi-
kunskaper och förstå samband i naturen och människokroppen 
genom quiz, diskussions- och arbetsuppgifter. 

Varje kapitel i Digilär Biologi startar med en introduktionsfilm som 
inspirerar och förklarar de centrala begreppen. Med färdiga ordlistor 
och självrättande övningar kan eleven träna biologins begrepp. 
Genom laborationer och fältundersökningar får eleverna möjlighet 
att undersöka biologin runt omkring dem. Digilär Biologi är anpassad 
till de reviderade kursplanerna och täcker hela det centrala innehållet.

Fem snabba om läromedlet
• Introduktionsfilmer till varje kapitel.
• Olika textnivåer, inläst tal till texten och klickbara fördjupningar.
• Självrättande övningar och diskussionsuppgifter till varje kapitel.
• Missa inte experiment och fältundersökningar.
• Lärarhandledningar till varje arbetsområde och klickbara tips i 

laborationer.

Stöttar läraren och motiverar eleven
Med Digilär Kemi får du ett engagerande läromedel som talar elev-
ernas språk och tar upp ämnen som de känner igen i sin vardag. Det 
ger eleverna förutsättningar att öva sina kunskaper om kemins 
begrepp och undersöka hur kemi fungerar i prakt iken genom frågor, 
quiz och laborationer. 

Varje kapitel inleds med en introduktionsfilm som förklarar de viktiga 
begreppen från texten och en bildberättelse som ger en kontext till 
ämnet och förklarar de centrala begreppen som följer. Digilär Kemi 
är anpassad till de reviderade kursplanerna och täcker hela det  
centrala innehållet.

Fem snabba om läromedlet
• Introduktionsfilmer och sammanfattningar till varje kapitel.
• Olika textnivåer, inläst tal till texten och fördjupningar.
• Quiz och självrättande övningar till varje kapitel.
• Frågor, datorsimuleringar och laborativa uppgifter.
• Lärarhandledning till varje arbetsområde och klickbara tips till 

experiment och laborationer.

Författare: Elisabeth Forell

Digilär Biologi för högstadiet 98-30327-8 12 mån 99:-

Författare: Elisabeth Forell

Digilär Kemi för högstadiet 98-30324-7 12 mån 99:-

Digilär Biologi 
Laborativa uppgifter, experiment och själv rättande övningar

Digilär Kemi 
Vardagsnära kemi med film, ljud och fördjupning

Forskningstorget! 
Här lyfts forskning inom  

naturvetenskap och teknik,  
med uppgifter och lästips.  

Ingår i NO/Teknik.

nok.se/digilar

nok.se/digilar
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Stöttar läraren och motiverar eleven
Digilär Teknik för högstadiet är ett läromedel som aktiverar eleverna. 
I projekt får de skapa egna tekniska konstruktioner och se hur teknik 
fungerar i praktiken. Det finns ett antal självrättande övningar där 
eleven får direkt feedback. Eleverna får stöd till de lättlästa och 
instruktiva texterna genom inbyggda ordförklaringar och instude-
ringsfrågor.

Digilär Teknik för högstadiet är ett heldigitalt interaktivt läromedel 
baserat på texter från PULS-serien samt projekt i Programmera i  
teknik från Natur & Kultur. Det finns både block- och textbaserad 
programmering i läromedlet. Digilär Teknik är anpassad till de  
reviderade kursplanerna och täcker hela det centrala innehållet.

Fem snabba om läromedlet
• Vardagsnära och praktiskt teknik.
• Självrättande uppgifter befäster innehållet. 
• Instuderingsfrågor med lösningsförslag.
• Projekt med både Arduino och Micro:bit.
• Låt eleverna arbeta tillsammans i gruppövningar.

Stöttar läraren och motiverar eleven
Digilär Fysik tar fram det lekfulla i fysiken. Läromedlet ger eleverna 
förutsättningar att öva sitt fysikaliska tänkande. 
Datorsimuleringar, experiment och laborationer ger eleven möjlig-
het att undersöka hur fysiken fungerar i praktiken. 

De centrala begreppen förklaras i de inspirerande introduktions-
filmerna. Begreppen är samlade i ordlistor och kan övas med hjälp av 
kapitlens quiz. Svåra ord förklaras direkt i texten och de klickbara  
fördjupningarna ger möjlighet att lära sig ännu mer. Digilär Fysik är 
anpassad till de reviderade kursplanerna och täcker hela det centrala 
innehållet.

Fem snabba om läromedlet
• Experimentera och laborera.
• Olika textnivåer: Standard och lättläst samt klickbara fördjup-

ningar för den som vill lära sig mer.
• Filmade genomgångar, simuleringar och experiment.
• Quiz/begreppsförhör/självrättande övningar till varje kapitel.
• Lärarhandledning finns till alla kapitel och laborationer, med teori-

bakgrund och tips till dig som lärare.

Digilär Fysik 
Lekfull fysik med många möjligheter till individuellt lärande

Digilär Teknik 
Aktivera och skapa med digitala möjligheter

Författare: Karin Sterner

Digilär Fysik för högstadiet 98-30326-1 12 mån 99:-

nok.se/digilar

Författare: Staffan Sjöberg, Nicklas Bjerka (Teknik 7–9)Staffan Melin, Martin 
Blom Skavnes (Programmera i teknik)

Digilär Teknik för högstadiet 98-44248-9 12 mån 99:-

nok.se/digilar
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Ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Idrott och hälsa 
för årskurs 7–9. Här fi nns bland annat fördjupningstexter, fi lmer samt praktiska och teoretiska övningar. 
Digilär Idrott och hälsa är anpassad till de reviderade kursplanerna. 

Ständigt uppdaterat och inspirerande 
innehåll
Digilär Idrott och hälsa är ett engagerande 
läromedel där eleven möter ämnet genom 
text, bild, ljud och fi lm. Här fi nns undervis-
ningsmaterial med en balans mellan teori 
och praktik. Till varje kapitel fi nns quiz, 
instuderingsfrågor och arbetsuppgifter.

Stöttning i din undervisning
Det fi nns en specifi k lärarhandledning för 
respektive arbetsområde. Du har också 
möjlighet att komplettera läromedlet med 
ditt eget material. Läromedlet innehåller 
praktiska och teoretiska arbetsuppgifter, 
men även självrättande övningar där elev-
erna får träna på centrala begrepp inom 

ämnet idrott och hälsa. Filmerna inspirerar 
eller  introducerar  ett nytt moment. Det 
rika utbudet av bilder och illustrationer 
underlättar vid både gemensamma 
genomgångar och när eleven studerar på 
egen hand. Ständigt uppdaterade länktips 
är ett extra stöd för din undervisning.

Motiverar eleven
De elevaktiverande övningarna uppmunt-
rar  till individanpassad begreppsträning 
och elevledda gruppövningar.  Facit och 
den självrättande funktionaliteten ger 
eleven direkt feedback. Klickbara fördjup-
ningar i direkt anslutning till innehållet och 
länktips för mer material ger extra 
utmaning och inspiration.

Fem snabba om läromedlet
• Tydlig kapitelstruktur med inledande 

frågor och sammanfattning.
• Quiz och instuderingsfrågor till alla 

kapitel.
• Instruktionsfilmer och porträtt av olika 

idrotter.
• Lärarhandledning med kommentarer, 

lärarledda uppgifter och länktips.
• Praktiska uppgifter varvas med 

teoretiska uppgifter.

Författare: Kristian Berglin, Henrik Gustavsson, 
Christian Nelin

Digilär Idrott och hälsa för högstadiet 

 98-44231-1 12 mån 99:-

Digilär Idrott och hälsa
Arbeta heldigitalt med elevnära idrott och hälsa

nok.se/digilar
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Ett helt nytt högstadie läromedel skrivet för de nya kursplanerna 2021 med fokus på teori undervisningen i 
Idrott och hälsa.

Lätt att varva teori med praktik
Idrott och hälsa för högstadiet består av 
korta kapitel med teori som utgår ifrån det 
centrala innehållet i kursplanen för 
årskurs 7-9. Kapitlen är fristående och kan 
läsas i valfri ordning. Upplägget gör det lätt 
för dig som lärare att varva teoriundervis-
ning med praktik under hela högstadiet. 

Tydlig struktur
Idrott och hälsa för högstadiet innehåller 
moderna lättlästa texter och uppgifter 
som stöttar inlärningen. Strukturen är tyd-
lig och gör det enkelt för dina elever att 
förstå vad som ska läsas, vad de förväntas 
lära sig och hur teori och praktik i ämnet 
hänger samman. Varje kapitel inleds med 
lärandemål, viktiga begrepp och en upp-

gift för att tydliggöra innehållet och akti-
vera elevernas förkunskaper. Kapitlen 
avslutas med olika sorters uppgifter som 
hjälper eleverna att bearbeta innehållet 
med sikte på målen i kursplanen. 

Lärarhandledning 
Lärarhandledningen förklarar hur Idrott 
och hälsa för högstadiet kan användas i 
undervisningen, till exempel med förslag 
på i vilken ordning och i vilken årskurs de 
olika kapitlen passar in, hur lektionerna 
kan läggas upp och vilka praktiska 
moment som passa ihop med den aktuella 
teorin. Den innehåller även förslag på hur 
du och dina elever kan arbeta med uppgif-
terna i elevboken. 

Idrott och hälsa 
Teori för högstadiet

Författare: Kristian Berglin

Idrott och hälsa för högstadiet

Elevbok  27-45759-1 150 s 239:-

Digitalbok  27-45761-4  12 mån 85:-

Lärarhandledning Webb  27-45854-3 12 mån 349:-

nok.se/idrottochhalsa

Digitalbok
Den tryckta bokens digitala motsvarighet 
med sökbart innehåll, länkad innehållsför-
teckning och bokmärkning.

Lärarhandledning
Webbaserad lärarhandledning. Licensen 
gäller för en lärare i 12 månader.

Idrott och hälsa har fått mer 
undervisningstid – fyll den 
med kvalitet! 
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Ett heltäckande digitalt läromedel som lyfter fram visuell kultur i dess mångfald med konkreta uppgifter 
där elever får skapa och tolka visuella uttryck.

Nya kursplaner
Digilär Bild följer de nya kursplanerna för 
2021 och täcker hela dess innehåll. Läro-
medlet har en tydlig struktur för att göra 
det möjligt att pröva kunskapskraven i 
kursplanerna fl era gånger på många olika 
sätt. Till läromedlet följer en tydlig lärar-
handledning där förslag på upplägg under 
alla högstadieår ges.

Visuell kommunikation
Läromedlet är uppbyggt kring ett elevnära 
och elevaktivt arbetssätt med fokus på det 
kommunikativa: visuell litteracitet. Elever lär 
sig hur bilder skapas, hur bilder kan tolkas 
och hur vi kritiskt kan granska bildbudskap.

Till varje ämnesområde i läromedlet 
fi nns det bildanalysuppgifter, praktiska och 
sådana som ska tolkas, som ger en god 
grund för elever att utveckla sin förmåga 
att uttrycka åsikter och delta i samhället 
på ett visuellt kommunikativt sätt.

Det fi nns även fördjupningsuppgifter
kopplat till varje ämnesområde i läromed-
let där eleverna kan framställa med hjälp 
av olika verktyg, tekniker och material. 
Eleverna får i läromedlet möjlighet till att 
utveckla sitt bildskapande med hjälp av en 
stor mängd olika uttryckssätt.

Interaktivt och multimodalt
Bilduppgifter är direkt integrerade i läro-
medlet så att det fi nns möjlighet att på ett 
enkelt sätt dokumentera den färdiga bild-
framställningen liksom hela arbets-
processen. Fotografi er, texter, och fi lm-
klipp infogas på ett smidigt sätt i läromedlet 
och utgör en grund till ett interaktivt samtal 
gällande arbetsprocessen mellan lärare och 
elev. Eleverna ges också i läromedlet möjlig-
het att utvärdera sin egen arbetsprocess.

Det fi nns ett rikt material av producerade 
instruktionsfi lmer, fi lmklipp och bildväxlare.

Text och bild
Texterna Läs om som presenterar de över-
gripande ämnesområden i läromedlet är 
skrivna på ett intresseväckande och infor-
mativt sätt – men fortfarande med bilden i 
centrum! Texterna innehåller särskilt 
utvalda betydelsebärande bilder som i 
fl era fall presenteras med hjälp av fi lmklipp 
och bildberättelser. 

Texterna är korta och kopplar tydligt till 
de analysuppgifter och fördjupnings-
uppgifter som fi nns i läromedlet. De är 
skrivna utifrån ett språk- och kunskaps-
utvecklande arbetssätt som ska stötta alla 
elever i sin läsning.

Författare: Ida Lisell, Matilda Åhall

Digilär Bild för högstadiet 27-45930-4 12 mån 99:-

Digilär Bild
Skapa och analysera!

nok.se/digilar
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Att lära sig ett främmande språk kräver 
mycket input på målspråket, hjälp att för-
stå det och träning i att använda det. I 
boken tar författarna upp det språkliga 
infl ödets vikt i språkundervisningen, samt 
vilka framgångsfaktorer och fallgropar 
som fi nns. De presenterar forskningsbase-
rade argument, didaktiska resurser och 
strategier, samt konkreta verktyg för att 
öka kommunikationen med eleverna på 
målspråket. 

För att elever ska våga kommunicera på 
målspråket krävs en öppen och tillåtande 
klassrumskultur och alla inblandade behö-
ver kliva ur sin bekvämlighetszon. Mycket 
input på målspråket gör det lättare att lära 
sig ett främmande språk. Dina didaktiska 
val avgör hur mycket eleverna hör, läser 
och talar språket i skolan. 

Målspråket i klassrummet
En handbok för lärare i moderna språk

Hur gör jag om jag vill vara en 
förebild för mina elever och 
faktiskt visa att det går att 
kommunicera på det språk 
vi håller på att lära oss?
ROBIN E, ÄMNESLÄRARE I FRANSKA

I denna handbok hittar du allt som behövs för att du och dina elever ska tala franska, spanska eller tyska i 
klassrummet redan från start, något som betonas på alla nivåer i de reviderade kursplanerna. Boken ger 
dig de argument som krävs, samt de didaktiska resurser, strategier och konkreta verktyg som behövs för 
att förverkliga kommunikation på målspråket i klassrummet.

Författare: Birgitta Hellqvist, Nicolas Manuguerra  

Input

Målspråket i klassrummet  27-45960-1  168 s  259:-

Författarna Birgitta Hellqvist och Nicolas 
Manuguerra arbetar vid Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstu-
dier vid Uppsala universitet. Innehållet rik-
tar sig främst till språklärare i grundskolan 
och på gymnasiet, samt studenter på lärar-
utbildningen.
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SKOL-
BIBLIOTEK

Sofia Malmberg

En handbok för
skolbiblioteksansvariga

Teaching Reading
Comprehension Strategies 

– in the language classroom

Kimberly Norrman

Teaching Reading_omslagNY.indd   1 2015-11-05   15:56

Formativ 
bedömning

Carolin Heyer   Ingeborg Hull

– konkreta exempel och metodiska tips

ISBN 978-91-27-43587-2
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Formativ 
bedömning
– konkreta exempel och metodiska tips

Input-serien inspirerar till nya arbetssätt 
och metoder i det dagliga skolarbetet. 
Böckerna är avsedda att fungera som hand-
böcker i den konkreta klassrumssituationen.

I boken Formativ bedömning – konkreta exempel och metodiska tips 

presenterar författarna forskningsbakgrund och verktyg för formativ 

bedömning som de kopplar till läroplanen. De beskriver en konkret 

arbetsgång att följa steg för steg utifrån exempel i matematik och 

svenska på mellanstadiet. Boken avslutas med en handledning för 

kollegialt lärande i studiecirkel. 

• Hur presenterar jag kunskapskrav och förmågor?

• Hur gör jag en matris tillsammans med mina elever?

• På vilka sätt kan effektivt gensvar ges?

En medvetet använd bedömning kan gynna såväl dina elevers 

lärande som din egen undervisningskvalitet. Med teori omvandlad 

till praktik öppnar den här boken en väg för hur du som lärare kan 

komma igång med formativ bedömning i ditt klassrum.

Författarna Carolin Heyer och 
Ingeborg Hull är lärare, åk 1–7 
med inriktning på svenska/SO 
respektive matte/NO, och biträ-
dande rektorer.

År 2009–2010 deltog de i utbild-
ningsförvaltningens forsknings-
cirkel om lärande bedömning 
för professor Astrid Pettersson. 
Sedan dess har de arbetat med 
formativ bedömning och före-
läst om det.
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Carolin Heyer   Ingeborg Hull

Felix Gyllenstig Serrao

Minecraft
som pedagogiskt verktyg

Författare: Åsa Edenfeldt

Input

Läskompetens 27-44558-1 222 s 259:-

Författare: Anne Palmér, Eva Östlund-Stjärnegårdh

Input

Bedömning av elevtext 27-44214-6 172 s 259:-

Teaching Reading Comprehension 
Strategies – in the Language Classroom
Författare: Kimberly Norrman

Input

Teaching Reading 
Comprehension Strategies 27-44423-2 102 s  259:-

Bedömning av elevtext
Enligt Lgr11 och Lgy11

Läskompetens
Lässtrategier för gymnasiets 
svensk kurser

Programmera i teknik
Kreativa projekt med Arduino 

Författare: Martin Blom Skavnes, Staffan Melin

Input

Programmera i teknik 27-44869-8 152 s 259:-

Grammatik undervisning
För sfi  och sva

Författare: Sara Lövestam

Input

Grammatikundervisning 
– för sfi  och sva 27-44564-2  118 s 259:-

Författare: Edward Summanen, Tom Summanen

Input

Trans, kön och identitet  27-44960-2 120 s 259:-

Författare: Carolin Heyer, Ingeborg Hull 

Input

Formativ bedömning   27-43587-2  104 s  259:-

Formativ bedömning 
Konkreta exempel och metodiska tips

Skolbibliotek
En handbok för skolbiblioteksansvariga

Trans, kön, identitet
Så främjar vi alla elevers lika rätt 

Minecraft som pedagogiskt verktyg
Ett spel säger mer än tusen ord ...

Författare: Sofi a Malmberg

Skolbibliotek – En handbok för skolbiblioteksansvariga

 27- 45030-1  104 s  259:-

Författare: Felix Gyllenstig Serrao

Input

Minecraft som pedagogiskt
 verktyg  27-44682-3 100 s 259:-
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Kevin Frato

– a Classroom Guide

”Natural 
motivation 
to improve 
language 
skills”

Creative Writing
Flipped 

Classroom

Daniel Barker

– det omvända arbetssättet

Surfplatta i 
undervisningen

Camilla Askebäck Diaz   Lena Gällhagen
ISBN 978-91-27-44265-8

9 7 8 9 1 2 7 4 4 2 6 5 8

Surfplatta i 
undervisningen

Input-serien inspirerar till nya arbetssätt 
och metoder i det dagliga skolarbetet. 
Böckerna är avsedda att fungera som hand-
böcker i den konkreta klassrumssituationen.

Vi är många nu som har tillgång till ständigt uppkopplade 

mobila enheter. Obegränsade möjligheter att söka fakta, 

fotografera och filma. Dela, visa, skriva. Ständigt! Hela tiden 

och överallt. Dygnet runt, om vi vill. Och det har hänt 

fort – för fort, säger en del. Det var på tiden, säger andra. 

Utan att vi kanske märkte när det egentligen hände lever 

vi just nu mitt i en tidsålder där oändlig kunskap och informa-

tion är så självklar att vi tar den för given. Vi kan kalla den för 

paddornas tidsålder. 

I den här boken har vi samlat inspirerande exempel och 

konkreta  arbetsområden, främst för åk 4–9, för hur surf-

plattor kan användas i undervisningen. Denna bok är fram-

för allt tänkt att fungera som en inspirationskälla. Oavsett 

om du är nybörjare eller redan har använt surfplattor i 

undervisningen hoppas vi att du hittar några guldkorn 

som passar din undervisning.

Camilla Askebäck Diaz är matematik- 
och NO-lärare samt förstelärare i Digitala 
verktyg i Stockholm. Hon arbetar även 
som utbildningskonsult där hon föreläser 
om hur modern teknik kan användas för 
att skapa lust att lära samt som ett peda-
gogiskt verktyg. Camilla bloggar på 
www.livetsgladapussel.se och driver 
facebookgruppen “IKT-verktyg”.

Lena Gällhagen är utbildad musiklärare 
men har de senaste 15 åren arbetat 
med skolutveckling i både kommunal 
och privat regi.  Lena är även medförfat-
tare till böckerna Lär och lek med surf-
platta i förskolan och Lär med surfplatta 
i åk 1–3, Natur & Kultur.
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Koden till
digital kompetens

Karin NygårdsISBN 978-91-27-44407-2

9 7 8 9 1 2 7 4 4 4 0 7 2

Koden till
digital kompetens

Input-serien inspirerar till nya arbetssätt 
och metoder i det dagliga skolarbetet. 
Böckerna är avsedda att fungera som hand-
böcker i den konkreta klassrumssituationen.

Det talas allt oftare om programmering, kod och datalogiskt 

tänkande i skolan. Vad innebär det och varför är det något 

som lärare måste sätta sig in i? Det är frågor som Koden till 

digital kompetens besvarar. På ett lättsamt och personligt 

sätt berättar Karin Nygårds om sin egen resa in i den digitala 

världen och ger dig en grundkurs i programmering.

Boken består av två delar. Den första handlar om vad digital 

kompetens är och sätter in kod och programmering i ett 

sammanhang. Den andra delen går igenom viktiga begrepp 

och reder ut olika synsätt kring vad programmering i skolan är 

och hjälper dig att komma igång med programmering 

tillsammans med dina elever.

Karin Nygårds är grundskollärare 
i svenska och svenska som andra-
språk, men arbetar sedan 2013 enbart 
med att utveckla digital kompetens 
och programmering i skolan. Karin 
arbetar både lokalt på Sjöstadsskolan 
i Stockholm, nationellt och internatio-
nellt med att utveckla metoder för 
att fler ska bli digitalt kompetenta. 
För sitt arbete har hon fått ett flertal 
priser, bland annat lärarpriserna 
Guldäpplet och stipendium till 
Trevor Dolans minne, 2014. 
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Språkutvecklande

NO-undervisning 

Björn Kindenberg  Maria Wiksten  

– strategier och metoder för högstadiet
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Varför ska man arbeta digitalt med icke läs-och skriv-
kunniga elever och hur bedriver man i så fall en web-
baserad undervisning? 

Fördelarna med detta arbetssätt för språkinlärning är stora. 
Dels ger arbetssättet en mer effektiv språkinlärning och 
dels får eleverna en digital kompetens, vilken är nödvändig 
för alla som vill kunna delta aktivt i det svenska samhället.

Webbaserad alfabetisering ger dig som lärare  konkret hand-
ledning i hur och var man kan börja med en webbaserad 
undervisning. Bokens huvudsakliga innehåll är de arbets-
gångar och modeller som författaren själv utformat, där allt 
bygger på erfarenhet och forskning i ämnet.

Webbaserad alfabetisering är en handbok för lärare som 
arbetar på studieväg 1 på sfi, med elever som just knäckt 
läskoden. Boken passar även för lärare som undervisar 
nyanlända på Språkintroduktion på gymnasiet. 

“Ivana Eklund har på ett inspirerande sätt beskrivit de olika 
arbetsgångarna så att de lätt kan följas och bli redskap för 
lärare som så önskar. Detta tror jag kan komma till stor 
nytta och glädje ute på sfi-skolorna i landet.” 

Qarin Franker, FD, universitetslektor i svenska som 
andraspråk PhD, Göteborgs universitet

ISBN 978-91-27-44539-0

9 7 8 9 1 2 7 4 4 5 3 9 0

Input-serien inspirerar till nya arbetssätt 
och metoder i det dagliga skolarbetet. 
Böckerna är avsedda att fungera som hand-
böcker i den konkreta klassrumssituationen.

Ivana Eklund, verksam sfi-lärare sedan 
2007 på Komvux/sfi Eskilstuna. Ivana 
arbetar som lärare på studieväg 1 kurs 
A/alfa. Hon är välkänd bland sfi-lärare 
för sitt arbete med lärplattformen i 
undervisningen.

Webbaserad

alfabetisering
Webbaserad

alfabetisering

Ivana Eklund
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Webbaserad alfabetisering_omslag_160224_Ny rygg.indd   Alla sidor 2016-02-26   15:10

Creative Writing
A Classroom Guide

Författare: Kevin Frato

Input

Creative Writing 
– a Classroom Guide  2745508-5 140 s 259:-

Arbeta formativt i NO
Stöttning i klassrummet

Författare: Mårten Sahlin

Input

Arbeta formativt i NO 27-44245-0 112 s 259:-

Flipped Classroom
Det omvända arbetssättet

Författare: Daniel Barker

Input

Flipped Classroom – det 
omvända arbetssättet 27-43442-4 112 s 259:-

Språkutvecklande SO-undervisning
Strategier och metoder

Författare: Björn Kindenberg, Maria Wiksten

Input

Språkutvecklande 
NO-undervisning 27-44649-6 216 s 259:-

Språkutvecklande NO-undervisning
Strategier och metoder

Webbaserad alfabetisering
Arbeta digitalt med illiterata 

Författare: Ivana Eklund

Input

Webbaserad alfabetisering 27-44539-0 74 s 259:-

Författare: Frida Monsén

Input

Digital kompetens  27-45000-4 120 s 259:-

Författare: Camilla Askebäck Diaz, Lena Gällhagen  

Input

Surfplatta i undervisningen   27-44265-8  152 s  259:-

Surfplatta i undervisningen
Inspirerande exempel och konkreta 
arbetsområden

Koden till digital kompetens
Grundbok i digital kompetens höjning

Digital kompetens
I skolan och i klassrummet

Författare: Karin Nygårds

Input

Koden till digital kompetens  27-44407-2 100 s 259:-

Författare: Maria Wiksten, Björn Kindenberg

Input

Språkutvecklande SO-undervisning 
27-44162-0 184 s 259:-

Studiehandledning 27-44652-6 32 s 75:-
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Autism och ADHD i skolan
Handbok i tydliggörande pedagogik

I boken Autism och adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik förklarar fö r-
fattarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan – och 
framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skol-
dagen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. 
Tack vare enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra 
nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå kunskapsmålen.

Onlinekurs
Hur upplever elever med autism och ADHD egentligen sin skoldag? Onlinekursen
hjälper dig att förstå vilka förmågor som är ojämna hos eleverna, hur det kan ta sig
uttryck och framförallt hur du kan anpassa undervisningen. Med hjälp av enkla tekniker
kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor så att dina elever kan nå kunskaps-
målen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Läs mer om kursen på nok.se/onlinekurser

Finns 
även som 
onlinekurs

Psykisk hälsa i 
skolan
Främja, skydda och stärka
Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att 
främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på 
ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. 

I boken Psykisk hälsa i skolan ger skolöverläkaren Kristina Bähr svar på frågor som:
• Hur kan vi stärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa och 

hjälpa dem att förstå och hantera livets motgångar?
• Hur kan vi anpassa lärmiljön och undervisningen för att ge alla elever en chans att må 

bra i skolan?
• Hur kan vi bemöta elever som mår dåligt så att de känner sig sedda och lyssnade på?

Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever. Kristina Bähr 
visar hur vi kan komma ifrån den situationen så att vi kan fokusera på vårt huvuduppdrag – 
att se till att alla elever lyckas i skolan. Hon beskriver ett förhållningssätt som kan ligga till 
grund för det hälsofrämjande arbetet och visar också genom konkreta råd och exempel 
var fokus bör ligga – vad vi ska göra och inte.

Boken riktar sig till lärare, elevhälsoteam, rektorer, skolhuvudmän och alla andra vuxna i 
skolan som vill främja barn och ungdomars psykiska hälsa – så att de får de bästa tänkbara 
förutsättningar att må bra i skolan och livet.  

Kristina Bähr är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin med en bakgrund från 
bland annat Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har arbetat i skolan sedan 2004, numera 
som skolöverläkare. Hon driver också den populära podcasten Hjärnpodden.

Författare: Kristina Bähr

Psykisk hälsa i skolan

ISBN: 27-82715-8

Sid: 192

Pris: 205:-

Författare: Anna Sjölund, Cajsa Jahn, 
Ann Lindgren, Malin Reuterswärd

Autism och ADHD i skolan

ISBN: 27-81904-7

Sid: 180

Pris: 219:-

Autism och ADHD i skolan Onlinekurs 

ISBN: 27-82400-3

Pris: 645:-
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Finns även 
som onlinekurs, 

nok.se/
narvaroiskolan

Främja närvaro
Att förebygga frånvaro i skolan

Främja närvaro visar hur rektorer och elevhälsan kan arbeta systematiskt med att stärka 
närvaro och därmed förbättra skolresultaten. Insatserna gynnar alla elever liksom lärarnas 
arbetsmiljö. Genom denna kunskap och med gemensamma samhällsinsatser skapas för-
utsättningar för att alla elever ska fullgöra skolplikten och få sin rätt till utbildning tillgodo-
sedd. Främja närvaro vänder sig till rektorer, skolledare och personal inom elevhälsan i 
grundskolan och gymnasiet. Den kan med fördel även läsas av blivande och yrkesverk-
samma lärare, fritidspersonal och elevassistenter.

Författare: Malin Gren Landell

Främja närvaro

ISBN: 27-82275-7

Sid: 196

Pris: 219:-

Närvaro i skolan, onlinekurs

ISBN: 27-82736-3

Pris: 645:-

Onlinekurs Närvaro i skolan
Med onlinekursen Närvaro i skolan får du och dina kollegor en samlad, strukturerad och 
kollegial kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete. Kursen utgår från forskning 
och ger praktiska exempel från skolor och kommuner i Sverige. Efter genomförd kurs 
kommer du och din skola ha en ökad kunskap och förståelse, samt de verktyg och struk-
turer ni behöver för att tillsammans starta, utveckla eller förfi na det systematiska arbetet 
med en av de svåraste utmaningarna som svenska skolor idag står inför.

Relationellt 
ledarskap 
i klassrummet
Så skapas magi
I boken Relationellt ledarskap i klassrummet tar Åsa Hirsh ett helhetsgrepp kring vad 
som kännetecknar lärare och undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och tri-
vas i skolan. Författaren har identifi erat åtta aspekter som diskuteras ingående i var sitt 
kapitel, där vi även får ta del av elevers autentiska röster. 

I boken får du exempelvis läsa om hur du:
• bygger goda relationer,
• skapar trygga lärmiljöer,
• kan anpassa din undervisning,
• skapar motivation,
• kan betona kunskapens praktiska nytta framför den formella.

Varje kapitel avslutas med förslag på frågor för kollegiala samtal.
Relationellt ledarskap i klassrummet – så skapas magi vänder sig till blivande och 

verksamma lärare som refl ekterar över vilken typ av ledarskap som krävs för att eleverna 
ska få bästa möjliga förutsättningar att lära och utvecklas i ett inkluderande klassrum. 

Åsa Hirsh har mångårig bakgrund som lärare på grundskolan, men arbetar numera 
med forskning och undervisning inom akademin. Hon har även skrivit boken Formativ 
undervisning (Natur & Kultur 2017). 

Författare: Åsa Hirsh

Relationellt ledarskap i klassrummet

ISBN: 27-81830-9

Sid: 200

Pris: 180:-
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Ny
utgåva!

Testbaserat lärande
Att stärka inlärning och minne

Hur kan vi förbättra lärandet? Effektiva metoder är hett efterfrågade i 
skolan och de forskningsbaserade metoderna fi nns. Utmaningen 
ligger i att tillämpa dem.

Testbaserat lärande är ett effektivt sätt att stärka minne och lärande som baseras på 
forskning inom kognitiv psykologi och neurovetenskap. Metoden introducerades för över 
100 år sedan och har ett omfattande stöd inom vetenskapen. Idag används den dock 
endast i begränsad omfattning och ofta utan systematik.

Testbaserat lärande – att stärka inlärning och minne vänder sig till alla lärare och stu-
denter som vill ha konkreta tips på hur testbaserat lärande och andra inlärningsstrategier 
praktiskt kan användas för att nå ett systematiskt och effektivt lärande. Boken beskriver 
också grunderna för hur hjärnan är organiserad och hur olika psykologiska funktioner 
påverkar lärandet. Ett avslutande appendix sammanfattar fakta om hjärnans uppbygg-
nad och funktion.

Författare: Bert Jonsson, Lars Nyberg

Testbaserat lärande

ISBN: 27-82737-0

Sid: 144

Pris: 210:-

Beteendeproblem i skolan
Andra utgåvan

Konfl ikter och beteendeproblem kan hindra lärares arbete och elevernas inlärning. För-
hållningssättet lågaffektivt bemötande, som bland annat handlar om att anpassa krav 
samt att hantera konfl ikter och våld, kan då vara till god hjälp. Bo Hejlskov Elvén tar 
avstamp i exempel från skolans vardag och beskriver femton praktiska principer (varav 
fyra nya) som personal kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem.

I denna nya utgåva tydliggörs vetenskapen bakom metoden liksom när och hur den ska 
användas. Boken är även utökad med metoder för utvärdering och förändring, vilket 
bidrar till en heltäckande pedagogik för beteendeproblem som följer barnkonventionen.

Beteendeproblem i skolan riktar sig till alla som arbetar elevnära, som lärare, special-
lärare, elevassistenter, fritidspersonal och skolledare.

Författare: Bo Hejlskov Elvén

Beteendeproblem i skolan, 2:a utg

ISBN: 27-82811-7

Sid: 184

Pris: 180:-

Författare: Ylva Odenbring och 
Thomas Johansson

Hot och våld i skolvardagen

ISBN: 27-82539-0

Sid: 120

Pris: 155:-

Hot och våld i skolvardagen
Att förstå och hjälpa utsatta elever

Boken Hot och våld i skolvardagen bidrar med ny viktig kunskap om elevers skolvardag 
samt vad elever själva anser vara väsentligt för att skapa en bättre och tryggare skola för 
alla elever. Att lyfta fram elevers röster och erfarenheter rörande våld, hot och trakasse-
rier i skolan är något nytt.

Samtidigt som boken tillför unika elevperspektiv visar den också på så väl förebyg-
gande åtgärder och strategier, som förslag på mer akuta insatser. I arbetet med att skapa 
en tryggare skola för alla våra grund- och gymnasielever krävs att eleverna får professio-
nellt stöd.

Boken är skriven för studenter på lärar- och rektorsprogrammen samt verksamma 
lärare, rektorer och personal inom elevhälsan som möter ungdomar i grundskolan och 
gymnasieskolan.
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Onlinekurs

Från tyckare till tänkare
Effektiva undervisningsstrategier

Från tyckare till tänkare belyser hur effektiv undervisning kan bidra till att elever 
förstår på djupet, tänker kritiskt och löser problem. Över 100 strategier att 
testa i klassrummet presenteras. Ledande forskning varvas med fallbeskriv-
ningar och konkreta undervisningsmodeller. Innehållet är väl förankrat i sko-
lans läroplaner som ställer höga krav på elevers förmåga att resonera och 
refl ektera. Här fi nner du kort sagt allt du kan önska för att stödja dina elever.

Författare: Simon Hjort

Från tyckare till tänkare

ISBN:  27-82253-5

Sid: 272

Pris: 269:-

Flerspråkiga elever
Effektiv undervisning i en utmanande tid

I en skolkontext som präglas av språklig, kulturell och religiös mångfald krävs 
undervisning som hjälper alla elever att nå sina mål. Med stöd i svensk och 
internationell forskning förklarar Jim Cummins, världens ledande forskare på 
området, vad lärare kan göra för att hjälpa fl erspråkiga elever att lyckas med 
sina studier. Flerspråkiga elever stakar därmed ut vägen mot en likvärdig skola.

Författare: Jim Cummins

Flerspråkiga elever

ISBN: 27-81875-0

Sid: 306

Pris: 245:-

Handbok i formativ bedömning 
Strategier och praktiska tekniker

Dylan Wiliams och Siobhán Leahys bok Handbok i formativ bedömning förkla-
rar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en 
hållbar formativ bedömning i klassrummet. Boken blir det handfasta stöd du 
behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet 
med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen.

Författare: Dylan Wiliam, Siobhán 
Leahy. Översatt av Birgitta Önnerfält 

Handbok i formativ bedömning

ISBN: 27-14195-7

Sid: 280

Pris: 275:-

Att motverka rasism
I förskolan och skolan

I boken beskrivs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Här 
behandlas också olika sätt att förstå och analysera rasism, och hur rasism kan 
komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. Författarna redogör för en bred 
palett av arbetssätt som kan användas för att motverka olika former av rasism i 
förskolan och skolan – från normkritik, interkulturell och frigörande pedagogik 
till kunskapsutvecklande, demokratiska och relationella arbetssätt.

Författare: Emma Arneback,  
Jan Jämte

Att motverka rasism

ISBN: 27-81989-4

Sid: 170

Pris: 275:-

Att motverka rasism, onlinekurs

ISBN: 27-82334-1

I samarbete med Forum för levande historia erbjuder Natur & Kultur onlinekursen 
Att motverka rasism i förskolan och skolan tillsammans med två av Sveriges främsta 
forskare på området: Emma Arneback och Jan Jämte. Den här onlinekursen ger 
kunskaper, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga arbetet 
för en likvärdig pedagogisk verksamhet. Utöver en teoretisk inramning innehåller 
kursen fi lmade föreläsningar, fallstudier och diskussionsuppgifter, övningar och 
didaktiska förslag att använda individuellt eller kollegialt.

Samarbetet med Forum för levande historia ger oss möjlighet att erbjuda online-
kursen kostnadsfritt för alla användare. Läs mer och få tillgång till kursen på 
nok.se/attmotverka rasism

65

LÄRARLITTERATUR

7-9_2021.indd   657-9_2021.indd   65 2020-12-09   15:462020-12-09   15:46



Varför gillar inte elever skolan? 
Forskningsresultat för en positiv upplevelse av klassrummet 

Varför gillar inte elever skolan? av världsledande forskaren Daniel T. Willing-
ham utgår från nio grundläggande frågor om undervisning och hur hjärnan 
fungerar. Boken har blivit en internationell bästsäljare och är en av pedagogi-
kens klassiker därför att den kombinerar psykologisk kunskap om elevers 
lärande med praktiska lösningar för lärare i klassrummet.

Författare: Daniel T. Willingham

Varför gillar elever inte skolan?

ISBN: 27-82316-7

Sid: 230 

Pris: 235:-

Hur du får dina elever att lära sig
En visuell guide

Med Oliver Cavigliolis fantastiska illustrationer som visuell guide beskriver 
boken hur lärare kan använda kognitiv psykologi i klassrummet. Författarna tar 
upp sex forskningsbaserade strategier för effektiv inlärning, bland annat inter-
foliering och elaborering. Boken innehåller många exempel och forskningsstu-
dier som förklarar och inspirerar, och även en mängd konkreta verktyg. 

Författare: Yana Weinstein, Oliver 
Caviglioli och Megan Sumeracki. 
Översatt av Öyvind Vågen

Hur du får dina elever att lära sig

ISBN:  27-82500-0

Sid: 200

Pris: 255:-

Supermetoderna
Forskarnas 5 bästa strategier för att lyckas i skolan

Med stöd i forskning och med roliga exempel förklarar Maria Sundén Jelmini 
hur och varför supermetoderna fungerar. Metoderna kan användas för de 
fl esta skolämnen, men särskild uppmärksamhet ägnas åt matematik och språk. 
Till varje supermetod ges konkreta verktyg för hur metoderna kan användas på 
effektiva sätt. Författaren går även igenom vad vuxna kan göra när motivatio-
nen tryter eller när skärmen tar för mycket uppmärksamhet från pluggandet. 

Författare: Maria Sundén Jelmini

Supermetoderna

ISBN:27-82505-5

Sid: 192

Pris: 160:-

Framgångsrik undervisning i matematik
En praktisk handbok

I Framgångsrik undervisning i matematik – en pratkisk handbok pendlar förfat-
tarna, med John Hattie i spetsen, mellan evidensbaserad teori och praktik på 
ett medvetet och balanserat sätt. Här får lärare – från förskoleklass till gymna-
siet – en sammanfattning av övergripande strategier och modeller som med 
precision balanserar undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande 
som kan omsättas. 

Författare: John Hattie, Douglas 
Fisher, Nancy Frey. Översatt av Karin 
Ashing

Framgångsrik undervisning i 
matematik

ISBN: 27-81978-8

Sid: 270

Pris: 325:-

Hjärnan i matematikundervisningen
Erfarenhet, vetenskap, klassrumspraktik

I den banbrytande boken Hjärnan i matematikundervisningen beskriver den 
brittiske läraren Craig Barton hur kognitionsforskningen radikalt fått honom att 
ompröva sin undervisning och anpassa den efter hur vi faktiskt lär oss och hur 
vårt minne fungerar. Metodiskt berättar han vad forskningsrönen säger och 
vilka omvälvande konsekvenser de fått för hans sätt att undervisa.

Författare: Craig Barton 
Översatt av Katarina Sjöwall Trodden

Hjärnan i matematikundervisningen

ISBN: 27-82371-6

Sid: 400

Pris: 235:-
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Rådgivning, demo eller workshop? 
Hör av dig till oss så hjälper vi till att 
hitta läromedel som passar just er 
– tryckt, blended eller heldigitalt.

Vi skräddarsyr lösningar 
efter dina behov.

Anne Öhlander
Kundansvarig Läromedel: 
Skåne, Blekinge, Kronoberg 
och Kalmar län
070-271 60 75
anne.ohlander@nok.se

Catharina Frischenfeldt-Bååth
Försäljningschef
catharina.baath@nok.se

Therese Pietilä
Kundansvarig Akademi: 
Psykologi och Pedagogik
08-453 86 00
therese.pietila@nok.se 

Magnus Pettersson
Kundansvarig Läromedel: 
Stockholm stad, södra 
Stockholm och Gotland
076-546 87 07
magnus.pettersson@nok.se

Sofie Almström
Kundansvarig Läromedel: 
Västra Götaland, Halland 
och Jönköpings län
070-221 83 93
sofie.almstrom@nok.se

Christin Nordberg
Kundansvarig Läromedel: 
Värmland, Örebro län, 
Västmanland och Sörmland
072-538 81 91
christin.nordberg@nok.se

Beställ!
Skola/kommun eller 
utbildningsföretag:   
Beställ på nok.se
Avtalskund: Har din skola/kommun 
återförsäljaravtal? Beställ via er 
läromedelsdistributör.
Privatkund: Beställ på nok.se

Priser
Priserna gäller till och med  
31/12 2021 och är förlags- 
nettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för  
eventuella justeringar. Fullstän- 
diga försäljningsvillkor finns på  
nok.se/villkor

Kundsupport
Vill du ha råd eller behöver 
teknisk support?  Vi på kund- 
support hjälper dig!
E-post: kundsupport@nok.se
Telefon: Telefon: 08-453 87 00
Supportguider och hjälp:  
support.nok.se

Sofia Löfström
Kundansvarig Läromedel:  
Dalarna, Gävleborg, Jämtland,  
Västernorrland, Västerbotten  
och Norrbotten
076-307 31 69
sofia.lofstrom@nok.se

Karl Karlsson
Kundansvarig Läromedel:  
Uppsala och norra Stockholm 
076-546 86 71
karl.karlsson@nok.se

Towe Emerén
Kundansvarig Läromedel: 
Östergötland och utland
073-328 00 96
towe.emeren@nok.se

På Natur & Kultur har vi i flera år arbetat aktivt med att minska vår klimat- 
påverkan. Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt förlag,  
något vi tänker förbli kommande år. Nu fortsätter vi arbetet med att minska  
vår klimatpåverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen genom vår utgivning 
och göra vad vi kan för att tillsammans med kunder, samarbetspartners och  
hela branschen arbeta för en hållbar framtid. 

Läs mer på nok.se/klimat

Natur & Kultur är Sveriges 
första klimatneutrala förlag!

Illustration: M
aja Säfström
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N

: 9789127459694

Här hittar du

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare 
kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att
genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka 
för tolerans, humanism och demokrati.

nok.se
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