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Söker du helhetslösningar till din skola eller kommun? 
Vi hjälper dig att hitta en skräddarsydd lösning efter 
dina behov – kontakta någon av oss redan idag!

Vi hjälper dig!

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

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. 
Fullständiga 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

Heltäckande, heldigitala  
läromedel för alla stadier

Prova gratis  
– ett ämne eller  
flera! Gå in på  

nok.se
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Hej!
Den här katalogen är till för dig som vill 
arbeta digitalt i din undervisning. Här hittar 
du läromedel som innehåller allt dina elever 
behöver kunna enligt läroplanen. En god 
undervisning bygger på variation, därför har 
vi skapat digitala läromedel som ger dig och 
dina elever rika möjligheter att arbeta på 
olika sätt i klassrummet. När du har bläddrat 
klart är du hjärtligt välkommen in på webben 
för att uppleva våra digitala läromedel i sitt 
rätta element.

God läsning!

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. 

Följ oss gärna för inspiration och nyheter!
Facebook: @nokskola / @digilar.se
Instagram: @naturochkultur_skola

För nyhetsbrev: Anmäl dig på 
nok.se/nyhetsbrev

Innehåll

• Introduktion
•Läromedel för åk 4–6
•Lästips – Tre nycklar 
  till digital läsning
•Läromedel för åk 7–9 
•Läromedel för 
   gymnasiet och sfi 
• Intervju »Jag lär mig 
  fortfarande något nytt …«
•Kontakt

 2–5
6

13
14

26
41
43

Nya eller 
ändrade kurs- och 

ämnes planer? 
Vi har koll!

Sveriges första 
klimatneutrala förlag!
På Natur & Kultur har vi i fl era 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

Illustration: M
aja Säfström
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1. Allt samlat
Med digitala läromedel har du allt på ett ställe. 
Fakta, övningar, laborationer, bild, fi lm, ljud, 
lärarhandledning och planering. Inget ämne 
är det andra likt vilket speglas i innehållet i 
våra läromedel.

2. Kvalitet hela vägen
Det är ett grundkrav att våra läromedel är 
tillgängliga, aktuella och faktagranskade. Våra 
författare är ämnesexperter och pedagoger. 
Här fi nns ständigt uppdaterat och aktuellt 
innehåll, och såklart i enlighet med gällande 
kurs och ämnesplaner.

3. Undervisning på ditt sätt
Digitala läromedel skapar möjligheter för 
en fl exibel undervisning både vid och bortom 
skärmen. Följ ett färdigt upplägg eller skapa 
en egen planering. Blanda innehåll ur fl era 
läromedel med eget material. Varva undervis
ning i helklass med gruppövningar, pararbete 
eller enskild övning, med eller utan skärm.

4. Tillgängligt lärande
Den prisbelönta och inkluderande funktiona
liteten gör det möjligt för eleven att anpassa 
läromedlet efter sina behov. Textstorlek, 
typsnitt, bakgrundsfärg och fokusläge – allt går 
att justera för att göra lärandet individanpassat. 

5. All text uppläst
Innehållet går att få uppläst. Talsyntes fi nns 
till all text, instruktioner, bildberättelser och 
uppgifter. Till utvalda läromedel har röst
skådespelare läst in texten. Har din skola eller 
kommun avtal med ILT Inläsningstjänst blir 
det nu möjligt att få inläst text som alternativ 
i samtliga läromedel.

9 goda anledningar 
att välja digitala 
läromedel

4

6. Lär på djupet och på bredden
I texterna fi nns klickbara fördjupningar och 
ordförklaringar. Ett bibliotek med mer material 
ingår till varje läromedel. Lärarhandledning, 
uppgifter, quiz och faktarutor är alltid ett klick 
bort. Utvalda texter erbjuds i lättläst version.

7. Ett levande verktyg
Vi baserar vår utveckling på forskning och 
vidareutvecklar och förbättrar ständigt så 
att du alltid har ett relevant och modernt 
läro medel att arbeta med. Plattformens  
prisbelönta funktionalitet och gränssnitt är 
utvecklat i samråd med experter och forskare, 
och tillsammans med er som använder våra 
läromedel varje dag.

8. Webbaserat och åtkomligt 
överallt
Var jobbar du mer än i klassrummet? Hur får 
eleven som är ledig möjlighet att jobba ikapp? 
Hur överlämnar du enkelt till en kollega eller 
vikare? Materialet är åtkomligt var du än är 
– i skolan eller på distans.

9. Teknik som stöttar
Teknik är som bäst när den inte märks. Vi har 
skapat de bästa tekniska förutsättningarna 
så att du kan fokusera på undervisningen.  
Svajar internet? Då ska du t.ex. vara trygg med 
att alla dina elever kan arbeta vidare och att 
materialet synkroniseras när uppkopplingen 
väl är återställd. 

Skulle det vara 
något så fi nns 
hjälpen alltid 
nära till hands.

Missa inte 
bästa tipsen 
för digital 
läsning på 

s. 13
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Vi presenterar kunskap på ett sätt som väcker nyfi kenhet och 
effektivt stödjer inlärningen. Det är ett grundkrav att våra läromedel 
är tillgängliga, aktuella och faktagranskade. Vi vet att väl fungerande 
läromedel stöttar dig som lärare och frigör tid som du kan ägna åt 
eleverna och din undervisning. Prova oss du också!

5

Välkommen till dina 
digitala läromedel

Det fi nns mer 
att upptäcka!
På nok.se fi nns det mycket mer 
att upptäcka för din digitalare 
undervisning – heldigitalt och 
blended för alla stadier. Ta hjälp 
av din lokala kundansvariga för 
att hitta den bästa lösningen för 
din skola eller kommun. Du hittar 
kontaktuppgifter på sista sidan.

Matematikläromedlet 
som motiverar
Dra nytta av alla fördelar med ett digitalt 
matematik läromedel. Med NOKfl ex Matematik 
kan du som lärare använda data för att anpassa 
din undervisning och utmana eleverna med 
samtal om matematik med hjälp av digitala 
och adaptiva verktyg. För eleven fi nns handfast 
stöd och motiverande inslag för det individuella 
lärandet. Programmering i matematik ingår.

Prova gratis! Se fi lmer, guider och boka demo på 
nok.se/nokfl ex

Anpassat 
för alla
Med Digilär för mellanstadiet, högstadiet och 
gymnasiet får du allt innehåll samlat och speciellt 
utvecklat och utvalt utifrån ditt ämnes karaktär 
och behov. Här fi nns även smarta verktyg som 
underlättar planering, redovisning och uppföljning. 

Digilär är anpassat för alla. I läromedlen får du 
prisbelönta funktioner som skapar en tillgänglig 
och skräddarsydd upplevelse för användaren, 
som till exempel uppläst ljud, möjlighet att justera 
texten och klickbara ordförklaringar. 

Prova gratis på 
nok.se/digilar
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Svenska & Sva 
för mellanstadiet
Digilär Svenska & Sva för åk 4–6 är ett heldigitalt 
basläromedel som baseras på Natur & Kulturs läromedel 
Klara svenskan. 

Digilär Svenska & Sva består av två delar: Tala, läsa, 
skriva och Språklära. I Tala, läsa, skriva får eleverna 
möjlighet att träna på totalt sex olika texttyper och 
dess specifi ka särdrag. Arbetet är tydligt strukturerat 
i arbetsfl öden som lotsar eleven stegvis framåt enligt 
cirkelmodellen. Kunskap byggs upp med hjälp av lärar 
och kamratstöd i en varsam progression. 

I Språklära får eleverna möjlighet att öva på och 
befästa sina kunskaper om språkliga strukturer, normer 
och språkbruk. Kunskaper de behöver för att kunna ge 
och ta emot respons samt bearbeta egna texter.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Bildberättelser som presenterar texttyperna i tal 
   och bild. 
• Tydlig arbetsgång som bygger på cirkelmodellen.
• Rikligt med uppgifter; självrättande färdighetsträning
   och mer omfattande skrivuppgifter. 
• Formativ bedömning genom kartläggning, 
   kamratrespons, refl ektion och uppföljning. 
• Omfattande lärarhandledningar.

SVENSKA & SVA ÅK 4–6

Läromedel 
för åk 4–6

Missa inte alla 
nyheter i moderna 
språk för åk 6–9!

Biologi

Bi
Fysik

Fy
Kemi

Ke

Tk
TeknikSvenska 

& Sva

Sv
Engelska

En
Matematik

Ma

Re
Religions-
kunskap

Hi
Historia

Sh
Samhälls-
kunskap

Geografi 

Ge
Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Digilär Svenska & Sva för årskurs 4–6

Best. nr: 9789198442458

12 månader

Pris: 79:
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ENGELSKA ÅK 4–6

Digilär Engelska 
för mellanstadiet
Digilär Engelska för åk 4–6 är ett nytt heldigitalt bas
läromedel som bygger på Natur & Kulturs läromedel 
Skills. 

Arbetssättet är tydligt strukturerat och bygger på ett 
gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. 
Inledningen till varje arbetsområde skapar förförståelse 
och inspirerar till vidare arbete. Genom kapitlen följer 
eleverna en spännande berättelse som utvecklar läsför
ståelsen. De möter även texter om den engelsktalande 
världen, personer och platser. Alla texter är inlästa av 
professionella röstskådespelare. 

Skrivarbetet är uppbyggt enligt cirkelmodellen med 
stöttning i form av modelltexter, modellfraser, grafiska 
strukturer och gemensamt skrivande. Eleverna lär sig 
att skriva olika typer av texter och tränas att presentera 
dem muntligt. 

Ordförklaringar i texten, färdiga gloslistor samt  
möjligheten att skapa egna gloslistor stöttar eleverna i 
deras läsning och hjälper dem att bygga ut ordförrådet.  
  
FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Inspirerande och elevnära texter.
• Animerade filmer som inspirerar eleverna  
   till interaktion.
• Rikligt med interaktions och hörövningar.
• Allt från självrättande färdighetsträning till mer  
   omfattande uppgifter som utvecklar elevernas  
   ordförråd och språkliga kompetens.
• Omfattande lärarhandledningar.

Författare: Fiona Miller, Maria Olsson,  
Rebecka Ungh Wolf

Digilär Engelska för årskurs 4–6

Best. nr: 9789198442465
Åk 4 är komplett. Åk 5 och 6 släpps under 2021

12 månader

Pris: 79:

Flexibelt för  
eleven – och dig!
Med våra heltäckande, heldigitala  
läromedel har du allt på ett ställe.  
Du behöver inte leta efter papper eller 
hålla koll på om eleverna har lämnat in 
någon uppgift via mejlen. 

Eleven kan skicka in en bild, en ljudfil,  
en film, eller ladda upp ett dokument  
som svar direkt i uppgiften.

Allt material som skapas sammanställs 
under din profil. Anteckningar och filer 
som har laddats upp sparas både i respek-
tive uppgift och på profilen. Här återfinns 
även ordlistor och övrigt material kopplat 
till en enskild användare.

Nyhet
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SO-ÄMNEN ÅK 4–6

Digilär Religionskunskap  
för mellanstadiet
Digilär Religionskunskap för åk 4–6 täcker de ändrade 
kursplanerna för religionskunskap. David Thurfjell, 
författare och professor i religionsvetenskap, har skrivit 
nya intressanta delar om religionen i samhället, religion i 
media och kristendomens betydelse för Sverige förr och 
nu. Övrigt innehåll baseras på den populära PULSserien 
från Natur & Kultur.

I Digilär Religionskunskap får eleverna grundläggande 
kunskaper om religioners och livsåskådningars betydelse 
i människors liv. Om ritualer, levnadsregler, centrala  
tankegångar och berättelser i våra största religioner.

Till varje världsreligion finns en film där en skolelev 
intervjuar en ung religionsutövare. Filmerna hjälper 
tittarna att förstå att bakom varje religions dogmer och 
statistik finns det levande människor med egna tolkningar 
och erfarenheter.  

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Filmer där en skolelev intervjuar unga religionsutövare 
   bidrar till respekt och förståelse.
• Till filmerna finns frågor att samtala kring i grupp.
• Lärarhandledningarna har bl.a. lektionsförslag,  
   gruppuppgifter, prov och bedömningsstöd.
• Centrala begrepp och fakta repeteras i självrättande 
   övningar och quiz.
• Elevernas eget reflekterande kring exempelvis identitet 
   och moral uppmuntras i många skrivuppgifter.

Digilär Samhällskunskap  
för mellanstadiet
Digilär Samhällskunskap för åk 4–6 täcker det centrala 
innehållet för samhällskunskap, även efter revideringen 
av kursplanen. Sveriges nationella minoriteter har ett  
nyskrivet arbetsområde och Karin Nygårds, bl.a. känd 
från UR, skriver nytt om internet och sociala medier.  
Övrigt innehåll baseras på den populära PULSserien  
från Natur & Kultur.

Texter och bildberättelser berättar om hur vår demo
krati fungerar, på nationell nivå men även hur eleverna 
kan hålla demokratiska möten i skolan. Det handlar om 
nyhetsförmedling, barns villkor och rättigheter, grupper 
och normer, hållbar utveckling, ekonomi och samhällets 
olika funktioner.

I åtta filmer väcks frågor av vår egen magister  
Lärs och hans sidekick Digga. De vänder och vrider  
på varandras argument och inspirerar eleverna till 
kunskaps inhämtning och att formulera egna åsikter.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Arbetsområdena inleds med en film i form av ett  
   intresseväckande diskussionsprogram.
• Till filmerna finns frågor för reflexion och diskussion.
• Varje arbetsområde avslutas med ett sammanfattande 
   quiz.
• I lärarhandledningarna finns bl.a. länkar till användbara 
   webbsidor, gruppuppgifter och prov med bedömnings 
   stöd.
• Statistik och siffror uppdateras varje år.

Författare: Marianne Abrahamsson,  
Annica Rodell, David Thurfjell, Maria Willebrand

Digilär Religionskunskap för årskurs 4–6

Best. nr: 9789198315592

12 månader

Pris: 79:

Författare: Anna Lena Stålnacke, Per Lindberg,  
Maria Willebrand, Karin Nygårds

Digilär Samhällskunskap för årskurs 4–6

Best. nr: 9789198315585

12 månader

Pris: 79:
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SO-ÄMNEN ÅK 4–6

Digilär Geografi  
för mellanstadiet
Digilär Geografi för åk 4–6 kommer ut som ett nytt  
läro medel augusti 2021 för att leva upp till den stora  
revideringen av läroplanens innehåll i geografi som  
träder i kraft vid denna tid. Men precis som tidigare  
kommer du att  hitta elevtillvända och informativa texter, 
skrivna av våra sakkunniga författare från PULSserien.

Läromedlet tar nu avstamp i världen, Europa och 
Sverige i sin behandling av naturtyper och människans 
användning av naturens resurser. Hållbar utveckling,  
kartkunskap, klimat och förändringar i jordytan är givetvis 
också stora arbets områden.

Digilär Geografi rymmer många fina bildspel där 
eleven i lugn och ro kan lyssna på innehållet som läses 
upp av skådespelare samtidigt som fakta gestaltas i 
välkomponerade fotografier och illustrationer.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Bibliotek med massor av fördjupningstexter  
   och extramaterial.
• Statistik och siffror uppdateras varje år.
• Många fina bildspel med uppläst text.
• Animationer beskriver processer och fenomen.
• Nyskrivna prov som hjälper dig med bedömning.

Digilär Historia  
för mellanstadiet
Digilär Historia för åk 4–6 innehåller många fylliga texter 
om historia från forntid och framåt. Nu med nya delar så 
att hela 1800talet kommer med, samt mer om kvinnor, 
enligt revideringen av kursplanen. Övrigt innehåll baseras 
på den populära PULSserien från Natur & Kultur.

I början av varje arbetsområde finns en tydlig tidslinje 
som placerar viktiga händelser i tiden och hjälper eleven 
att se vad som hände före och efter. Det mest centrala 
i varje epok sammanfattas och förklaras i ett kapitel i 
slutet av varje arbetsområde.

Det som gör Digilär Historia särskilt omtyckt av 
eleverna är filmerna med vår egen historiekung, spelad 
av Thomas Hedengran. Kungen berättar ur sitt eget 
perspektiv för sin elev, provocerar och väcker intresse.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Tolv roliga och informativa filmer, där vår historiekung 
   berättar.
• Kapitel om historiska källor med arbetsuppgifter,  
   till varje epok.
• Bibliotek med historiska kartor, tidslinjer och  
   fördjupningstexter m m.
• Varje arbetsområde sammanfattas med ett  
   repetitionskapitel.
• Nyskrivna prov med bedömningsstöd.

Författare: Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Digilär Geografi för årskurs 4–6

Best. nr: 9789198315578

12 månader

Pris: 79:

Författare: Göran Körner, Per Lindberg,  
Anna Götlind

Digilär Historia för årskurs 4–6

Best. nr: 9789198442403

12 månader

Pris: 79:

NoK_katalog_digitala_la�romedel_2_inlaga_170x240_final.indd   9NoK_katalog_digitala_la�romedel_2_inlaga_170x240_final.indd   9 2020-12-23   16:082020-12-23   16:08



10

NO-ÄMNEN ÅK 4–6

Digilär Biologi  
för mellanstadiet
Digilär Biologi för åk 4–6 är ett komplett läromedel  
som täcker det centrala innehållet för biologi för årskurs 
4–6. Det har ett rikt innehåll med texter skrivna på ett 
elevnära språk tillsammans med ett stort utbud av  
beskrivande och förklarande bilder. Läromedlet är baserat 
på den uppskattade PULSserien från Natur & Kultur.

Digilär Biologi innehåller två läromedel i ett: Biologi  
Naturen och Biologi Människokroppen. Biologi Naturen 
handlar om livet på jorden – om växter, djur och insekter  
i olika livsmiljöer och hur allt samspelar med varandra.  
Biologi Människokroppen handlar om kroppen – hur 
olika organsystem i kroppen samverkar, hur barn blir till, 
vad som händer i puberteten och vad vi kan göra för  
att må bra. 
 
FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Rikt på bilder och förklarande illustrationer.
• Stöttande lärarhandledning till varje del av innehållet.
• Lätt att repetera faktakunskaper med quiz och samlade 
   övningar.
• Bibliotek med artiklar och fördjupande fakta  
   om artkunskap och organsystem.
• Unika begreppsfilmer.

Digilär Kemi  
för mellanstadiet 
Digilär Kemi för åk 4–6 täcker det centrala innehållet 
för kemi för årskurs 4–6. Läromedlet är baserat på den 
omtyckta PULSserien från Natur & Kultur.

Digilär Kemi handlar om att upptäcka vad kemi är  
och hur vi kan använda kunskaper i ämnet för att söka 
svar på frågor om kemiska processer. Läromedlet 
har ett undersökande arbetssätt och därför finns det 
diskussions frågor och experiment till varje arbetsom
råde. För att underlätta förståelsen för ämnes specifika 
begrepp finns unika filmer som stöttar lärandet. 

Innehållet är uppdelat i arbetsområden med ett  
antal kapitel. Samtliga kapitel innehåller texter att läsa,  
självrättande övningar och inlämningsuppgifter. Till  
varje del i läromedlet finns en handledning med lärar
stöd för undervisning.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Undersökningar där eleverna får experimentera  
   tillsammans.
• Unika begreppsfilmer.
• Stöttande lärarhandledning till varje del av innehållet.
• Lätt att repetera faktakunskaper med quiz och samlade 
   övningar.
• Fördjupningstexter skrivna i artikelform.

Författare: Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

Digilär Kemi för årskurs 4–6

Best. nr: 9789198442427

12 månader

Pris: 79:

Författare: Gitten Skiöld, Kerstin Wallander, 
Berth Belfrage, Lennart Enwall (Biologi  
Människan), Berth Belfrage, Roger Olsson 
(Biologi Naturen)

Digilär Biologi för årskurs 4–6

Best. nr: 9789198442410

12 månader

Pris: 79:
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NO-ÄMNEN ÅK 4–6

Digilär Teknik  
för mellanstadiet
Digilär Teknik för åk 4–6 täcker det centrala innehållet 
för teknik för årskurs 4–6. Läromedlet är baserat på 
PULSserien från Natur & Kultur.

Digilär Teknik handlar om att upptäcka tekniken i  
vardagen. Eleverna får genom ett undersökande  
arbetssätt utforska bekanta föremål som ett plåster,  
en cykel eller ett hus för att utveckla förståelse för  
vilken påverkan och betydelse tekniken har för oss.

Innehållet är uppdelat i arbetsområden med ett  
antal kapitel. Samtliga kapitel innehåller texter att läsa,  
självrättande övningar och inlämningsuppgifter. Till  
varje del i läromedlet finns en handledning med  
lärarstöd för undervisning.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Begreppsförklaringar.
• Uppgifter där eleven får arbeta praktiskt.
• Stöttande lärarhandledning till varje del av innehållet.
• Författarfilmer som inspiration till ett undersökande 
   arbetssätt.
• Vardagsnära exempel.

Digilär Fysik  
för mellanstadiet  
Digilär Fysik för åk 4–6 täcker det centrala innehållet  
för fysik för årskurs 4–6. Läromedlet är baserat på  
PULS serien från Natur & Kultur.

Digilär Fysik handlar om att upptäcka vad fysik är och 
hur vi kan använda kunskaper i ämnet för att söka svar på 
fysikaliska fenomen. Läromedlet har ett undersökande  
arbetssätt där eleverna får vara fysikdetektiver som ställer 
frågor och drar slutsatser i sina undersökningar. För att 
underlätta förståelsen för ämnesspecifika begrepp finns 
unika filmer som stöttar lärandet.

Innehållet är uppdelat i arbetsområden med ett 
antal kapitel. Samtliga kapitel innehåller texter att läsa, 
självrättande övningar och inlämningsuppgifter. Till varje 
del i läromedlet finns en handledning med lärarstöd för 
undervisning.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Lätt att repetera faktakunskaper med quiz och samlade 
   övningar.
• Undersökningar där eleverna får experimentera  
   tillsammans.
• Unika begreppsfilmer.
• Stöttande lärarhandledning till varje del av innehållet.
• Fördjupningstexter skrivna i artikelform.

Författare: Staffan Sjöberg

Digilär Teknik för årskurs 4–6

Best. nr: 9789198442441

12 månader

Pris: 79:

Författare: Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

Digilär Fysik för årskurs 4–6

Best. nr: 9789198442434

12 månader

Pris: 79:
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MATEMATIK ÅK 4–6

Digilär Matematik 
för mellanstadiet 
Digilär Matematik för åk 4–6 är ett heldigitalt läromedel 
som täcker det centrala innehållet i matematik för 
årskurs 4–6. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs 
tryckta läromedel Pixel.

Här fi nns en genomtänkt metodik – från konkret till 
abstrakt. Eleverna får möjlighet att lära med hjälp av 
bildstöd och matematiskt språk och läromedlet grund
lägger på detta sätt matematisk förståelse och upp
muntrar till samtal och refl ektion. Innehållet är uppdelat 
i arbetsområden med olika matematiska teman och varje 
arbetsområde innehåller ett antal arbetsfl öden. Varje del 
av innehållet har en stöttande lärarhandledning. 

Med Digilär Matematik blir du en aktiv, undervisande 
lärare som kan utmana eleverna, samtidigt som de får 
verktyg att utveckla sitt tänkande. 

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Tydlig struktur.
• Introduktionsfi lmer till varje arbetsfl öde.
• Ett stort antal självrättande övningar i tre nivåer 
   till varje arbetsfl öde.
• Lärarhandledning till varje del av innehållet.
• Digitala diagnoser för enkel uppföljning. 

Författare: Gunnar Nordberg, 
Mona Røsseland, Bjørnar Alseth

Digilär Matematik för årskurs 4–6

Best. nr: 9789198442472

12 månader

Pris: 79:

Lärarhandledningen 
– alltid vid din sida

Med alla våra läromedel får 
du ett gediget lärarstöd. 
Det fi nns alltid en generell 
lärarhandledning till varje 
läromedels start sida. Därtill 
fi nns det ofta en lärarhand-
ledning till arbetsområdena 
och i utvalda läromedel 
även på kapitelnivå. 
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Tre nycklar till 
digital läsning

I utvecklingen av våra läromedel har vi tagit till oss 
av forsknings resultaten för att hjälpa lärare med 
elevernas läsning när man går över till ett heldigitalt 
läromedelsalternativ. 

Vi har fokuserat på tre delar för att underlätta läsning på 
skärm. Utvecklingen av dessa är förankrade i forskning 
och utprövade i samverkan med specialpedagoger och 
elever. 

1. Fokus och enkel navigering 
För att underlätta fokus under läsning av digital text 
har läsforskare visat vikten av att ta bort så mycket 
kringinformation som möjligt på skärmen och samtidigt 
göra navigationen så enkel som möjligt. De intuitiva och 
fokuserade gräns snitten i våra heldigitala läromedel är 
utvecklade utifrån dessa rön. Varje sida är avskalad och 
innehållet – t.ex. text och bild – är i fokus. Inställningar 
och menyer är dolda under ett fåtal knappar och även 
dessa kan döljas vid läsning av längre text. Eleven kan 
dessutom välja att bläddra i stället för skrolla för fokus 
på ett avsnitt i taget, eller aktivera en läslinjal för fokus 
på endast en rad eller ett stycke i texten. Det är möjligt 
att dölja bilder, färgmarkeringar och andra visuella 
element för den som behöver avkoda texten först och 
sedan ta del av visuellt stöd (eller tvärtom). 

2. Lässtöd i funktioner 
och innehåll
I samråd med forskare inom 
dyslexi och koncentrations
svårigheter har vi utvecklat 
särskilda lässtödsfunktioner 
och innehåll i våra läromedel som 
stöttar individen. Dessa har vi 
också testat tillsammans med 
specialpedagoger och elever med 
läs och koncentrations svårigheter. 
I varje del av Digilär är det till ex
empel möjligt att lyssna på texten, 
vilket både våra egna användar
tester och läsforskningen har visat 
är ett effektivt sätt att fördjupa och 
förbättra läsningen. Det fi nns också 
fl era andra lässtödfunktioner, till 
exempel kan typsnitt, textstorlek, 
kontrast och bakgrundsfärg justeras. 
Stöttning fi nns också i innehållet 

som vår redaktion bygger upp med utgångspunkt i de 
digitala möjligheterna. Bilder och fi lmer introducerar och 
visualiserar textens innehåll. Klickbara ordförklaringar 
beskriver svåra begrepp. Klickbara fördjupningar och 
extramaterial skapar möjlighet att lära mer.

3. Läsförståelseträning och direkt feedback 
Ett annat sätt att motverka ytlig läsning vid digital text 
är att göra självreglerande, enkla aktiviteter som att 
anteckna eller svara på frågor i direkt anslutning till 
texten. Därför fi nns material som du kan låta eleverna 
arbeta med under och efter läsning. Kopplat till texterna 
fi nns läsförståelsefrågor med facit eller självrättande 
övningar som ger direkt feedback, vilket ökar motivation 
och självkänsla. Eleven kan välja ut nyckelord och spara i 
egna ordlistor, för att sedan träna på dem med en själv
rättande ordträningsfunktion. Fördjupande uppgifter till 
texterna uppmanar till diskussion och refl ektion. Som 
lärare kan du också lägga till egna frågor och uppgifter 
till eleverna att arbeta med och du kan granska elevernas 
samtliga svar och ge feedback direkt i läromedlet. 

Hur kan du jobba med digital läsning? 
Digitala texter är en realitet i dag och vi behöver förse 
eleverna med metoder för att kunna ta till sig texter i 
digital form med samma djupa förståelse som om de 
hade läst dem på papper. Våra stöd och funktioner ger 

möjlighet att underlätta elevens 
lärande vid läsning av digitala 
texter. Men vad kan du som lärare 
göra? Din kunskap och motivation 
är ytterst avgörande för hur digi
taliseringen i varje enskilt klassrum 
lyckas. Öva på att använda digitala 
verktyg och lär dig vad som fung
erar. När du är säker och känner 
till olika möjligheter och lösningar 
kan du också hjälpa eleverna bättre 
att hitta bästa sättet att göra rätt 
inställningar och förbättra sin läsning 
av digitala texter.

Cecilia Lilja
Digital pedagogisk utvecklings- 
och produktionschef, Natur & Kultur

Cecilia Lilja

13

Vill du läsa mer om forskningen 
kring digital läsning? Här hittar du 
några källor som vi har använt oss 
av i vårt utvecklingsarbete:

• Delgado, P. Vargas, C. Ackerman, R. Salmerón, 
L. (2018), Don't throw away your printed books: 
A meta-analysis on the effects of reading media 
on reading comprehension, Educational Research 
Review Volume 25.
sciencedirect.com

• Rasmusson, M. (2015), Det digitala läsandet. 
Begrepp, processer och resultat.
miun.diva-portal.org

• Skolverkets sammanställning (Wennås Brante, 
E.) (2020) Tryckta texter ger bättre läsförståelse.
skolverket.se/skolutveckling

Lästips!

NoK_katalog_digitala_la�romedel_2_inlaga_170x240_final.indd   13NoK_katalog_digitala_la�romedel_2_inlaga_170x240_final.indd   13 2020-12-23   16:082020-12-23   16:08



14

SVENSKA & SVA ÅK 7–9

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

I Digilär Svenska & Sva fi nns utvald skönlitteratur 
och andra autentiska texter kopplade till läromedlets 
arbetsområden och teman. Till samtliga texter fi nns en 
presentation av författaren samt läsförståelsefrågor. 
Lyssna på texterna som är inlästa av röstskådespelare. 
Drygt hundra skönlitterära och autentiska texter fi nns 
samlade i den tillhörande antologin i läromedlets 
bibliotek.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Självrättande övningar om skrivregler och grammatik.
• Tematiskt indelade arbetsområden med engagerande
   texter av olika slag och rikligt med tillhörande övningar 
   och arbetsuppgifter.
• Arbetsområdena inom Svenskans fokus hjälper dig som
   lärare att strukturera det centrala innehållet i svenska 
   & sva.
• Handbok med övningar och instruktioner för tala,
   läsa, skriva, källkritik och studieteknik ingår.
• Läromedlet består av två delar – en för svenska och
   en för sva.

Läromedel 
för åk 7–9

Sp
Spanska

Ty
Tyska Franska

Fr

Svenska 
& Sva

Sv
Engelska

EnSva
Sva för 
nyanlända

Biologi

Bi
Fysik

Fy
Kemi

Ke Tk
Teknik

Idr
Idrott och
hälsa

Bd
Bild Matematik

Ma

Re
Religions-
kunskap

Hi
Historia

Sh
Samhälls-
kunskap

Geografi SO åk 7–9 SO-
biblioteket

Ge SO SO

Författare: Cecilia Lilja, Anna Björstrand, 
Jennie Blomkvist, Lisa Lönn Hopper, 
Charlotte Nordenfelt, Jakob Harknäs (Svenska), 
Erika Gillblad, Jenny Svensson De Wilde  
(Svenska som andraspråk)

Digilär Svenska & Sva för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198303209

12 månader

Pris: 99:
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SVA OCH ENGELSKA ÅK 7–9

Digilär Sva  
för nyanlända 
Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial 
för den första språkinlärningen på språkintroduktion. 
Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial 
lär sig eleven svenska genom en tydlig progression. Här 
finns ett omfattande material med självrättande övningar 
och diagnoser som ger eleven stor möjlighet att träna.

Eleven guidas in språket genom en tydlig progression  
i teman om till exempel familjen, mat och fritid. Ett stort 
bildmaterial hjälper till att visualisera och konkretisera. 
Genom den tematiska läsningen får eleven lära sig 
grundläggande begrepp och fakta från andra vanliga 
skolämnen, som SO och NO.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Grundläggande introduktion till SO och NOämnena.
• Intresseväckande och vardagsnära teman.
• Inläst tal av röstskådespelare finns till alla delar  
   av läromedlet.
• Grammatikdel till varje tema.
• Stort urval av självrättande övningar och  
   inlämningsuppgifter.

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

Digilär Sva för nyanlända

Best. nr: 9789198315509

12 månader

Pris: 129:

Digilär Engelska  
för högstadiet 
Digilär Engelska för åk 7–9 är ett komplett läromedel 
som täcker det centrala innehållet för engelska i årskurs 
7–9. Här finns texter, grammatik kapitel, inlämnings
uppgifter, läsförståelsefrågor, flera kapitel om den 
engelsktalande världen samt hörförståelseövningar till 
varje arbetsområde.

Lärarhandledningen hjälper dig som lärare att  
planera dina lektioner och ger tips om fler aktiviteter 
kring samma ämne. Tack vare variationen i övningarna 
kan du enkelt varva mellan skärmtid och gruppuppgifter 
eller aktiviteter i helklass. Det finns diagnostiska prov  
i både ordförråd och grammatik.

Läsförståelseuppgifter med facit och självrättande 
övningar som tränar ordförråd och grammatik ger  
direkt återkoppling. Texterna handlar till exempel  
om skola, miljö, spel, uppfinningar, mode och känslor.  
Varje arbetsområde innehåller också kapitel med  
fakta om de engelskspråkiga länderna.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Möjlighet att skapa egna gloslistor med självrättande 
   glosförhör.
• Hörövningar och möjlighet att få all text uppläst.
• Många självrättande grammatikövningar och diagnoser.
• I In the Spotlight finns texter och övningar om  
   terminens aktuella händelser och högtider.
• Elevnära och engagerande texter med tillhörande  
   arbetsuppgifter och frågor.

Författare: Lena Gode

Digilär Engelska för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198303216

12 månader

Pris: 99:
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MODERNA SPRÅK ÅK 6–9

Digilär Franska  
för högstadiet
Digilär Franska för åk 6–9 är ett komplett digitalt  
läromedel som täcker hela det centrala innehållet i 
franska för årskurs 6–9. Här hittar du tolv fylliga arbets
områden, 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.

Digilär Franska ger möjlighet till stor variation tack 
vare det omfattande materialet. Varje arbetsområde 
innehåller sex lästexter, flera grammatikkapitel, en 
mängd självrättande övningar, inlämningsuppgifter,  
läsförståelsefrågor, flera hörförståelseövningar,  
glos förhör och prov. 

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• 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 för den som vill lära mer.
• Självrättande diagnoser i alla arbetsområden.
• Läs och hörförståelseprov till alla arbetsområden.

Spara glosor och 
testa i självrättande 

glosförhör!

Digilär Tyska  
för högstadiet
Digilär Tyska för åk 6–9 är ett komplett digitalt  
läromedel som täcker det centrala innehållet för tyska  
i årskurs 6–9. Här hittar du tolv arbetsområden, ett  
intro duktionskapitel till den första terminen i årskurs 6, 
ett repetitionskapitel till eleverna i årskurs 9 samt  
fördjupning. Ett bibliotek med tematiska ordlistor,  
grammatik och mycket mer ingår.

Läromedlet har en tydlig progression. Varje arbetsom
råde innehåller lästexter, grammatikkapitel, självrättande 
övningar, inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, kapitel 
om den tyskspråkiga världen, hörförståelseövningar, 
ordkunskap och prov. Läromedlet uppdateras ständigt.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Tematiskt uppbyggt med tydlig progression.
• Många repetitionskapitel för grammatiska moment.
• Texter om verkliga människor som har anknytning 
   till den tyskspråkiga världen.
• Inlästa texter och bildberättelser.
• Självrättande diagnoser samt hör och/eller  
   läsförståelseprov på alla arbetsområden.

Författare: Helena Wollin, Sophany Lundholm

Franska för årskurs 6–9

Best. nr: 9789198315516

12 månader

Pris: 99:

Författare: Melissa Westerlund, Lena Johansson

Digilär Tyska för årskurs 6–9

Best. nr: 9789198303285

12 månader

Pris: 99:
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MODERNA SPRÅK ÅK 6–9

Digilär Spanska 
för högstadiet
Digilär Spanska för åk 6–9 är ett komplett digitalt 
läromedel som täcker det centrala innehållet för spanska 
i årskurs 6–9. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs 
populära läromedel Colores. Med Digilär Spanska kan 
du välja det arbetssätt som passar just din undervisning. 
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 hörförståelseövningar, reali
atexter, tematiska ordlistor, grammatik och mycket mer.

Varje arbetsområde är kopplat till ett kommunikativt 
tema och innehåller en mängd olika uppgifter kopplade 
till de fyra förmågorna samt prov. Tack vare variationen 
i övningarna kan du enkelt varva mellan skärmtid och 
gruppupp gifter eller aktiviteter i helklass. 

FEM SNABBA OM INNEHÅLLET
• Baseras på det populära läromedlet Colores.
• Minikapitel utan ny grammatik för att kunna fokusera 
   helt på kommunikation.
• Stort fokus på de spansktalande länderna.
• Många självrättande övningar och ett bibliotek med 
   extramaterial för repetition och fördjupning.
• En gedigen lärarhandledning med kapitelprov 
   och större färdighetsprov för varje årskurs.

Ny spanska 
i Digilär! Baseras 

på Colores.

Författare: Chris Alfredsson, Anneli Lutteman

Digilär Spanska för årskurs 6–9

Best. nr: 9789198303223

12 månader

Pris: 99:

Allt för ditt 
språkklassrum
Med Digilär får du allt 
du behöver för din språk-
undervisning. Ett komplett 
och varierat material plus 
funktioner som uppläst text, 
hörövningar och glosor som 
kan sparas direkt från texten 
och testas i självrättande 
glosförhör med talsyntes. 

Nyhet
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SO-ÄMNEN ÅK 7–9

Digilär SO-biblioteket  
för högstadiet
SO-biblioteket är ett omfattande material som kan 
användas för fördjupning i SO-ämnena. Här finns bland 
annat över 1800 sidor fördjupningstexter, digitala kartor 
och bilder, länkar samt självrättande quiz.

Teman: Här hittar du ett stort antal teman med fokus på 
en stor samhällsfråga eller en konflikthärd ute i världen. 
Alltid med tillhörande arbetsuppgifter och länkar.

Bilder: Sveriges mest omfattande historiska bildarkiv.  
Sammanlagt 2 437 tillgängliga bilder.

Bildberättelser: 41 bildberättelser som täcker det allra 
mesta av historien från forntid till nutid.

Kartor: Ett omfattande kartmaterial till främst geografi  
och historia.

Textavsnitt: Ett bibliotek bestående av 1800 sidor  
bredvidläsningstexter i historia, religion, geografi   
och samhällskunskap. Här finns över 400 korta  
grundläggande artiklar som kan fördjupa elevernas  
kunskaper inom historiens epoker.

Quiz: Ett batteri med flervalsfrågor finns till samtliga  
SOämnen.

Introduktionsbildserier: Ett fyrtiotal korta bildserier  
i de fyra olika SOämnena.

SO-biblioteket ingår alltid vid köp av Digilärs alla  
SOläromedel. Kan även köpas separat.

SO-läromedel  
för högstadiet
Digilär SO-läromedel för åk 7–9 är kompletta digitala 
läromedel som täcker hela det centrala innehållet för 
historia, religionskunskap, samhällskunskap och  
geografi i årskurs 7–9. Till höstterminen 2021 är hela 
läromedlet anpassat till de nya kursplanerna. Här finns 
ett stort material med texter, filmklipp, bilder och 
fördjupningar. Begreppsträning, självrättande övningar, 
uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna  
och visa sina kunskaper. En del av texterna är inlästa 
av professionella röstskådespelare.

FEM SNABBA OM SO-LÄROMEDLEN:
• Tillgång till alla fyra SOläromedlens material  
   och höjdpunkter.
• Filmatiserade introduktioner.
• Välj mellan två textnivåer – standard och lättläst.
• Läsårsplaneringar för högstadiets alla terminer. 
• SObiblioteket ingår.

Alla  
SO-läromedel 
i ett paket!

Författare: Stellan Wigh, Jakob Harknäs,  
Anna Nyberg, Joel Knöös, Peter Kinlund,  
Maria Bergman, KarlErik Perhans, Ewa Edholm

Digilär SO för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198303254

12 månader

Pris: 319:

Författare: Stellan Wigh, Erik Kjellman,  
Anna Nyberg

Digilär SO-biblioteket

Best. nr: 9789198302868

12 månader

Pris: fr. 3 490: per skola
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SO-ÄMNEN ÅK 7–9

Digilär Samhällskunskap  
för högstadiet
Digilär Samhällskunskap för åk 7–9 är ett komplett  
digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet  
för samhällskunskap i årskurs 7–9.  

Läromedlet ger eleven en helhetssyn på samhället 
med dess aktuella frågor och strukturer. Med uppdaterat 
material och teman kan eleverna arbeta med det som 
händer i deras omvärld både på individ och samhällsnivå.

De stora arbetsområdena som läromedlet tar upp är 
Individer och gemenskaper, Information och kommuni-
kation, Rättskipning och rättigheter, Samhällsresurser 
och fördelning och Beslutsfattande och politiska idéer.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Introduktions- och animationsfilmer. 
• Standard och lättläst textnivå.
• Instuderings och fördjupningsuppgifter.
• Begreppslistor med färdighetsträning.
• Inbyggd årsplanering.

Digilär Religionskunskap  
för högstadiet
Digilär Religionskunskap för åk 7–9 är ett komplett  
digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet  
för religionskunskap i årskurs 7–9.  

Läromedlet ger eleverna kunskap om religioner  
och livsåskådningar. Världsreligionerna tas upp på ett 
jämförande sätt med övningar som underlättar förståel
sen. Aktuella samhällsfrågor kopplade till religion  
och livsfrågor, som religionsfrihet, religiös extremism  
och jämställdhet får stort utrymme. Etiska modeller  
presenteras på ett pedagogiskt sätt och texter finns  
om ekologisk hållbarhet, rättvisa och människosyn.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Standard och lättläst textnivå.
• Stor mängd självrättande uppgifter som bygger  
   på testbaserat lärande.
• Introduktions- och animationsfilmer.
• Ett tydligt jämförande perspektiv när det gäller  
   världsreligionerna och gediget material om exempelvis  
   Religion och samhälle, Identitet och livsfrågor och Etik.
• Övningar inför nationella prov.

Författare: Jakob Harknäs, Stellan Wigh

Digilär Religionskunskap för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198315554

12 månader

Pris: 99:

Författare: Anna Nyberg, Stellan Wigh,  
Anders Waldt

Digilär Samhällskunskap för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198315530

12 månader

Pris: 99:
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SO-ÄMNEN ÅK 7–9

Digilär Geografi  
för högstadiet
Digilär Geografi för åk 7–9 är ett digitalt läromedel  
som täcker hela det centrala innehållet för geografi i 
årskurs 7–9.

Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs läromedel i  
Impulsserien, men omarbetat, anpassat och uppdaterat 
till ett heldigitalt och interaktivt läromedel. Materialet 
ger eleverna kunskap om geografiska förhållanden, 
mänskliga verksamheter och ger stöd till att utveckla  
ett rumsligt medvetande. 

Här kopplas innehåll till aktuella ämnen som exempelvis 
den globala coronapandemin, eller hur sårbara vissa  
geografiska platser har blivit som en följd av jordens 
uppvärmning.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• En fyllig lärarhandledning.
• GIS och kartuppgifter, samt fältstudier.
• Begreppslistor med färdighetsträning.
• Introduktions- och animationsfilmer.
• Stort kartmaterial, interaktiva kartor och 360bilder.

Digilär Historia  
för högstadiet 
Digilär Historia för åk 7–9 är ett komplett digitalt  
läromedel som täcker hela det centrala innehållet för  
historia i årskurs 7–9.  

Läromedlet ger eleverna förutsättningar att utveckla 
kunskaper om historiska förhållanden, begrepp och  
metoder och om hur historia kan användas för olika  
syften. Eleverna utvecklar historiska kunskaper om  
migration, levnadsvillkor och makt genom tiderna.  
Film och illustrationer, som kartresor, journalfilmer  
och introduktionsfilmer ingår liksom hela SO-biblioteket 
med bredvidläsningstexter, bildberättelser, historiska 
kartor, tidslinjer och teman.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Mängder av övningar för källkritik och historiebruk.
• Introduktionsfilmer, kartresor och övningar kopplade  
   till journalfilmer.
• Självrättande uppgifter och uppgifter med formativt 
   arbetssätt.
• Olika textnivåer: standard och lättläst.
• Begreppslistor med färdighetsträning.

Författare: Joel Knöös, Peter Kinlund,  
Maria Bergman, KarlErik Perhans, Ewa Edholm

Digilär Geografi för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198315547

12 månader

Pris: 99:

Författare: Stellan Wigh, Johanna Bill

Digilär Historia för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198315523

12 månader

Pris: 99:
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MATEMATIK ÅK 7–9

NOKfl ex Matematik 
för högstadiet
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 innebär att eleven får uppgifter 
baserat på tidigare svar. Du som lärare kan också välja ut 
uppgifter. Ledtrådar och lösningar underlättar övning på 
egen hand. 

Utöver detta har vi utvecklat ytterligare ett stöd 
för dig som lärare. Vi kallar det lektionsaktiviteter, och 
det kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 2.0. 
Här fi nns en bank av aktiviteter som vilar på vetenskaplig 
grund, med syftet att få eleverna att prata om matematik.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Ett heltäckande och kvalitetssäkrat innehåll.
• Färdiga lektionsaktiviteter.
• Statistik som skapar överblick.
• Diagnosverktyg.
• Tillgång till NOKfl ex Code – programmering 
   i matematik.

NOKfl ex Code 
– programmering i 
matematik för högstadiet
NOKfl ex Code är ett läromedel i programmering 
i matematik, speciellt framtaget för högstadiet.

Hur knyter man ihop programmering och matematik 
på ett naturligt sätt? Svaret är NOKfl ex Code. Läromedlet 
är heldigitalt och innehåller både teori och uppgifter 
om programmering i matematik. Dessutom ingår en 
web baserad programmeringsmiljö där eleverna enkelt 
kan skriva och köra program. Inget behöver laddas 
ned eller installeras på elevernas datorer. Produkten är 
uppbyggd i dels längre slingor där eleven går igenom 
olika områden inom programmering och dels kortare 
slingor med nära koppling till matematiska uppgifter 
och problemlösning.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Programmering i matematik och problemlösning.
• Inbyggd webbaserad programmeringsmiljö.
• Inga förkunskaper behövs.
• Programmeringsspråket är Python.
• Ingår utan extra kostnad i NOKfl ex Matematik
   men kan även köpas separat.

NOKfl ex Code

Best. nr: 9789127453326

12 månader

Pris: 79:

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

NOKfl ex Matematik för årskurs 7–9

Best. nr: 9789127457768 

12 månader

Pris: 119:

Programmering 
med NOKfl ex 
Code ingår!
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NO-ÄMNEN ÅK 7–9

Digilär Kemi  
för högstadiet 
Med Digilär Kemi får du ett engagerande läromedel som 
talar elevernas 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 praktiken genom frågor, quiz och 
laborationer. 

Varje kapitel inleds med en introduktionsfilm som 
förklarar de viktiga begreppen från texten och en bild
berättelse 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:
• Lärarhandledning till varje arbetsområde och klickbara     
   tips till experiment och laborationer.
• 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.

Digilär Fysik  
för högstadiet  
Digilär Fysik tar fram det lekfulla i fysiken. Läromedlet 
ger eleverna förutsättningar att öva sitt fysikaliska  
tänkande. Datorsimuleringar, experiment och labora
tioner ger eleven möjlighet att undersöka hur fysiken 
fungerar i praktiken. De centrala begreppen förklaras  
i de inspirerande intro duktionsfilmerna. 

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  
   fördjupningar 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 teoribakgrund och tips till dig som lärare.

Författare: Elisabeth Forell

Digilär Kemi för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198303247

12 månader

Pris: 99:

Författare: Karin Sterner

Digilär Fysik för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198303261

12 månader

Pris: 99:
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NO-ÄMNEN ÅK 7–9

Digilär Biologi 
för högstadiet
Digilär Biologi ger eleverna förutsättningar att utveckla  
biologikunskaper och förstå samband i naturen och 
människo kroppen genom quiz, diskussions och arbets
uppgifter. 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 och få förståelse för biologins begrepp. 
Genom laborationer och fältundersökningar får eleverna 
möjlighet att undersöka biologin runt omkring dem. I 
Biologibiblioteket finns laborationer, länkar, bilder och 
fördjupningar samlat. 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.

Digilär Teknik  
för högstadiet  
Digilär Teknik för åk 7–9 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 instuderingsfrågor. 

Digilär Teknik för åk 7–9 är baserad på texter från 
PULSserien samt projekt i Programmera i teknik från 
Natur & Kultur och är ett heldigitalt interaktivt läromedel. 
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:
• Projekt med både Arduino och Micro:bit.
• Instuderingsfrågor med lösningsförslag.
• Vardagsnära och praktiskt teknik.
• Självrättande uppgifter befäster innehållet.
• Låt eleverna arbeta tillsammans i gruppövningar.

Programmering  
ingår! 

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

Digilär Teknik för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198442489

12 månader

Pris: 99:

Författare: Elisabeth Forell

Digilär Biologi för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198303278

12 månader

Pris: 99:
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Digilär Bild 
för högstadiet  
Digilär Bild för åk 7–9 är ett heltäckande digitalt 
läromedel som lyfter fram visuell kultur i dess mångfald 
med konkreta uppgifter där elever får skapa och tolka. 
Läromedlet följer de nya kursplanerna för 2021. Här 
fi nns en tydlig struktur för att göra det möjligt att pröva 
kunskapskraven i kursplanerna fl era gånger på många 
olika sätt.  

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. 

 De får även goda möjligheter att utveckla sitt bild
skapande med hjälp av en stor mängd olika tekniker 
och uttryckssätt. Bilduppgifter är direkt integrerade i 
läromedlet så att du på ett enkelt sätt kan dokumentera 
elevens färdiga bildframställning liksom hela arbets
processen. 

 Till läromedlet följer en tydlig lärarhandledning där 
förslag på upplägg under alla högstadieår ges.  

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Följer de nya kursplanerna för 2021.
• Fokus på visuell litteracitet.
• Arbetsuppgifter och bilduppgifter är direkt 
   integrerade i läromedlet.
• Stora möjligheter att utveckla sitt bildskapande.
• Lärarhandledning med förslag på upplägg under 
   alla högstadieår.

ÖVRIGA ÄMNEN ÅK 7–9

Författare: Ida Lisell, Matilda Åhall

Digilär Bild för årskurs 7–9

Best. nr: 9789127459304

12 månader

Pris: 99:

Digilär Idrott och hälsa 
för högstadiet 
Digilär Idrott och hälsa för åk 7–9 är ett komplett och 
heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet 
i kursen Idrott och hälsa. Kursen följer de reviderade 
kursplanerna för 2021. Här fi nner du all den teori som 
behövs i idrottsämnet tillsammans med ett stort antal 
arbetsuppgifter där eleven kan visa alla sina kunskaper.

Digilär Idrott och hälsa är skriven på ett lättfattligt 
sätt så att eleverna utvecklar intresse för att vara aktiva 
och vistas i naturen. Teori och begrepp varvas med 
fi lmer och praktiska och teoretiska övningar. Här fi nns ett 
omfattande text och bildmaterial med arbets områden 
som Livsstil och fysisk aktivitet, Träningslära, Säkerhet, 
idrottsskador och första hjälpen samt Friluftsliv. Som lärare 
får du hjälp av en lärarhandledning med kommentarer till 
innehållet, lärarledda uppgifter och länktips.

FEM SNABBA OM INNEHÅLLET:
• Tydlig kapitelstruktur med inledande frågor 
   och sammanfattning.
• Quiz och instuderingsfrågor till alla kapitel.
• Filmer – instruktionsfi lmer och porträtt av 
   olika idrotter.
• Lärarhandledning med kommentarer, lärarledda 
   uppgifter och länktips.
• Möjlighet för dig som lärare att lägga till uppdrag 
   och eget material.

Författare: Kristian Berglin, Henrik Gustavsson, 
Christian Nelin

Digilär Idrott och hälsa för årskurs 7–9

Best. nr: 9789198442311

12 månader

Pris: 99:

Nyhet
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Prova ...
Du kan alltid prova våra läromedel innan 
du bestämmer dig för att köpa. Under 
testperioden har du chans att prova så 
många läromedel du vill utan förpliktelser. 

Psst, du vet väl ...
att Rådgivning och Kom igång 
alltid ingår vid test och användning 
av våra digitala läromedel. Vi kan 
även skräddarsy fortbildning 
utifrån dina behov.

Läs mer på nok.se
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Läromedel 
för gymnasiet & 
sfi 

Privatjuridik

Pri

Sp
Spanska

Ty
Tyska Franska

Fr

Svenska 
& Sva

Sv
Engelska

EnSva
Sva för 
nyanlända

It
Italienska

Biologi

Bi
Fysik

Fy
Kemi

KeNk
Natur-
kunskap

Re
Religions-
kunskap

Hi
Historia

Hi
Historie-
biblioteket

Sh
Samhälls-
kunskap

Filosofi 

Fi

Pr
Program-
mering

Matematik

Ma

Idr
Idrott och
hälsa

SoiPs
Psykologi Sociologi

Ent Fö Sfi
Entrepenörs-
skap

Företags-
ekonomi

Svenska för 
invandrare

Digilär Svenska 
för gymnasiet
Till höstterminen blir Digilär Svenska för gymnasiet
komplett och täcker det centrala innehållet i kurserna 
Svenska 1, 2 och 3. Här fi nns ett generöst tilltaget 
material med skönlitteratur, sakprosa och såväl själv
rättande övningar som mer fördjupande uppgifter.

Digilär Svenska för gymnasiet låter dig som lärare 
välja det arbetssätt som bäst passar din undervisning. 
Du avgör om du vill plocka ihop material och skapa en 
mindre delkurs eller om du vill planera hela terminen 
eller till och med hela kursen. Dessutom kan du enkelt 
komplettera med eget material.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Fyra läromedel i ett – handbok, språkvetenskapliga
   delar, litteraturhistoria och litteraturvetenskap samt
   intresseväckande teman.
• Närmare 300 självrättande språk och 
   grammatikövningar.
• Begreppslistor för språk, litteratur och retorik.
• En omfattande samling antologitexter med utdrag 
   ur både skönlitteratur och sakprosa och klassiska 
   texter såväl som moderna.
• Inläst tal till antologitexterna.

Författare: Cecilia Lilja, Emma Sivedal, 
Linda Persson, Rikard Liljenskog, 
Charlotte Cedergren

Digilär Svenska för gymnasiet

Best. nr: 9789198302806

12 månader

Pris: 129:

SVENSKA GYMNASIET

Nyhet
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SVENSKA , SVA OCH ENGELSKA GYMNASIET

Digilär Sva  
för nyanlända 
Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial 
för den första språkinlärningen på språkintroduktion. 
Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial 
lär sig eleven svenska genom en tydlig progression. Här 
finns ett stort material med själv rättande övningar och 
diagnoser som ger eleven stor möjlighet att träna.

Eleven guidas in i språket genom en tydlig progression 
i teman om till exempel familjen, mat och fritid. Ett stort 
bildmaterial hjälper till att visualisera och konkretisera. 
Genom den tematiska läsningen får eleven lära sig 
grund läggande begrepp och fakta från andra vanliga 
skolämnen, som SV och NV.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Grundläggande introduktion till SV och NVämnena.
• Intresseväckande och vardagsnära teman.
• Inläst tal finns till alla delar av läromedlet.
• I varje tema finns flertalet språkkapitel där eleven 
   läser om den grammatik som förekommer i området.
• Stort urval av självrättande övningar och inlämnings   
   uppgifter som eleven skickar till sin lärare för  
   bedömning.

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

Digilär Sva för nyanlända

Best. nr: 9789198315509

12 månader

Pris: 129:

Digilär Engelska  
för gymnasiet
Digilär Engelska för gymnasiet är ett komplett digitalt  
läromedel som täcker det centrala innehållet för kurserna 
Engelska 5, 6 och 7.

Digilär Engelska ger stora möjligheter till variation 
och individanpassning i din undervisning. Varje kurs 
innehåller arbetsområden med läromedelstexter och  
autentiska texter. Därtill finns det gott om arbetsområ
den kopplade till den engelsktalande världen, tips till 
eleverna om hur de tränar de olika färdigheterna samt 
inspiration i lärarhandledningen till dig som lärare. Varva 
mellan självrättande övningar och större inlämnings
uppgifter. Professionella röstskådespelare har läst in  
alla texter.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Texter om fenomen och personer från alla hörn  
   i den engelskspråkiga världen.
• Variation mellan självrättande övningar och inlämnings       
   uppgifter med fokus på fri produktion. 
• Fokus på litteratur med många litteraturkapitel.
• In the Spotlight låter dig arbeta med aktuella händelser  
   och högtider.
• Eleven kan lämna in svar genom text, film, bild  
   eller ljud.

Författare: Agnes Waiswa
Medförfattare: Kajsa Lidfors, Linda Jensen

Digilär Engelska för gymnasiet

Best. nr: 9789198302813

12 månader

Pris: 129:
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MODERNA SPRÅK GYMNASIET

Digilär Franska  
för gymnasiet  
Digilär Franska för gymnasiet är ett komplett digitalt 
läromedel som täcker hela det centrala innehållet för 
Franska 1, 2, 3 och 4. Här hittar du sex fylliga arbets
områden per kurs och ett stort bibliotek med tematiska 
ordlistor, grammatiktabeller och mycket mer.

Digilär Franska innehåller ett stort och varierande 
undervisningsmaterial. Varje arbetsområde innehåller 
lästexter, flera grammatikkapitel, en mängd självrättande 
övningar, inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, flera 
hörförståelseövningar, glosförhör och prov. Franska 3 
och 4 baseras på Natur & Kulturs läromedel Génial 3  
och 4. 

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• 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 för den som vill lära mer.
• Självrättande diagnoser eller läs och hörförståelseprov  
   i alla arbetsområden.
• Flera möjligheter att följa elevernas utveckling i ämnet  
   direkt i plattformen.

Digilär Italienska  
för gymnasiet
Digilär Italienska för gymnasiet är ett komplett  
digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet  
för Italienska 1 och 2. Till varje kurs hittar du flera  
fylliga arbetsområden som är kopplade till olika  
kommunikativa teman. Dessutom ingår ett stort bibliotek 
med tematiska ordlistor, grammatik och mycket mer.

Läromedlet ger dig som lärare möjlighet till stor 
variation i din undervisning tack vare det omfattande 
materialet. Varje arbetsområde innehåller uppgifter 
kopplade till de fyra förmågorna tala, skriva, läsa och 
höra, samt realia. Eleverna kan ta ansvar för sin egen 
inlärning genom att göra självrättande övningar, lyssna 
på hörövningarna och texterna och anpassa ljudfiler  
och texter efter sina egna behov. 

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Diagnoser i hör och läsförståelse i varje arbetsområde.
• Variation mellan självrättande övningar och inlämnings 
   uppgifter med fokus på fri produktion.
• Texter om Italien i varje kapitel.
• Ett gediget och inspirerande bildmaterial.
• Bibliotek med samlat material så som ordlistor,  
   grammatik, realia och hörövningar.

Författare: Helena Wollin, Sophany Lundholm 
(Franska 1 och 2), MarieLouise Sanner,  
Lena Wennberg Trolleberg (Franska 3 och 4)

Digilär Franska för gymnasiet

Best. nr: 9789198442595

12 månader

Pris: 129:

Författare: Manuela Ruppel Olsson

Digilär Italienska för gymnasiet

Best. nr: 9789198303292

12 månader

Pris: 129:

NyhetNyhet
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MODERNA SPRÅK GYMNASIET

Digilär Spanska  
för gymnasiet
Digilär Spanska för gymnasiet är ett komplett läromedel 
som täcker hela det centrala innehållet för kurserna 
Spanska 1, 2, 3 och 4.

Läromedlet bygger på progression och eleverna 
lotsas stegvis in i språket. Varje arbetsområde innehåller 
flera olika lästexter, grammatikkapitel och en mängd  
olika övningar. Kurs 1 och 2 fokuserar på att bygga upp 
ett basordförråd och grundläggande grammatik som 
vävs in i kommunikativa situationer. I Kurs 3 är det till  
en början mycket repetition och en långsam progression, 
så att alla elever kan läsa kursen oavsett förkunskaper. 
Från och med kurs 4 intensifieras språkstudierna med 
nya språkliga moment och en högre grad av målspråks
användning i materialet. I samtliga kurser finns det  
gott om texter med fokus på kulturella och sociala  
förhållanden i de spansktalande länderna.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Professionella röstskådespelare har läst in de spanska 
   texterna.
• Variation mellan självrättande övningar och inlämnings 
   uppgifter med fokus på fri produktion.
• Spanskbiblioteket innehåller bland annat ordlistor,    
   bildbank, grammatik, realia, och uppgifter i de fyra  
   kommunikativa förmågorna.
• Flera möjligheter att följa elevernas utveckling i ämnet 
   direkt i plattformen.
• Ett smörgåsbord av teman och språkliga moment att  
   följa eller plocka som man vill.

Digilär Tyska  
för gymnasiet
Digilär Tyska för gymnasiet är ett komplett digitalt  
läromedel som täcker det centrala innehållet för  
Tyska 1, 2, 3 och 4. Här finner du sex till sju arbets-
områden per kurs och ett stort bibliotek med tematiska 
ordlistor, grammatik tabeller och mycket mer.

Läromedlet har ett tematiskt upplägg som bygger  
på progression där eleverna stegvis lotsas in i språket. 
Varje arbetsområde innehåller sex lästexter, åtta 
grammatik kapitel, ett realiakapitel och en mängd olika 
övningar. Kurs 3 repeterar all grammatik och lägger ett 
stort fokus på basordförrådet så att alla elever kan läsa 
kursen oavsett förkunskaper. Kurs 4 repeterar de vikti
gaste grammatiska momenten innan nya introduceras.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Ett tematiskt uppbyggt läromedel med en tydlig  
   progression.
• Många repetitionskapitel för grammatiska moment.
• Texter om verkliga människor som har en anknytning   
   till den tyskspråkiga världen.
• Professionella röstskådespelare har läst in alla tyska   
   texter och bildberättelser.
• Självrättande diagnoser samt hör och/eller 
   läsförståelse övningar i alla arbetsområden.

Författare: Joanna Engstedt,  
Fernando Lopez Serrano, Santiago Villalobos

Digilär Spanska för gymnasiet

Best. nr: 9789198302882

12 månader

Pris: 129:

Författare: Melissa Westerlund, Lena Johansson

Digilär Tyska för gymnasiet

Best. nr: 9789198315561

12 månader

Pris: 129:
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För en nära undervisning – även på distans
Med våra läromedel får du inbyggda funktioner 
som underlättar undervisning på distans med 
delar av eller hela din klass.

Planera dina lektioner
Bygg upp en egen lektionsplanering för din  
elevgrupp som arbetar hemmavid och dela ut  
precis det läromedelsinnehåll som du själv väljer  
ut till eleverna, varvat med eget material.

Så här kan du jobba på distans
1. Styr eleverna rätt
Med hjälp av kursfunktionen skapar du som  
lärare en egen planering som du kan dela  
med dina elever. Du hittar en snabbguide på  
nok.se/digilar

2. Komplettera med eget material
Du kan lägga till egna uppgifter med en egen  
tydlig instruktion till eleverna. Du kan också  
dela eget material i dina uppgifter eller i kursens  
inlägg, kanske en bifogad fil eller varför inte  
en film?

Distansundervisning
Med Natur & Kulturs heldigitala läromedel 
har du allt på ett ställe; introduktion, fakta, 
övningar, bild, film, ljud, lärarhandledning och 
länkar. Dessutom sker elevernas arbete och er 
digitala kommunikation inne i läromedlet.

3. Stötta elevernas läsning
Eleven kan lyssna på texten, ställa in typsnitt,  
storlek, bakgrundsfärg samt få extra stöd i  
förståelsen med hjälp av ordförklaringar,  
fördjupningar, bilder, filmer och lättlästa  
text versioner. På nok.se/digilar hittar du  
en snabbguide för lässtöd.

4. Låt systemet sköta rättningen
Vi har mängder med självrättande övningar och 
instuderingsfrågor med facit till texterna. Du som 
lärare kan samtidigt följa elevernas arbete och 
framsteg direkt.

5. Ge eleverna feedback direkt i läromedlet
I Digilär skickar eleverna in sina längre texter och 
filer direkt i läromedlet. För dig som lärare samlas 
allt i kursens verktyg Granska.

30
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SV-ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Religionskunskap  
för gymnasiet
Digilär Religionskunskap för gymnasiet är ett komplett  
digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för  
kursen Religionskunskap 1. Innehållet baseras på det 
populära och nyreviderade läromedlet Religion 1 från 
Natur & Kultur och är framtaget av Katarina Lycken Rüter 
som har prisats med Guldäpplet.

Läromedlet inspirerar till att fundera och resonera 
kring en mängd olika frågor kopplade till olika religioner 
och livsåskådningar. De intresseväckande texterna och 
bildmaterialet öppnar upp för olika sätt att se på relatio
nen mellan vetenskap och religion, hur sekulära och  
religiösa livsåskådningar kan utformas och vilka likheter 
och skillnader man kan finna mellan olika trosuppfatt
ningar. Dina elever lär sig att förhålla sig till olika etiska 
modeller och hur de används för att utveckla och  
fördjupa etiska resonemang.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Begreppslistor med träning till varje kapitel.
• Lärarhandledning. 
• Examinationsuppgifter till varje arbetsområde. 
• Mediepedagogiskt arbetssätt med bl.a.  
   bildanalysuppgifter och pedagogiska  
   innehållsfilmer med frågor till.
• Klickbara ordförklaringar i texten.

Digilär Samhällskunskap  
för gymnasiet
Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett komplett  
heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i 
kurserna Samhällskunskap 1a, 1b, 2 och 3.

Det är ett engagerande läromedel som låter eleven ta 
sig an samhällskunskapsämnet från flera olika perspektiv. 
Texter och bilder, interaktiva diagram samt en mängd 
arbetsuppgifter kopplade till aktuella samhällsfrågor 
är en del av innehållet. Sverige och EU:s styrelseskick, 
mänskliga rättigheter, massmediers demokratiska roll 
och samhälls och privatekonomi är några ämnen som 
lyfts fram.

Till flera arbetsområden finns det lärarhandledningar 
som ger konkreta förslag på hur undervisningen kan 
struktureras. I läromedlet finns även flertalet aktuella  
teman som innehåller intresseväckande texter, tillhörande 
arbetsuppgifter och tips på vidare läsning.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Omfattande läromedel med koppling till aktuella 
   ämnen och forskning.
• Texter och uppgifter som väcker intresse, utmanar 
   eleverna och lockar till diskussion. 
• Klickbara fördjupningar och ett bibliotek som  
   ger chans till vidare läsning. 
• Självrättande quiz och instuderingsfrågor.  
• Ett uppdaterat innehåll.

Författare: Katarina Lycken Rüter, Lennart Göth,  
Veronica Wirström

Digilär Religionskunskap för gymnasiet

Best. nr: 9789198302851

12 månader

Pris: 129:

Författare: Anders Waldt

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet

Best. nr: 9789198302844

12 månader

Pris: 129:
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SV-ÄMNEN GYMNASIET

Historiebiblioteket
Historiebiblioteket används för fördjupning i historie
ämnet. Förutom över 1800 sidor fördjupningstexter i 
historia finns här också historiska kartor, bilder, länkar, 
självrättande quiz och bildserier.

Bilder: Sveriges mest omfattande historiska bildarkiv.  
Sammanlagt finns här 2 437 bilder tillgängliga.

Bildberättelser: 41 bildberättelser som täcker det allra 
mesta av historien från forntid till nutid. 

Kartor: En stor mängd historiska kartor exempelvis över 
Perserriket, Alexanders fälttåg och över Europa efter 
Versaillesfreden.

Textavsnitt: Ett bibliotek bestående av 1800 sidor  
bredvidläsningstexter. Här finns över 400 kortare  
grundläggande artiklar som kan fördjupa elevernas  
kunskaper inom historiens epoker. Därutöver finns  
det 130 mer omfattande artiklar.

Historiebiblioteket ingår när du köper Digilär  
Historia för gymnasiet. Kan även köpas separat.

Digilär Historia  
för gymnasiet
Digilär Historia för gymnasiet är ett komplett digitalt  
läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna 
Historia 1a1, 1b, 2a och 2b. Läromedlet innehåller  
texter, historiska bilder och kartor tillsammans med  
ordförklaringar, fördjupningar och uppgifter. Dessutom 
ingår Historie biblioteket.

I Digilär Historia för gymnasiet hittar du en mängd 
reflek tions frågor, instuderingsfrågor och intressanta 
övningar. Källkritik och historiebruk genomsyrar hela 
läromedlet. Med en tematisk struktur får eleverna ta sig 
an historien med ett kritiskt förhållningssätt. De många 
läsförståelse frågorna och analys och diskussionsupp
gifterna hjälper eleven att befästa sina nya kunskaper.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Historiebiblioteket med bildberättelser, historiska 
   kartor och extramaterial ingår.
• Klickbara fördjupningar direkt i texten.
• Möjlighet att testa kunskaperna direkt med  
   självrättande quiz.
• Ständigt uppdaterat med aktuella frågor som t.ex.  
   Ett växande miljömedvetande.
• Standard och avancerad textversion tillgänglig  
   till merparten av texterna.

Författare: Stellan Wigh

Historiebiblioteket

Best. nr: 9789198302875

12 månader

Pris: 3 490:

Författare: Stellan Wigh, Anders Waldt,  
Anna Nyberg, Martin Martinez

Digilär Historia för gymnasiet

Best. nr: 9789198302837

12 månader

Pris: 129:
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SV-ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Psykologi  
för gymnasiet
Digilär Psykologi för gymnasiet är ett komplett och  
heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet  
i kurserna Psykologi 1 och 2a.

I Digilär Psykologi tar sig eleven an ämnet genom 
aktuella texter tillsammans med intresseväckande bilder 
och uppgifter. Läromedlet bygger på Natur & Kulturs 
läromedel Med nya ögon. Med utgångspunkt i elevernas 
tankar, känslor och beteenden synliggörs sambandet 
mellan individen och centrala psykologiska perspektiv 
och aktuell forskning. Elevens förståelse för sig själv och 
för sin omvärld fördjupas. 

I de större slutuppgifterna får eleverna chans att testa 
och visa sina nya kunskaper. Socialpsykologi, Stress och 
Klinisk psykologi är några av de arbetsområden som ingår.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Inspirerande text med utgångspunkt i  
   elevernas tankar, känslor och beteenden. 
• Intresseväckande reflektionsuppgifter och  
   större slutuppgifter. 
• Exempelrutor på intressanta och aktuella  
   experiment inom psykologin. 
• Självrättande instuderingsfrågor och quiz. 
• Gedigen lärarhandledning med kommentarer  
   av uppgifter och tips på elevaktiverande övningar.

Digilär Filosofi  
för gymnasiet 
Digilär Filosofi för gymnasiet är ett komplett digitalt  
läromedel som täcker det centrala innehållet för Filosofi 1. 
Med en tydlig struktur speglar läromedlet bredden inom 
filosofiämnet och erbjuder en mängd spännande texter 
och tankeväckande bilder.

Digilär Filosofi låter eleverna ta sig an filosofin från 
flera olika håll. Du hittar både historiska och tematiska 
delar i läromedlet och du kan enkelt kombinera texterna 
med annat fördjupningsmaterial, som till exempel filoso
fiska original texter. Materialet är väl anpassat efter det 
begränsade antalet undervisningstimmar som följer med 
en 50poängskurs.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Djupdykning i de stora filosoferna, deras begrepp 
   och metoder.
• Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
• Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.
• Träna på begrepp i självrättande begreppsförhör.
• Du som lärare kan enkelt lägga till eget material.

»Digitala läromedel är  
ett sätt att individanpassa  
undervisningen i skolan.«

Författare: Marie Almroth, Linnéa Svärd

Digilär Psykologi för gymnasiet

Best. nr: 9789198442502

12 månader

Pris: 129:

Författare: Anders Eckerström

Digilär Filosofi för gymnasiet

Best. nr: 9789198302899

12 månader

Pris: 129:
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NV-ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Biologi  
för gymnasiet
Digilär Biologi 1 och 2 är heltäckande, heldigitala  
läromedel som utgår från det centrala innehållet i  
kursplanen. 

Digilär Biologi är baserat på Natur & Kulturs läro
medel Insikt Biologi och har ett lättillgängligt språk  
som hjälper till att skapa nyfikenhet för ämnet. Texterna är 
berättande och exemplen utgår ifrån elevens perspektiv. 
Eleverna får mer än faktakunskaper – de uppmuntras  
till egen analys och reflektion. Till varje kapitel finns 
instuderingsfrågor med lösningsförslag, självrättande  
övningar som tränar begreppen samt diskussionsupp
gifter, fördjupningar och fältstudier. I Biblioteket och 
klickbara fördjupningar finns bredvidläsningstexter  
som ger fördjupade kunskaper. Eleverna skriver sina 
laborationsrapporter direkt i plattformen och du kan 
enkelt kommentera och bedöma dem.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Filmer, animeringar och simuleringar.
• Begreppslistor och självrättande förhör.
• Elevnära språk och koppling till elevens vardag.
• Laborationer, projektarbeten och fältstudier.
• Matiga lärarhandledningar med utvalda  
   provuppgifter.

Digilär Kemi  
för gymnasiet  
Digilär Kemi för gymnasiet täcker det centrala innehållet 
i kursplanen. Här hittar du intresseväckande texter, ett 
stort bildmaterial och ett omfattande studiematerial som 
inkluderar en rad olika typer av uppgifter.

Digilär Kemi bygger på Natur & Kulturs populära  
läromedel Reaktion Kemi. Med en tydlig struktur, många 
laborationer och quiz till alla kapitel får dina elever 
studera kemi på ett lättfattligt och intresse väckande 
sätt. Sist i varje kapitel finns en översikt med en sam
manställning av de nya begreppen, en sammanfattning 
av innehållet och en reflektionsuppgift. Det finns även 
begreppsförhör till varje kapitel med självrättande  
funktionalitet. Utöver detta finns många laborationer 
och större uppgifter att göra i grupp.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Modeller som visualiserar och tydliggör kemin.
• Begreppsträning och quiz till varje kapitel för att 
   befästa innehållet.
• Uppgifter med fullständiga lösningar till alla kapitel.
• Massor av laborationer och olika typer av större 
   uppgifter.
• Matiga lärarhandledningar till hjälp.

Författare: Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, 
Magnus Ehinger

Digilär Biologi för gymnasiet

Best. nr: 9789198442526

12 månader

Pris: 129:

Författare: Helena Danielsson Thorell,  
Emma Johansson

Digilär Kemi för gymnasiet

Best. nr: 9789198442519

12 månader

Pris: 129:

NoK_katalog_digitala_la�romedel_2_inlaga_170x240_final.indd   34NoK_katalog_digitala_la�romedel_2_inlaga_170x240_final.indd   34 2020-12-23   16:082020-12-23   16:08



35

NV-ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Fysik  
för gymnasiet
Digilär Fysik för gymnasiet är ett läromedel som består 
av intresseväckande texter, inspirerande bilder och 
illustrationer, bildberättelser och filmer. Här möter eleven 
fysiken i vardagen, men också exempel från senaste 
forskningen – in i nanotekniken och ut i universum. Det 
finns gott om räkneexempel, både på grundläggande 
och högre nivå, samt klickbara fördjupningar för den som 
vill lära sig mer. En viktig del av läromedlet är det stora 
antalet varierade uppgifter. Eleverna tränar begreppen 
i quiz eller ordlistor knutna till varje kapitel. Det finns 
räkneuppgifter med lösningförslag på flera nivåer, men 
också självrättande övningar, diskussionsuppgifter,  
simuleringar och laborationer.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Filmer och simuleringar som illustrerar fysiken.
• Många spännande laborationer.
• Elevnära språk och många exempel.
• Uppgifter på flera nivåer med lösningsförslag.
• Quiz, ordlistor och självrättande övningar för att  
   befästa kunskapen.

Digilär Naturkunskap  
för gymnasiet
Digilär Naturkunskap för gymnasiet omfattar hela det 
centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1a1, 
Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2. Läromedlet  
bygger på Natur & Kulturs Insikt Naturkunskap. Här finns 
intresseväckande texter och ett omfattande bild och 
studiematerial. Det finns en stor variation av uppgifter  
– instuderingsfrågor med lösningsförslag, diskussions
uppgifter, laborationer, fördjupningar och fältstudier.

Dessutom ingår Forskningstorget där vi lyfter den 
senaste forskningen inom naturvetenskap och teknik 
i en text med tillhörande uppgifter och tips på vidare 
läsning. Perfekt att använda på en lektion eller som 
fördjupningsmaterial.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Självrättande instuderingsfrågor med svar till  
   varje kapitel, för att befästa innehållet.
• Lär tillsammans – diskussionsuppgifter,  
   gruppuppgifter och klassuppgifter.
• Fältstudier och laborationer.
• Forskningstorget – med aktuell och intressant  
   naturvetenskaplig forskning.
• Inspirerande text och utvalda bilder som förstärker 
   texten, samt repetition i sammanfattningen.

Författare: Anna Kullander Sjöberg,  
Susanna Nilsson, Lennart Boström, Börje Ekstig

Digilär Fysik för gymnasiet

Best. nr: 9789198442533

12 månader

Pris: 129:

Författare: Lisa Kirsebom, Anna Lodén,  
Helen Forsgren

Digilär Naturkunskap för gymnasiet

Best. nr: 9789198442496

12 månader

Pris: 129:

»Jag gillar läromedlet, det träffar rätt i  
ambition med vad ett digitalt läromedel  
kan tillföra, utan att för den sakens skull 
släppa greppet om pennan. Bra jobbat!«

Nyhet

NoK_katalog_digitala_la�romedel_2_inlaga_170x240_final.indd   35NoK_katalog_digitala_la�romedel_2_inlaga_170x240_final.indd   35 2020-12-23   16:082020-12-23   16:08



36

MATEMATIK GYMNASIET

NOKfl ex Matematik 
för gymnasiet
NOKfl ex Matematik ger dig kvalitetssäkrade och 
beprövade matematikläromedel i digitalt format. Här 
får du allt du kan förvänta dig av ett heldigitalt läromedel 
i matematik. Från Matematik 5000, Natur & Kulturs 
populära tryckta läromedel, har vi hämtat ett gediget 
innehåll. Utöver texter och övningar fi nns det en mängd 
digitala tillägg. Filmade genomgångar, direkt återkopp
ling och ett spelliknande poängsystem är några. Det 
adaptiva övningsverktyget anpassar sig efter elevens 
tidigare svar. Du som lärare kan också välja ut övningar. 
Ledtrådar och lösningar underlättar elevens övning på 
egen hand. 

Utöver detta har vi utvecklat ytterligare ett stöd 
för dig som lärare. Vi kallar det lektionsaktiviteter, 
och det kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 
2.0. Här fi nns en bank av aktiviteter som vilar på veten-
skaplig grund, med syftet att få eleverna att prata om 
matematik.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Heltäckande och kvalitetssäkrat innehåll.
• Färdiga lektionsaktiviteter.
• Statistik som skapar överblick.
• Diagnosverktyg.
• NOKfl ex Code – programmering i matematik ingår.

NOKfl ex Code 
– programmering i 
matematik för gymnasiet
NOKfl ex Code är ett läromedel i programmering i 
matematik, speciellt framtaget för gymnasiet. Hur knyter 
man ihop programmering och matematik på ett naturligt 
sätt? Svaret är NOKfl ex Code. Läromedlet är heldigitalt 
och innehåller både teori och uppgifter om program
mering i matematik. Dessutom ingår en webbaserad 
programmeringsmiljö där eleverna enkelt kan skriva och 
köra program. Inget behöver laddas ned eller installeras 
på elevernas datorer. 

Produkten är uppbyggd i dels längre slingor där eleven 
går igenom olika områden inom programmering och 
dels kortare slingor med nära koppling till matematiska 
uppgifter och problemlösning.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Programmering i matematik och problemlösning.
• Inbyggd webbaserad programmeringsmiljö.
• Inga förkunskaper behövs.
• Programmeringsspråket är Python.
• Ingår utan extra kostnad i NOKfl ex Matematik 
   men kan även köpas separat.

NOKfl ex Code Programmering för gymnasiet

Best. nr: 9789127453326

12 månader

Pris: 79:

Författare: Lena Alfredsson, Patrik Erixon, 
Hans Heikne, Kajsa Bråting

NOKfl ex Matematik för gymnasiet

Best. nr: Se ISBN och övrig 
beställningsinformation på nok.se

12 månader

»Eleverna blir mer självgående 
och drivna och det skapar ett 
intresse som jag tycker har saknats 
i svensk skola. Det tycker jag 
att NOKflex har bidragit till.«
ANDERS ENSTRÖM, LÄRARE I SKOGÅS
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ÖVRIGA ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Programmering  
för gymnasiet
Digilär Programmering 1 i C# omfattar det centrala 
innehållet i kursplanen för Programmering 1. Program
mering är ett praktiskt ämne och eleven kan inte utveckla 
färdighet i programmering utan att själv skriva kod. 
Läromedlet innehåller tydliga videogenomgångar som 
är anpassade till vanligt förekommande plattformar som 
används i skolan.

Här går vi igenom allt ifrån programmeringens historia, 
hur programmering påverkar vårt dagliga liv samt olika 
gränssnitt. Dessutom ingår en mängd uppgifter för  
praktiskt arbete och övning på att skriva kod, både  
quiz och själv rättande övningar samt större uppgifter.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Videogenomgångar som förklarar steg för steg  
   hur du kodar i C#.
• Quiz för att befästa kunskapen.
• Fördjupningar och länkar under extramaterial  
   för den som vill lära mer.
• Färdiga programmeringsuppgifter att sätta  
   igång med.
• Lärarhandledningar till hjälp för läraren.

Digilär Idrott och hälsa  
för gymnasiet
Digilär Idrott och hälsa för gymnasiet är ett komplett 
och heldigitalt läromedel som täcker det centrala inne
hållet i kursen Idrott och hälsa 1. Här finns bland annat 
fördjupningstexter, filmer samt praktiska och teoretiskt 
övningar.

Eleven möter Idrott och hälsa genom text, bild, ljud  
och film. Här finns ett gediget material att arbeta med,  
komplett lärarhandledning och ett stort antal arbets upp
gifter för eleven att visa alla sina kunskaper i. Livsstil och 
fysisk aktivitet, Friluftsliv, Mental träning och spännings-
reglering samt Ergonomi är några av läromedlets arbets
områden. Unika filmer där vi får följa några ungdomar  
som utövar var sin sport kan användas som introduktion 
eller intresseskapare.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Inspirerande filmer och omfångsrikt bildmaterial. 
• Självrättande övningar.
• Elevaktiverande uppgifter som inspirerar till  
   individ anpassad träning och elevledda grupp   
   övningar.
• Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.
• Praktiska uppgifter varvas med teoretiska och  
   lärarhandledningen stöttar dig på vägen.

Författare: Henrik Gustavsson, Christian Nelin

Digilär Idrott och hälsa för gymnasiet

Best. nr: 9789198442588

12 månader

Pris: 129:

Författare: Göran Häljestam

Digilär Programmering för gymnasiet

Best. nr: 9789198442564

12 månader

Pris: 129:
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ÖVRIGA ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Sociologi  
för gymnasiet
Digilär Sociologi för gymnasiet är ett komplett och 
heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet 
i kursen Sociologi. Här finns bland annat välfyllda och 
aktuella texter, komplett lärarhandledning och många 
inspirerande uppgifter.

Digilär Sociologi för gymnasiet är ett engagerande 
läromedel där eleven får ta sig an ämnet genom olika  
teman och ett rikt bildutbud. Här finns ett omfattande 
material att arbeta med och många arbetsupp gifter 
kopplade till sociologiska teorier. Några av läro medlets 
arbetsområden är Konsumism, Vi och dom – synen på de 
andra, Sociala medier och Sexualitet.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Teman och uppgifter som engagerar eleverna. 
• Direkt koppling till aktuella ämnen och forskning.
• Centrala sociologiska teorier vävs in i uppgifter.
• Gedigen metoddel som stöttar eleverna att  
   använda sociologiska metoder.
• Inspirerande lärarhandledning indelat per  
   arbetsområde.

Digilär Företagsekonomi  
för gymnasiet  
Digilär Företagsekonomi för gymnasiet är ett komplett  
heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet  
i kursen Företagsekonomi 1 och 2. Här finns bland annat 
en omfattande lärarhandledning, filmer och fördjupnings
texter.

I läromedlet får eleverna följa utvecklingsfaserna för 
en rad olika företag. I de många arbetsuppgifterna får 
de arbeta med ämnen knutna direkt till företagsvärlden, 
bland annat affärsplaner, budgetering och bokslut.  
Matematik för ekonomer, företagens roll i samhället och 
att arbeta i projekt är några av de ämnen som lyfts fram.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Filmer som porträtterar aktuella företag och  
   entreprenörer.
• Reflektionsuppgifter och praktiska uppgifter  
   kopplade till ekonomisk redovisning/kalkyl.
• Självrättande övningar och quiz där eleven får  
   direkt feedback.
• Uppgifter där eleven får öva sina färdigheter  
   i kalkylprogram, bokföring och budgetering.
• Aktuella och inspirerande exempel på företag  
   och entreprenörer.

Författare: Fredrik Bernelf

Digilär Företagsekonomi för gymnasiet

Best. nr: 9789198442540

12 månader

Pris: 129:

Författare: Lisa Sparrström,  
Anna-Lena Wingqvist

Digilär Sociologi för gymnasiet

Best. nr: 9789198442557

12 månader

Pris: 129:
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ÖVRIGA ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Entreprenörskap  
för gymnasiet 
Digilär Entreprenörskap för gymnasiet är ett komplett 
heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet 
i kurserna Entreprenörskap samt Entreprenörskap och 
företagande.

Läromedlet är baserat på Mitt UF-företag – entrepre-
nörskap på riktigt (från Ung Företagssamhet). Det är 
ett omfattande och engagerande läromedel där eleven 
får genomföra kursen genom inspirerande teoritexter 
och praktiska övningar. Här finns ett upplägg med text, 
uppgifter och länkat material för de elever som ska 
starta och driva företag i kursen Entreprenörskap och 
företagande.

Läromedlet innehåller följande huvuddelar: Inför ditt  
UF- år, Starta, Driva och Avveckla. Här finns även länkar  
till UF:s poddar Läxpodden och Innovationspodden.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Baserat på Ung Företagsamhets framgångsrika  
   upplägg av kursen Entreprenörskap och företagande.
• Tydligt upplägg som följer UFföretagets olika  
   utvecklingsfaser.
• Inspirerande filmer.
• Praktiska uppgifter som stöttar elevernas projekt  
   att driva företag.
• Omfattande lärarhandledning med många  
   lektionstips.

Digilär Privatjuridik  
för gymnasiet
Digilär Privatjuridik för gymnasiet är ett komplett 
heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i 
kursen Privatjuridik. Här finns en omfattande lärarhand
ledning, elevaktiverande arbetsuppgifter, begreppslistor 
med övningar och fördjupningstexter.

Läromedlet berör bland annat autentiska rättsfall, 
rättens del i demokratin där den aktuella kopplingen  
till samhället är en naturlig del av textmaterialet, rätts
filosofi och etik. I de många arbetsuppgifterna får eleverna 
arbeta med ämnen knutna direkt till juridiken. Större 
arbetsuppgifter varvas med självrättande övningar där 
elever får öva på begrepp kopplade till juridikämnet.

I biblioteksdelen finns det exempel på juridiska  
dokument som äktenskapsförord och avtalstexter.
 
FEM SNABBA OM LÄROMEDLET:
• Omfattande lärarhandledning.
• Autentiska rättsfall ingår.
• Begreppslistor med möjlighet till självrättande förhör.
• Klickbar fördjupning direkt i texterna.
• Möjlighet att som lärare lägga till eget material.

Författare: Fredrik Bernelf

Digilär Privatjuridik för gymnasiet

Best. nr: 9789198442328

12 månader

Pris: 129:

Författare: Michael Lindquist

Digilär Entreprenörskap för gymnasiet

Best. nr: 9789198442571

12 månader

Pris: 129:

Nyhet
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SFI

Gilla svenska Digital
– ett heldigitalt läromedel 
för sfi  kurs B–D
Nu har du och dina elever äntligen möjlighet att arbeta 
med Gilla svenska i en användarvänlig och prisvinnande 
plattform. Här fi nns den funktionalitet som behövs för 
språkinlärning och den fl exibilitet som är nödvändig för 
en framgångsrik sfi -undervisning.

Ett digitalt läromedel som motiverar
Gilla svenska Digital är ett komplett och heldigitalt 
läromedel med övningar som tränar de fem färdigheterna 
läsa, höra, samtala, berätta och skriva, med direkt 
koppling till kursplanen i sfi . Fokus ligger på ett 
funktionellt språk som eleverna snabbt kan använda.

Ständigt uppdaterat och inspirerande
Läromedlet innehåller teman som är relevanta för vuxna 
elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om 
svenska förhållanden och koder, aktuella händelser och 
ett funktionellt språk som de kan använda direkt efter 
första lektionen. Precis som de tryckta böckerna är det 
digitala läromedlet uppbyggt med progression inom 
respektive kapitel som vi här kallar arbetsområde. Och 
varje arbetsområde är fristående för att det ska vara 
fl exibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag.

Författare: Sanna Lundgren, Caroline Croona
Gilla svenska sfi  kurs B, C, D

Kurs B      9789198442355      12 mån       139:

Kurs C      9789127459830      12 mån       139:

Kurs D      9789127459847      12 mån       139:

Digital 
kompetens

Tydliga 
mål

För-
förståelse

Strategier 
för att läsa, höra, 
samtala, berätta 

och skriva

Grammatik 
och uttal i en 

kontext

Stöttning i din undervisning
Läromedlet stöttar dig som lärare. Tack vare variationen 
i övningarna kan du enkelt varva mellan skärmtid och 
gruppuppgifter eller aktiviteter i helklass. I lärarhand
ledningen hittar du med ett klick allt du behöver.
Materialet består av lärarinstruktioner och ett stort antal 
kopieringsunderlag, skrivmallar, bedömningsmatriser 
samt kunskapstester. Lärarmaterialet är placerat på olika 
nivåer i läromedlet för att det ska vara lätt att hitta och 
navigera i.

Flexibel grammatikträning
I varje arbetsområde fi nns en kort grammatikgenomgång 
som utgår från det ordförråd som eleverna har tränat 
i arbetsområdet. Utöver det fi nns även ett bibliotek 
med all grammatik från läromedlet samlad samt gram
matikgenomgångar och övningar för repetition och 
mängdträning.

Funktioner för inlärning
Den specialutvecklade och inkluderande funktionaliteten, 
som till exempel uppläst ljud och möjlighet att justera 
texten, skapar en skräddarsydd upplevelse för eleven.

Licenserna hanteras av skolan och går att byta från 
en elev till en annan i de fall där en elev hoppar av 
kursen – en nödvändig fl exibilitet i sfi -kurser med 
stor genomströmning.

Inspirerande
teman med 

vuxenperspektiv!

Nyhet
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Vilken studieväg undervisar du på?
Jag undervisar på studieväg 1 där elever som har lite 
eller ingen skolbakgrund från hemlandet studerar. 
Några elever kan läsa och skriva på sitt modersmål, men 
några har knappt hållit en penna när de kommer till oss. 
Majoriteten av eleverna är äldre. Som lärare behöver du 
kunna sätta dig in i ett annorlunda sätt att undervisa och 
efter fem år i spår 1 så lär jag mig fortfarande någonting 
nytt varje dag.

Vad är bäst med att jobba digitalt tycker du?
Det bästa med att jobba digitalt är att man kan dela 
med sig av saker på ett effektivt sätt. Delade enheter, 
olika lärplattformer, hemsidor, Facebook, YouTube etc. 
gör det möjligt att dela pedagogiskt material, hämta in 
ny kunskap och även själv kunna nå ut till andra lärare 
med tankar, praktiska tips och erfarenheter.

Något annat som sätter guldkant på arbetet är alla 
verktyg som fi nns tillgängliga idag. Verktyg där läraren 
kan göra eget material till eleverna. Det kan handla 
om program och appar som kan göra en quiz eller en 
bilduppgift t.ex. Kahoot eller Widgit Online/Inprint. 
Det kan också vara ett otroligt bra fi lm- och redigerings-
instrument som t.ex. Screencast-O-Matic eller iMovie. 
Sen alla program och appar som eleverna kan använda 
för ljud läsoch skriv träning och ordförråd, wow jättebra 
tycker jag.

Även de möjligheter som fi nns med t.ex. Microsoft 
Offi ce och Google-appar får inte glömmas. Videosamtal, 
bildspel, textskapande, bildskapande och planering/
struktur med kolumner, rutor och scheman. Det går 
till och med att skapa sin egen hemsida. Hur häftigt 
är inte det?

Har du några konkreta tips till de som jobbar på 
distans?
Vi använder elevernas mobiler som verktyg och skickar 
fi lmerna via en sms-app. Där kan de sedan väldigt enkelt 
och översiktligt repetera gamla fi lmer. De behöver inte 
några krångliga genvägar, göra val eller se massa onödig 
text massa. Alla våra elever har tillgång till en dator, men 
vi valde bort dem just nu, då eleverna hade svårt att ta 
till sig tekniken.

Övriga tips för att förenkla distansundervisningen:
• Prata in videosms eller ljudsms till dina elever när du 
vill förmedla något.

• Ring videosamtal med telefonen. De fl esta elever 
har faktiskt det installerat för att kunna prata med familj 
i hemlandet.

• Utnyttja de språkliga resurser som fi nns på skolan. Spela 
in information på t ex arabiska med endast ljud och bild 
för de elever som inte kan läsa på sitt modersmål. Som 
t ex att det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk.

Har du fl er konkreta digitala tips för undervisningen 
i klassrummet?
Ja, som lärare är det viktigt att inte bli stressad över 
det digitala. Om du tycker att det är svårt, lär dig lite 
i taget och använd det som fungerar för dig. Om det 
inte fungerar för dig, fungerar det inte för gruppen.

»Jag lär mig fortfarande 
något nytt varje dag«
Möt Sofi e Svensson, sfi -lärare och 
digitaliseringspedagog på Komvux sfi  
i Norrköping. Vi har ställt några frågor 
om sfi -undervisningens digitalisering 
och utmaningar med distans undervisning.

Sofie Svensson
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»Det bästa med att jobba 
digitalt är att man kan dela 
med sig av saker på ett 
effektivt sätt.«

• Med Natur & Kulturs heldigitala 
   läromedel har du allt samlat på 
   ett ställe. Fakta, övningar, fi lm, 
   lärarhandledning, planering m m.
• Följ ett färdigt upplägg eller skapa 
   en egen planering i  läromedlet.
• Blanda innehåll ur läromedlet med eget material.
• I våra heldigitala läromedel hittar du lärarinstruktioner 
   och ett stort antal kopieringsunderlag, skrivmallar, 
   bedömningsmatriser samt kapiteltester.
• Du får tillgång till engagerande läromedel där eleven
   möter språket genom text, bild, ljud och fi lm.
• Materialet är åtkomligt var du än är – i skolan eller 
   på distans.

Skapa ett 
testkonto så kan 
du prova gratis. 
Gå in på nok.se
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Från första steget 
till maxad användning 
Vi stöttar din läromedelsresa hela vägen (om du vill).

Kom igång!
Rådgivning och Kom igång ingår 
alltid vid test och användning av 
våra digitala läromedel. Vi kan 
även skräddarsy fortbildning 
utifrån dina behov.
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Söker du helhetslösningar till din skola eller kommun? 
Vi hjälper dig att hitta en skräddarsydd lösning efter 
dina behov – kontakta någon av oss redan idag!

Vi hjälper dig!

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

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. 
Fullständiga 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

Dina tryckta läromedel 
fortsätter på webben

Läs mer och 
prova gratis på 
nok.se/digilar

Känner du till att kostnadsfritt digitalt extramaterial ingår till 
de fl esta av Natur & Kulturs tryckta läromedel? Det kan vara 
självrättande webb och hörövningar, bedömningsunderlag, 
länksamlingar eller fi lmer. Dessutom kan du få statistik över 
utförda övningar och har möjlighet att kommentera elevens 
svar. Bra för dig som vill arbeta med både tryckta och digitala 
läromedel!

Scanna QRkoden och sök efter 
kostnadsfritt extramaterial till 
dina läromedel. Prova!

NoK_katalog_digitala_la�romedel_2_inlaga_170x240_final.indd   42NoK_katalog_digitala_la�romedel_2_inlaga_170x240_final.indd   42 2020-12-23   16:082020-12-23   16:08



Söker du helhetslösningar till din skola eller kommun? 
Vi hjälper dig att hitta en skräddarsydd lösning efter 
dina behov – kontakta någon av oss redan idag!

Vi hjälper dig!

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

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. 
Fullständiga 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

Heltäckande, heldigitala  
läromedel för alla stadier

Prova gratis  
– ett ämne eller  
flera! Gå in på  

nok.se
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Heldigitala
läromedel

Grundskolan,
Gymnasiet & Sfi

Här hittar du

ISB
N

: 9789127460065
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