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

Vi skräddarsyr lösningar 
efter dina behov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

äs mer  no se lima

Natur & Kultur är Sveriges 
första klimatneutrala förlag!

Illustration: M
aja Säfström
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Beställ!

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

Priser

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

Kontakta oss

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

Bildning, utbildning och inspiration

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

Välkommen till oss!
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Prisvinnande plattform
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.

Ditt läromedel fortsätter på webben!
Känner du till att kostnadsfritt digitalt extramaterial ingår till de fl esta 
av dina 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.

På nok.se/extramaterial fi nns allt tillgängligt material!

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

Scanna QR-koden och 
se vad som fi nns för dig. Du
 kan använda kameran i din 
smartphone för att scanna.

 Inga extra appar krävs. Prova!

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

2
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Ett liv på vår planet
Av David Attenborough

"Den här boken är mitt vittnesmål  och min vision för 
framtiden. Den är berättelsen om hur vi kom att 
begå detta vårt största misstag och hur vi, om vi 
agerar nu, fortfarande kan rätta till det. Vi måste lära 
oss hur vi arbetar med naturen snarare än mot den 
– och jag ska berätta hur.”

Sfi -podden 
Språkresan
I vår spännande podd-
serie Språkresans tre 
säsonger möter vi ett 
antal personer som har 
lärt sig svenska som 
andraspråk. De berättar 
om sin individuella resa 
och ger en mängd tips 
och råd om hur man bäst 
lär sig ett nytt språk. Till 
podden fi nns lektionstips 
och diskussionsfrågor. 
Läs mer på nok.se/sfi 

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

Alltid tillgänglig 
lärar handledning 
Du missar väl inte våra webbaserade lärarhandledningar? 
Här fi nns stöd för din undervisning som exempelvis lektions-
förslag, didaktiska tips, extramaterial, provuppgifter och 
bedömningsstöd.

Prova här!

Följ Sfi -sidan på Facebook för nyheter, tävlingar och tips för din undervisning!Följ Sfi -sidan på Facebook för nyheter, tävlingar och tips för din undervisning!
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Sju jobb 
Lär elever 
svenska med 
arbetslivs-
anknytning

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

Vardagssvenska
Grundkurs i 
svenska för 
nyanlända 
– i väntan på sfi

Lär dig
Grundläggande 
läs- och ord-
förståelse

Öva svenska
För nyanlända 
som möter 
svenskan för 
första gången

Framåt B–C
Basläromedel 
för ett klassrum 
med flexibla 
starter

Mål 1 & 2
Basläromedel 
med lugn 
progression 
och mycket 
stöttning

Mål 1 Interaktiv 
studiehandledning
Hjälper att individ-
anpassa under-anpassa under-anpassa under
visningen och 
passar perfekt för 
distansstudier 

Läs!
Läsförståelse 
på mycket 
lätt svenska

Lyssna!
Hörövningar 
på mycket 
lätt svenska

Extra 1–4
Läs- och skriv-
träning på 
mycket lätt 
svenska

Läspraktik 
Noveller med 
yrkestema för 
kurs B och C 

Mitt i mål
Basläromedel 
med fokus på 
texttyper

Svenska till 
vardags 
Vardagsnära 
ord och fraser

Gilla svenska B–D
Basläromedel som 
utgår från genre-
pedagogiken och 
utvecklar elevernas 
digitala kompetens

Skrivnyckeln
Enkla och tydliga 
förklaringar till 
svensk grammatik. 
Hjälper eleverna att 
rätta och utveckla 
sina texter

Skriv i vardagen
Skrivövningar 
och mönstertexter 
som tränar elevens 
skrivande

Sju dagar
Öva kommunikation 
Sju dagar
Öva kommunikation 
Sju dagar

i vardagen

Sju familjer
Ger eleverna 
baskunskaper 
om Sverige

Sju jobb 
Lär elever 
svenska med 
arbetslivs-
anknytning

Omvärldskunskap 
Ger grundläggande 
kunskaper i svenska, 
NO och SO.

Romaner
Romaner för kurs 
C och D eller 
grundläggande 
SVA. Innehåller 
frågor för bok-
samtal samt 
ordlistor. 

Studieväg 2

Studieväg 3

Grundläggande SVA

Yrkessvenska

Framåt A 
elevbok 
1, 2 och 3
Läs- och skriv-
inlärning. 
Fortsätt sedan 
med Framåt B 
och C

Omvärlds-
kunskap 
Ger grund-
läggande 
kunskaper i 
svenska, NO 
och SO

Lästid
Lättlästa 
noveller för 
nybörjarläsare.
Fyra noveller 
på två nivåer 

Sju familjer 
Ger eleverna 
baskunskaper 
om Sverige

Sju dagar
Öva vardags-
Sju dagar
Öva vardags-
Sju dagar

Studieväg 1

Här finns läromedel 
för dina sfi-elever 
– oavsett förkunskaper
Till många av våra läromedel finns läs-, hör- och 
webbövningar. Hur du än vill jobba – tryckt, blended 
eller heldigitalt – vi har läromedel för dig! 

Finns nu även som 
heldigitalt läromedel. 
Läs mer på s.10

Öva vardags-Öva vardags-
kommunikation

Bläddra vidare i katalogen för mer 
information och inspiration för 

din sfi-undervisning!
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Rivstart 
A1+A2 
& B1+B2
Basläromedel 
för studievana 
elever

Pictogloss
Bildserier 
för språk-
undervisning

Mitt i mål
Basläromedel 
med fokus på 
texttyper

Klara texten 
C & D
Ger eleven 
förståelse för 
olika texttyper

Skrivnyckeln 
Enkla och tydliga 
förklaringar till 
svensk grammatik. 
Hjälper eleverna att 
rätta och utveckla 
sina texter

Fixa texten
Stöttar eleven i 
att läsa, förstå och 
själv skriva olika 
slags texter 

Sagor och 
sanningar
Faktatexter och 
sagor med språk-
utvecklande 
övningar

Uttalsboken 
Svenskt uttal i 
teori och praktik

Målgrammatiken
Svensk grammatik 
på 18 språk

Romaner
Romaner för kurs 
C och D eller 
grundläggande 
SVA. Innehåller 
frågor för bok-
samtal samt 
ordlistor. 

Jobba 
– introduktion
till arbetslivet
Information om
den svenska
arbetsmarknaden
– praktiska tips och
övningar

Läspraktik 
Noveller med 
yrkestema för 
kurs B och C 

Yrkessvenska i 
barnomsorgen 
Kombinerar 
yrkeskompetens 
och svensk-
kunskaper

Yrkessvenska 
i vård och omsorg
Utvecklar kunskaper 
i yrkessvenska inom 
vård och omsorg 

Sju jobb 
Lär elever 
svenska med 
arbetslivs-
anknytning

Rivstart Yrkesliv 
Tränar språket 
på arbetsplatsen 
– för studievana
elever

Bakom 
ratten
– att arbeta
med transport

Förskolan 
Liljan 
– att arbeta
inom barn-
omsorg

Harrys hörna 
– att arbeta
inom handel

Hos Karlssons 
– att arbeta på
restaurang

Idas 
arbetsvecka 
– att arbeta
inom vård och
omsorg

Vinklar och rör 
– att arbeta
med teknik

Studieväg 2

Studieväg 3

Grundläggande SVA

Yrkessvenska

Studieväg 1

Här finns läromedel 
för dina sfi-elever 
– oavsett förkunskaper
Till många av våra läromedel finns läs-, hör- och 
webbövningar. Hur du än vill jobba – tryckt, blended 
eller heldigitalt – vi har läromedel för dig! 

Samhällskunskap 
på lätt svenska 
Sammanfattning 
av grundskolans
 kurs i samhälls-
kunskap

Pictogloss
Bildserier 
för språk-
undervisning

Klara texten 
C & D 
Ger eleven 
förståelse för 
olika texttyper

Läsa till max; 
Läsebok 1–2 & 
Novellhäfte 1–3
Skönlitterära 
läsupplevelser på 
lätt och mycket 
lätt svenska

Bläddra vidare i katalogen för mer 
information och inspiration för 

din sfi-undervisning!

sina texter

Stöttar eleven i 
att läsa, förstå och 
själv skriva olika 

Grundläggande SVA

Bläddra vidare i katalogen för mer 
information och inspiration för 

din sfi-undervisning!

Grundläggande SVA

Bläddra vidare i katalogen för mer 
information och inspiration för information och inspiration för 
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Du som är sfi -lärare, 
du är ju själv facit!

– I läroböcker för sfi  fi nns det väldigt många uppgifter som är 
lucktexter, alltså texter där man ska fylla i någonting som är för-
handsbestämt. Att det är uppbyggt på det sättet i grammatik-
böcker är för att boken ska kunna ha ett facit och fungera för själv-
studier.  Men, du som är sfi -lärare, du är ju själv facit! Du behöver 
inte ha de färdiga svaren utan kan istället ta bort det förbestämda 
ordet och låta dina elever själva bestämma vilket ord som ska fi n-
nas i lucktexterna. 

 Hur gör man?
– Gör grammatikövningar som hänger ihop, vi använder inte 
grammatiken för att skriva lösryckta meningar utan till att skriva 
texter. Eleverna får själva välja vilket exempelvis adjektiv som ska 
in i lucktexten och det har en massa fördelar! En fördel är att 

eleven får använda sitt eget ordförråd, vilket gör övningen till en 
övning för både grammatik och ordförråd samtidigt. Det gör 
också att man kommer ett steg närmare en autentisk användning 
av språket  En annan fördel är man kan gå igenom meningarna 
fl era gånger, repetera och lära sig bättre. 

Öppna luck-övningar 
Fyra meningar/exempel räcker.  
Övningen tar 30-40 minuter. 

Se Saras fi lmade presentation 
av grammatiktipsen här

Grammatiktips 
från Sara Lövestam

Vilka är fördelarna 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 lär-plattformar, 
hemsidor och sociala medier 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 och 
program som fi nns tillgängliga idag och som kan användas för 
ljud- läs-och skrivträning och ordförråd. 

Digitala tips för sfi 
Vi ställde några frågor till Sofi e Svensson, sfi -lärare 
och digitaliseringspedagog på Komvux Sfi  i 
Norrköping, nominerad till Guldäpplet 2021! 

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. 

– Kom också ihåg att emellanåt 
använda penna, papper, bildkort, 
klockor, white boards, bokstavslådor och 
andra fysiska ting. Det digitala ska vara ett 
verktyg att förbättra och förenkla inte försämra och försvåra. 

Fler tips för en lyckad distansundervisning:
• Prata in video-sms eller ljud-sms till dina elever när du vill 

förmedla något. 
• Ring videosamtal med telefonen
• Utnyttja de språkliga resurser som finns på skolan. Spela in 

information på t.ex. arabiska med endast ljud och bild för 
de elever som inte kan läsa på sitt modersmål.

6
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Sanna Lundgren och Caroline Croona berättar om behovet av Gilla svenska – 
ett läromedel som intresserar eleven och har ett vuxet tilltal.
– Vi ville skapa ett läromedel som var heltäckande, där  man inte 
skulle behöva komplettera med andra böcker. Vi ville också skriva 
texter som lärare och elever skulle vilja läsa – moderna texter 
om dagens svenska samhälle och om universella ämnen 
som väcker många känslor, tankar och lusten att 
diskutera. 

Det säger  författaren Caroline Croona, 
som författat Gilla svenska-serien till-
sammans med Sanna Lundgren.

Ett vuxet tilltal
– Vi tar upp vuxnas tankar, vardag 
och problem. Det kan vara 
teman som bostadssegrega-
tion, internetdejting eller rättig-
heter på jobbet. Vi lindar inte in 
det, men texterna har en positiv 
twist. I lärarhandledningen skri-
ver vi hur man kan lyfta ämnena 
för samtal, om man vill, fyller 
Sanna Lundgren i.

Sanna Lundgren är själv svensklä-
rare på sfi -nivå och väl införstådd med 
de utmaningar som fi nns, som att en 
majoritet av de elever som läser sfi  inte full-
följer kursen.

– Hur skulle man kunna fånga upp dem som redan testat befi nt-
liga läromedel, men inte klarat av det. Jag började fundera på 
vilka behov som fanns och hur jag som lärare kunde täcka upp 
brister, motivera och väcka nyfi kenhet, berättar Sanna Lundgren.

Ur de tankarna föddes Gilla svenska, som nu är ett komplett 
läromedel för alla steg av sfi  på studieväg 2. Böckerna är genrepe-
dagogiska med progression inom varje kapitel. Svårighetsgraden 

stegras alltså inom varje kapitel, istället för att avancera från pärm 
till pärm. Något som gör det möjligt att börja med vilket kapitel 
som helst i boken, en fördel då nya elever tillkommer under hela 
läsåret. 

– Läsförståelse, hörförståelse och repetition av ord 
ingår i alla kapitel, de är uppbyggda på samma 

sätt så att man kan stötta och bygga upp. Mis-
sar man enstaka kapitel så gör det inget, 

säger Sanna Lundgren.

Digital kompetens och källkritik
De två författarna såg även ett 
behov av att erbjuda digital kompe-
tens och ett helt kapitel ägnas åt 
internet.

– Det fi nns en del om källkritik, där 
eleverna praktiskt får öva på att vär-
dera källor. Vi diskuterar hur del-

ningar av sådant som inte stämmer 
kan påverka. Vi går igenom sökteknik 

och hur man hittar information på nätet, 
berättar Caroline Croona.
Dessutom fi nns nu alltså Gilla svenska 

Digital, ett rikt heldigitalt material som under-
lättar lärandet, Sanna lyfter möjligheten att repe-

tera kunskap utanför klassrummet, till exempel genom 
automatisk rättning. Men här fi nns även ett unikt stödmaterial 
som eleverna kan ta del av så många gånger de behöver. 

Till Gilla svenska fi nns fl era olika fi lmer som visar en eller fl era 
personer som berättar om ett ämne.

– Det är ett sätt att visa samspel mellan personer som samtalar, 
att få med sådana små detaljer som hur vi ser ut när vi berättar 
något, säger Caroline Croona.

Vi gillar svenska
Ett sfi -läromedel som väcker läslust

7
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Gilla svenska har en tydlig struktur med konkreta mål och synliga strategier. 

Fristående kapitel för kontinuerligt intag
Gilla svenska är ett heltäckande basläromedel för 
sfi  kurs B-D och består av tre elevböcker med 
digitalt extramatierial. Böckerna har en tematisk 
indelning och innehållet är relevant för vuxna 
elever som ska etablera sig i Sverige. De får kun-
skap om svenska förhållanden och koder, aktuella 
händelser och ett funktionellt språk som de kan 
använda direkt efter första lektionen. Läromedlet 
är uppbyggt med progression inom respektive 
kapitel. Och varje kapitel är fristående för att det 
ska vara fl exibelt för elev och lärare vid 
kontinuerligt intag. 

Tydlig struktur underlättar för eleven 
Alla kapitel har en tydlig struktur med återkom-
mande moment: tydliga mål i början av kapitlet, 
förförståelse och strategier inför varje färdighet, 
grammatik och digital kompetens. Färdigheterna 
är indelade efter kursplanen för sfi  och består av: 
läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och 
muntlig interaktion och muntlig produktion. I varje 
kapitel får eleverna dessutom lära sig att tolka text 
och bilder som till exempel diagram och skyltar. 
Genom att läsa och lyssna på korta dia loger, som 
fi nns i varje kapitel, förbättrar eleverna sitt uttal.

Fokus på läsförståelse
I Gilla svenska får eleverna träna på att läsa och 
förstå, sammanfatta och återberätta samt svara på 
mellan raderna-frågor. 

I varje kapitel fi nns huvudtexter i två text typer 
på två nivåer:
• en berättelse som introducerar temat och som 

ger eleven en bra grund för att fortsätta för-
djupa sig.

• en artikel eller faktatext som ger eleven extra 
utmaning och möjlighet att arbeta vidare mer 
självständigt.

Grammatik i en kontext
I varje kapitel fi nns en kort grammatikgenomgång. 
Alla övningar och exempel i förklaringarna utgår 
från det ordförråd som eleverna har tränat i kapit-
let. Utöver det fi nns även en grammatikdel i slutet 
av boken. Tillsammans med webbövningarna och 
kopieringsunderlagen får då eleverna mycket 
repetition för att befästa sina kunskaper.

Digital kompetens
Ett återkommande moment i boken är digital 
kompetens som består av uppgifter där elever får 
utveckla sina färdigheter att söka efter informa-
tion på internet. Eleven får extra stöd genom digi-
talt extramaterial som ingår i varje kapitel, till 
exempel fi lm ade samtal som ger eleven möjlighet 
att arbeta självständigt. Det fi nns även en mängd 
extraövningar, till exempel uttals övningar, extra 
hörövningar, extra läsförståelse, grammatik- och 
ordkunskapsövningar.

Gilla svenska
Flexibelt och genrepedagogiskt sfi -läromedel

Passar för: Sfi  kurs B–D | Studieväg 2

Nu är 
D-boken 

här!

G
ill

a 
sv

en
sk

a
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Både jag och eleverna är supernöjda 
med Gilla svenska B! Relevanta och 
intressanta teman och texter, tydlig 
struktur och mycket material. Extra 
plus till fi lmerna.
MARIA JANEKLINT, SFI-LÄRARE.

Som ytterligare stöttning fi nns för varje kapitel en fi lm som visar exempel på ett samtal och en som 
visar någon som berättar. Tanken är att eleverna ska kunna använda fi lmerna som modell för sin 
egen produktion.

Filmer som stöd

Berätta – Väder och kläderSamtala – Väder och kläder

Gilla_svenska_smakprov_KURS_C_december_2019.indd   5 2019-12-05   16:12

Checklista för bedömning

Kapitel 2   Bostad

Namn .......................................................................................................................................................... Datum ........................................................................................

Nu kan jag… 

… förstå en berättande text, text med bilder 
och en artikel om bostäder och möbler. 

… förstå enkla meddelanden, samtal och nyheter 
om bostäder. 

… samtala om hur jag bor och hur jag vill bo. 

… berätta om hur jag bor eller vill bo. 

… skriva ett svar på en bostadsannons. 

… använda internet för att söka bostad och för att 
leta bilder på hus och möbler. 

Lärarens kommentar: 

KOPIERINGSUNDERLAG   ©2019 Sanna Lundgren, Caroline Croona och Natur & Kultur, Stockholm   GILLA SVENSKA B   ISBN 978-91-27-45300-5

… berätta om hur jag bor eller vill bo. 

… skriva ett svar på en bostadsannons. 

… använda internet för att söka bostad och för att 

KOPIERINGSUNDERLAG   ©2019 Sanna Lundgren, Caroline Croona och Natur & Kultur, Stockholm   GILLA SVENSKA B   

a) Sara vill bo i   radhus.

b) Jag har   �n balkong.

c) Sandro bor i   lägenhet.

d) Det �nns   frys i köket.

e) Vi har   gästrum.

f ) Kim vill ha   röd so�a.

a)

d)

g)

b)

e)

h)

c)

f )

i)

Substantiv

Kapitel 2   Bostad

En eller ett?

1. Vilka substantiv ser du på bilderna? Kom ihåg att skriva ut en och ett.

2. Fyll i en eller ett framför substantiven i meningarna.

ett

ett vardagsrumett vardagsrum

KOPIERINGSUNDERLAG   ©2019 Sanna Lundgren, Caroline Croona och Natur & Kultur, Stockholm   GILLA SVENSKA B   ISBN 978-91-27-45300-5

1

diskmaskin       badrum       vardagsrum        kylskåp       bord       balkong       sommarstuga       säng       varuhus

Lättillgängligt lärarmaterial
Till Gilla svenska hör webbaserade lärarhandledningar med en 
tydlig struktur för att enkelt nå allt lärarmaterial som fi nns till-
gängligt. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Här hittar 
du allt du behöver för att arbeta med läromedlet. Materialet 
består av lärarinstruktioner, ett stort antal kopieringsunderlag, 
skrivmallar, bedömningsmatriser samt kapiteltester och NP- 
liknande nivå tester. Alla ljudfi ler, bilder, fi lmer och webb övningar 
fi nns samlade här. Du kan också bläddra direkt i Gilla svenska
som digitalbok och visa innehållet på tavlan via projektorn.

Författare: Sanna Lundgren, Caroline Croona

Gilla svenska B

Elevbok 27-45218-3  240 s 245:-

Lärarhandledning Webb 27-45531-3  12 mån  349:- 

Gilla svenska C

Elevbok 27-45110-0  232 s  245:-

Lärarhandledning Webb  27-45719-5  12 mån  349:-

Gilla svenska D 

Elevbok 27-45877-2                  232 s  245:-

Lärarhandledning Webb 27-45881-9 12 mån 349:-

nok.se/gillasvenska

Kostnadsfritt extramaterial
Till den tryckta boken ingår berikat material som fi lmade 
samtal, uttalsövningar, hörövningar, facit samt grammatik- 
och ordkunskapsövningar. 

Både jag och eleverna är super-
nöjda med Gilla svenska B! 
Relevanta och intressanta teman 
och texter, tydlig struktur och 
mycket material. Extra plus 
till fi lmerna.
MARIA JANEKLINT, SFI-LÄRARE.

Läs om Gilla svenska som hel-
digitalt läromedel på nästa sida!
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Gilla svenska Digital 
Ett heldigitalt läromedel för sfi  kurs B–D

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 rele-
vanta för vuxna elever som ska etablera sig 
i Sverige. De får kunskap om svenska för-
hållanden och koder, aktuella händelser 
och ett funktionellt språk som de kan 
använda direkt efter första lektionen.
Precis som de tryckta böckerna är det digi-
tala läromedlet uppbyggt med progres-
sion 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.

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 lärarhandled-
ningen hittar du med ett klick allt du behö-
ver. 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 gram-
matikgenomgång som utgår från det ord-
förråd som eleverna har tränat i arbetsom-
rådet. Utöver det fi nns även ett bibliotek 
med all grammatik från läromedlet samlad 
samt grammatikgenomgångar och övningar 
för repetition och mängdträning. 

Funktioner för inlärning
Den specialutvecklade och inkluderande 
funktionaliteten, som till exempel uppläst 
ljud och möjlighet att justera texten, ska-
par 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 nödvän-
dig fl exibilitet i sfi -kurser med stor genom-
strömning. 

Nu har du och dina elever äntligen möjlighet att arbeta med Gilla svenska i en användar-
vänlig och prisvinnande plattform. Här fi nns den funktionalitet som behövs för språk-
inlärning och den fl exibilitet som är nödvändig för en framgångsrik sfi -undervisning.

nok.se/gillasvenska

Författare: Sanna Lundgren, Caroline Croona

Gilla svenska Digital

Kurs B 98-44235-5 12 mån 139:-

Kurs C 27-45983-0   12 mån 139:-

Kurs D 27-45984-7  12 mån 139:-

Passar för: Sfi  kurs B–D | Studieväg 2
Prisbelönt
plattform!

BASLÄROMEDEL
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Passar för: Sfi  studieväg 3 | Nybörjare med studievana |
Svenska som främmande språk (A1–C1) | GY-komvux

Rivstart
Den snabbaste vägen till språket

Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Rivstart (2:a uppl)

A1+A2 Textbok inkl. ljudfi ler 27-43420-2 240s 329:-

A1+A2 Övningsbok 27-43421-9 192 s 219:-

A1+A2 Lärarhandledning Webb 27-45624-2  12 mån  349:-

B1+B2 Textbok  27-43423-3 240 s 329:-

B1+B2 Övningsbok 27-43424-0 192 s 219:-

B1+B2 Lärarhandledning Webb 27-45626-6  12 mån  349:-

B2+C1 Textbok 27-43426-4 350 s 329:-

B2+C1 Övningsbok 27-44856-8 192 s 219:-

B2+C1 Lärarhandledning Webb 27-45630-3  12 mån  349:-

Med humor och allvar visar Rivstart den 
snabbaste vägen till språket. Rivstart
består av textbok, övningsbok och en 
webbaserad lärarhandledning. Lärandet 
går snabbt framåt med tydlig struktur och 
med snabba repetitioner. Teman i kapitlen 
och den grammatiska progressionen byg-
ger på nivåbeskrivningarna i Europarådets 
nivåskala (GERS) och går igenom nivåerna 
A1–C1. Rivstart passar även bra för studier 
på egen hand eftersom pedagogiken och 
arbetet med textbok och övningsbok är 
lätt att förstå.

Rivstart A1+A2
I Rivstart A1+ A2 fi nns en mängd kommuni-
kativa övningar där deltagarna använder 
språket på olika sätt redan från början. För 
att kursdeltagarna ska kunna göra det 
fi nns språkliga verktyg. Rivstart A1+A2 ska 
locka deltagarna att själva i möjligaste 
mån lista ut språkliga mönster och 
grammatiska regler. 

Rivstart B1+B2
Rivstart B1 + B2 är tematiskt upplagd och 

speglar det moderna Sverige men tar 
också upp svenska seder och traditioner. 
Varje kapitel i textboken innehåller sek-
venser av kommunikativa aktiviteter med 
ett modernt och naturligt språk. Progressi-
onen är relativt snabb men varje kapitel 
innehåller repetitionsdelar där ord och 
grammatik från tidigare kapitel befästs. 
Längst bak i textboken fi nns en grammati-
köversikt och en uttalsdel.

Rivstart  B2+C1
Rivstart B2+C1 ger eleven möjlighet att ta 
sitt språk ytterligare en nivå. Materialet
består av skönlitteratur av svenska förfat-
tare, dialoger, tidningsartiklar och fack-
texter av olika längd och svårighetsgrad.

Lärarhandledning
Lärarhandledningarna är webbaserade. 
Licenserna gäller för en lärare i 12 månader. 
Här fi nns tips för undervisning, kopierings-
underlag och tester där eleven själv kan se 
sin språkutveckling. Du hittar också manus 
till hörövningar.

nok.se/rivstart

Kostnadsfritt extramaterial
Rivstart fortsätter på webben! Här fi nns 
extramaterial som övningar, ordlistor, ord-
kort för ordträning, verblista, ljudfi ler och 
mycket mer som passar extra bra för elever 
som studerar på egen hand eller för grup-
per med varierande kunskapsnivåer. 

Rivstart passar den studievana eleven med sin tydliga struktur och varierade övningar. 

Webbaserade 
lärarhandledningar 

fi nns till Rivstart

ÄMNE
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MARGARETA 

MÖRLING

ELEVBOK   1

FRAMÅT   A

MARGARETA 

MÖRLING

ELEVBOK 2 

FRAMÅT   A

MARGARETA 

MÖRLING

ELEVBOK 3 

FRAMÅT   A

Framåt är ett heltäckande läromedel för sfi  kurs 
A–C. Eleverna utvecklar ett fungerande vardags-
språk genom läs- och skrivinlärning, samtidigt 
som de får inblick i de delar av samhället som är 
vanligt att de kommer i kontakt med. Alla fristå-
ende kapitel i Framåt innehåller en återkommande 
tydlig arbetsmetod så att du fritt kan välja bland 
de teman som fi nns.

Framåt A 
Framåt A består av tre elevböcker, A1, A2 och A3, 
som hjälper till att ge eleverna ett basordförråd 
och en god start på läs- och skrivinlärningen. 
Böckerna bygger upp och ökar ordförrådet steg 
för steg med inledande läs- och skrivträning och 
mycket repetition. Ordbildsmetoden kombineras 
med bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning 
baserad på metoden Läsning på Talets Grund. Till 
varje elevbok fi nns webbövningar och inläst text. 
Dessutom fi nns inlästa ordlistor på arabiska, dari 
och somaliska.

Lärarhandledning
Till varje elevbok hör en webbaserad lärarhand-
ledning där även elevboken som digitalbok ingår. 
Licensen gäller för en lärare i 12 månader.  Till 
varje sida i elevboken fi nns bland annat instruktio-

ner, extra övningar, genomgångar, kopieringsun-
derlag och uttalsstöd. Lärarhandledning A1 
innehåller även en läs- och skrivinlärningskurs som 
eleven kan arbeta med parallellt med elevboken.

Passar för: Sfi  kurs A–C | Sfi  läs- och skrivinlärning

Framåt
För ett klassrum med fl exibla starter
Framåt är ett läromedel för sfi -elever som behöver en långsam, 
grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. 

I de webbaserade lärarhandledningarna fi nns bland annat 
hörövningar, ljudfi ler och webbövningar.

Webbaserade 
lärarhandledningar 

fi nns till Framåt

Fr
am

åt
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FRAMÅT   B

ISBN 978-91-27-43314-4

9 7 8 9 1 2 7 4 3 3 1 4 4

Framåt är ett heltäckande läromedel för kurs A–C inom s� -undervisningen. Det är i första hand 
tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen 
till repetition.

Framåt B passar för studerande på s� , kurs B, studieväg 1 och studieväg 2. I Framåt B får eleverna 
hjälp att förstå samhället de lever i. Texter och övningar ger eleverna  möjlighet att utveckla ett 
fungerande vardagsspråk. 

Framåt B består av:
• Textbok, tryckt (med tillgång till ljud� ler och webbövningar online)
• Textbok, Interaktiv (med inlästa texter och webbövningar)
• Övningsbok, tryckt
• Lärarhandledning, webb (med tillgång till inlästa texter, webbövningar, hörövningar, 
   kopieringsunderlag, tester och utvärderingar online)

ÖVNINGSBOK

THYRA BRUSEWITZ 
BODIL RENLUND

FRAMÅT   B
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Framat B OB_cover.indd   Alla sidor 2019-01-25   10:07

THYRA BRUSEWITZ 

BODIL RENLUND

TEXTBOK

FRAMÅT   B FRAMÅT   C

ISBN 978-91-27-43316-8

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

Framåt är ett heltäckande läromedel för kurs A–C inom s� -undervisningen. Det är i första hand 
tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen 
till repetition.

Framåt C passar för studerande på s� -kurs C, studieväg 2 och studieväg 3. I Framåt C får eleverna 
hjälp att förstå samhället de lever i. Texter och övningar ger eleverna  möjlighet att utveckla ett 
fungerande vardagsspråk. 

Framåt C består av:
• Textbok, tryckt (med tillgång till ljud� ler och webbövningar online)
• Textbok, Interaktiv (med inlästa texter och webbövningar)
• Övningsbok, tryckt
• Lärarhandledning, tryckt (med tillgång till inlästa texter, webbövningar, hörövningar och 
   kopieringsunderlag online)

TEXTBOK
THYRA   BRUSEWITZ 

BODIL   RENLUND

SARA   GOMBRII

FRAMÅT   C

TEXTBOK

Referensnivåer (CEFR)

SFI Kurs A

SFI Kurs B

SFI Kurs C

SFI Kurs D

A1

A1 –/A1

A1/A2

A2

A2/A2+

B1

B1/B1+

B2
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Framat C TB_cover.indd   1-3 2016-10-20   11:13

Författare: Margareta Mörling

Framåt A

Elevbok 1 27-43309-0  64 s 149:-

Lärarhandledning 1 Webb 27-45611-2  12 mån  349:-

Elevbok 2 27-43310-6  64 s 149:-

Lärarhandledning 2 Webb 27-45613-6  12 mån  349:-

Elevbok 3 27-43311-3  64 s 149:-

Lärarhandledning 3 Webb  27-45615-0 12 mån 349:-

Framåt B och C
Framåt B och C  består av textbok, övnings-
bok och webbaserad lärarhandledning. 
Framåt B inleds med Första steget, ett 
repetitionskapitel som knyter an till det 
som eleverna har arbetat med i Framåt A. 
Kapitlen som följer behandlar olika teman. 

I Framåt B och C fi nns fl era olika typer av 
texter: dialoger, annonser, kallelser och 
insändare. Varje kapitel innehåller en längre 
skrivuppgift och frågor att arbeta med 
muntligt. Längst bak fi nns en kortfattad 
grammatikdel. Alla elever har även tillgång 
till den inlästa boken, ordlistor och webb-
övningar. I övningsboken får eleverna 
träna på läsförståelse, grammatik, ord 
och begrepp. I varje kapitel fi nns även en 
mönstertext som stöd för elevernas eget 
skrivande.

Lärarhandledning
Lärarhandledningarna är webbaserade. 
Licensengäller för en lärare i 12 månader. 
Lärarhandledningarna innehåller lärar-
instruktioner till varje kapitel, kopierings-
underlag, hörövningar, ljudfi ler och webb-
övningar. I lärarhandledningen ingår även 
textboken som digitalbok.

nok.se/framat

Så fungerar Framåt B och C:

Studera 
mönstertext 

En ny texttyp presente-
ras med en mönster text 
som stöttar elevernas 

skrivande.
Skriv

Eleverna får jobba 
med en längre skriv-

uppgift.

Kommunicera
Eleverna får träna på 

muntlig kommunika tion 
med hjälp av ett fl ertal 
frågor som de ställer 

till varandra.

Öva och befäst
Till varje kapitel 

fi nns ett fl ertal övningar, 
både i övningsböckerna 
och på webben. Eleverna 
får träna på läsförståelse 
samt ord och begrepp.

Gå vidare
Vid avslutat 

kapitel väljer ni fritt ur 
läromedlet vilket kapitel 

ni vill arbeta med.

Författare: Thyra Brusewitz, Bodil Renlund

Framåt B

Textbok inkl. ljudfi ler 27-43313-7 176 s  269:-

Textbok Digital 27-43920-7 12 mån 105:-

Övningsbok 27-43314-4 176 s 209:-

Lärarhandledning Webb  27-45618-1 12 mån 349:-

Författare: Thyra Brusewitz, Sara Gombrii, Bodil Renlund, 
Ingrid Lane

Framåt C

Textbok inkl. ljudfi ler 27-43316-8 176 s 269:-

Textbok Digital 27-44977-0 12 mån 105:-

Övningsbok 27-43317-5 176 s 209:-

Lärarhandledning Webb 27-45621-1 12 mån 349:-

Kostnadsfritt extramaterial
Framåt fortsätter på webben! Här fi nns 
extramaterial som ordlistor med översätt-
ningar till arabiska, dari och somaliska, 
webbövningar och inläst text.

Digitalbok
Framåt B och C fi nns som digitalböcker 
med inläst tal. 
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Författare: Anette Althén, Kerstin Ballardini, 
Sune Stjärnlöf, Åke Viberg

Mål 1 (4:e uppl)

Lärobok inkl. ljudfi ler 27-42561-3  259 s 329:-

Övningsbok 27-42634-4  160 s 179:-

Lärarhandledning Webb  27-45598-6  12 mån  349:-

Interaktiv studiehandledning  27-45132-2  12 mån  99:-

Mål 2 (4:e uppl)

Lärobok inkl. ljudfi ler 27-42958-1 256 s 329:-

Övningsbok 27-42979-6 160 s  179:-

Lärarhandledning Webb  27-45600-6  12 mån  349:-

nok.se/mal

Passar för: Sfi  kurs B-C | Studieväg 2

Lärobok
Måls lärobok innehåller tio kapitel med 
fl era teman och många olika texttyper. 
Efter texterna fi nns övningar. Alla texter är 
intalade och till varje kapitel fi nns höröv-
ningar.

Övningsbok och webbövningar
De omfattande övningsböckerna och en 
mängd webbövningar gör att det blir lätt-
are med individanpassad undervisning. 
Övningsboken fångar upp elever vars kun-
skaper ligger både under, över och i nivå 
med läroboken.

Lärarhandledning
Den webbaserade lärarhandledningen 
hjälper dig att anpassa under visningen för 
fl era kunskaps nivåer. Här hittar du bland 
annat NP-liknande prov, diskussionsbilder 

och bedömningsstöd. Här hittar du också 
Mål som digitalbok. Licensen gäller för en 
lärare i 12 månader.

Interaktiv studiehandledning
Med Mål 1 Interaktiv studiehandledning 
lotsas eleven stegvis genom läroboken. 
Arbetsgången fungerar mycket bra för 
klassrum med olika språknivåer och för 
studier på distans. Eleverna kan arbeta 
helt i sin egen takt. 

Mål
Lugn progression och metodisk stöttning

Kostnadsfritt extramaterial
Mål fortsätter på webben! Här fi nns extra-
material som fi lmer, självrättande webböv-
ningar och många ljudfi ler.  

Mål är ett läromedel för nyanlända vuxna och ungdomar som 
behöver metodisk stöttning i klassrummet och vid självstudier. 

Webbaserade 
lärarhandledningar 

fi nns till Mål

Omtyckt och
beprövad!

Med Mål 1 I Interaktiv studiehandledning lotsas 
eleven stegvis genom läroboken.
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nok.se/romanerforsfi 

Författare: Johanna Immonen

Lättlästa romaner för sfi 

Mitt i livet 27-45914-4      104 s 129:-

Livet är härligt! 27-45915-1      104 s 129:-

Mitt i livet
Mitt i livet är en lättläst roman om vänskap, kärlek, jobb och familj. 
Om vad som kan hända när olika människor möts.

Jag tycker att bokens innehåll är uppbyggt 
bra och spännande. Boken är lättläst, man vill inte 
släppa boken. Man vill läsa boken tillsammans med 
en kopp te eller kaffe till slutet. Men på slutet hoppas 
man på en fortsättning av boken eller en ny del.
MAHMUT, SFI-ELEV KURS D (SOM LÄSTE BOKEN PÅ EGEN HAND)

Passar för: Sfi  kurs C-D | Grundläggande sva

Lättlästa romaner för sfi 
Välskrivna och lättlästa romaner med hög igenkänningsfaktor
Ge dina sfi -elever en fantastisk läsupplevelse. Mitt i livet och Livet är härligt! tar avstamp i vardagen och bjuder 
på spänning, dramatik och humor. Romanerna passar för sfi , kurs C och D eller för grundläggande sva. Det 
är berättelser som många vuxna kan känna igen sig i.

Livet är härligt!
Livet är härligt! är en lättläst roman om vänskap, kärlek, jobb 
och föräldraskap. Hur gör man när man ska börja dejta som 
vuxen? Hur sätter man gränser för sitt tonårsbarn?

Kostnadsfritt extramaterial
På webben för vardera roman fi nns en inläsning av Jonas Karlsson. 
Här kan man lyssna på hela romanen tillsammans eller låta eleverna 
lyssna själva. Som extramaterial fi nns också ordlistor och ett lärar-
stöd som innehåller en kortare instruktion för hur man som lärare 
kan arbeta med boksamtal med elever. Här fi nns också frågor för 
boksamtal uppdelade per kapitel. Det kostnadsfria extramaterialet 
gör arbetet med skönlitteratur enkelt, lärorikt och roligt.  

Den här boken tar upp teman som intresserar 
eleverna på sfi  och mig själv. Det är en feelgood-
roman med mycket igenkänning för alla. Boken kan 
läsas på C-nivå med lärarens stöttning och på D-nivå 
kan eleverna läsa den på egen hand.
THERESE, SFI-LÄRARE

Inläsningen av 
Jonas Karlsson ger en 

fantastisk läsupplevelse, 
även för den ovane 

läsaren.
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Läspraktik_Ny på Nejlikan_190222.indd   16 2019-02-22   11:21
Läspraktik är en serie om tre noveller som alla utspelar sig på olika arbetsplatser. Här 
får läsaren bekanta sig med olika branscher och yrkestermer och samtidigt ta del av en 
skönlitterär text. 
I novellserien möter läsaren tre huvudper-
soner som alla studerar på sfi  men tycker 
att de kört fast i sina studier. De erbjuds 
praktik och på sina praktikplatser träffar 
de nya människor, ställs inför nya utma-
ningar och hittar var och en på sitt sätt sin 
roll på arbetsplatsen. Läsaren får en förstå-
else för hur det kan gå till på en arbetsplats 
genom de situationer som huvudperso-
nerna ställs inför. Läsaren får dessutom 
lära sig typiska yrkestermer, allt i ett skön-
litterärt sammanhang.

Läspraktik vänder sig till studerande på 
sfi  kurs B och C, främst studieväg 2, men 
serien passar även på kurser i yrkes-
svenska. Vana läsare kan ta sig an novel-
lerna på egen hand men de lämpar sig 
ännu bättre för gemensam läsning och 
diskussion. I lärarhandledningen fi nns ett 
omfattande arbetsmaterial för att arbeta 
vidare med bland annat läsförståelse och 
ordkunskap.

Tre branscher – tre huvudpersoner
Filiz är huvudperson i novellen Dagens rätt 
som utspelar sig på en restaurang. Hon är 
ensamstående med tre barn och drömmer 
om att starta eget. På sin praktikplats får 
hon både nya erfarenheter och en ny vän.

I Ny på Nejlikan heter huvudpersonen 
Jamil och han gör praktik på ett äldrebo-
ende där han lär känna Alfred. De får en 
speciell kontakt och det visar sig att nejli-
kor dyker upp på fl er ställen än i namnet på 
äldreboendet.

Novellen Veckans vara utspelar sig i en 
matbutik där Sadia praktiserar. Hon dröm-
mer om att få sitta i kassan men det visar 
sig vara svårare än hon hade trott. När hon 
kommer hem förväntas hon dessutom ta 
hand om matlagning och städning. Hur 
ska hon orka?

Lärarhandledning
Till novellerna fi nns en webbaserad lärar-
handledning som innehåller bland annat 
bildstöd, ordlistor, läsförståelseuppgifter, 
diskussionsfrågor och korta skrivuppgifter. 
Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Läspraktik 
Noveller med yrkestema för sfi  kurs B och C

Passar för: Sfi  kurs B–C

Författare: Maria Janeklint, Mats Larsson

Läspraktik

Dagens rätt  27-45439-2  48 s  99:-

Ny på Nejlikan  27-45440-8  48 s  99:-

Veckans vara  27-45441-5  48 s  99:-

Lärarhandledning Webb  27-45443-9  12 mån  229:-

nok.se/laspraktik

Kostnadsfritt extramaterial
Läspraktik fortsätter på webben! Här fi nns 
kostnadsfritt extramaterial i form av ljudfi ler.

Novellen är välskriven, innehållet 
berörande och det fi nns fi na illustra-
tioner som kompletterar texten. 
CATARINA ECONOMOU, 
OM NY PÅ NEJLIKAN I BTJ-HÄFTET NR 12, 2019

Nyhet! 
Lärarhand-

ledning
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Lästid är en serie lättlästa noveller anpassade för nybörjarläsare på sfi  kurs A och B. 
I novellerna får vi följa Salva och Hamid i 
olika vardagliga situationer knutna till 
sfi -kursplanens domäner familj, jobb, fritid 
och skola. Serien består av fyra noveller, 
två noveller om Salva och två noveller om 
Hamid. Varje novell fi nns på två olika 
nivåer och kan användas i ett klassrum där 
elever har kommit olika långt i sin läsinlär-
ning. Novellerna passar perfekt för 
gemensam läsupplevelse i små grupper 
och ligger till grund för förståelse, färdig-
hetsträning och fördjupning. 

Vackert illustrerade berättelser
Till varje sida i novellen hör en detaljrik 
illustration som speglar och kompletterar 
novellernas innehåll. Varje novell går att 
koppla till vanliga teman och andra textty-
per som man förväntas arbeta med i kurs A 
och B på studieväg 1. I lärarhandledningen 
fi nns de tillhörande texttyperna, såsom 
kvitto, sms-biljett, tidtabell m.m. som 
kopieringsunderlag med tillhörande 
övningar.

Lärarhandledning
Till novellerna fi nns en webbaserad lärar-
handledning. Licensen gäller för en lärare i 
12 månader. Materialet består av metod-
förslag, kopieringsunderlag med QR- 
koder samt övningar och diktamen. Alla 
noveller är inlästa och ljudfi lerna är samlade 
här. Lärarhandledningen har en tydlig 
struktur med återkommande övningar, 
självrättningsmallar och repetitiva 
moment som underlättar nivå- och 
individ anpassning i klassrummet. 
Novell erna som digitalbok ingår i 
lärarhand ledningen.

QR-koder 
Elever på studieväg 1 som har kort eller 
ingen studievana behöver enkelt få till-
gång till digitalt material utan en inlogg-
ning i fl era steg. Därför innehåller Lästid
qr-koder som ger eleverna direkt ingång 
till materialet på webben genom att 
skanna koden med sin telefon. 

Lästid 
Lättlästa noveller för vuxna nybörjarläsare

Passar för: Sfi  kurs A och B | Studieväg 1

QR-koder till 
ljudfi ler och 

övningar i lärar-
handledningen

Författare: Pernilla Gren Edvardsson, Ylva Gripner 

Lästid

En dag i juni, Nivå 1  27-45350-0  24 s 79:-

Fredagsfi ka, Nivå 1  27-45351-7  24 s 79:-

Salvas morgon, Nivå 1  27-45352-4   24 s 79:-

En röd dag, Nivå 1  27-45353-1  24 s 79:-

En dag i juni, Nivå 2  27-45354-8  24 s 79:-

Fredagsfi ka, Nivå 2  27-45355-5    24 s 79:-

Salvas morgon, Nivå 2  27-45356-2   24 s 79:-

En röd dag, Nivå 2  27-45357-9   24 s 79:-

Lärarhandledning Webb  27-45359-3  12 mån 349:-

nok.se/lastid

Vi köpte in samtliga noveller och de är så 
omtyckta på studieväg 1. (...) bra med två 
olika nivåer av samma berättelse. 
MARIA WIKMAN, SFI-LÄRARE  

Underbara noveller som mina elever 
i A-kurs har älskat!
KARIN SANDSTRÖM GÖRDÉN, SFI-LÄRARE  
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EVA HANSSON STRÖM 

JENNY UDDLING

TEXTBOK

HARRIET RISÉRUS

ÖVNINGSBOK

Mitt i mål innehåller fl era olika texttyper – 
från berättelser och faktatexter till dialo-
ger, dikter och sånger.

Genom boken löper en skrivkurs och 
övningar inom lärande och studieteknik 
för att förbereda eleven på fortsatta 
studier. Samtidigt ger bokens olika text-
typer, dialoger och hörövningar grundlig 
träning i att läsa, lyssna och svara på 
frågor med hjälp av både formellt och 
informellt språk. Texter, dialoger och 
hörövningar rör sig i olika miljöer i vardags-
livet, det svenska samhället och arbets-
livet. Övningsboken följer upp texter och 
teman i textboken och eleven får möjlighet 
att repetera och fördjupa sina kunskaper 
i att skriva, läsförståelse och grammatik.

Författare: Eva Hansson Ström, Jenny Uddling, 
Harriet Risérus

Mitt i mål

Textbok 27-43589-6 192 s 299:-

Textbok Digital  27-44507-9  12 mån  105:-

Övningsbok 27-43590-2  128 s 239:-

Kostnadsfritt extramaterial
Mitt i mål fortsätter på webben. Där fi nns 
ljudfi ler till textbokens dialoger, inlästa 
hörövningar, facit och ordlistor.

Digitalbok
Mitt i mål fi nns som digitalbok. Till den 
fi nns ljud fi ler med textbokens dialoger, 
inlästa hörövningar, facit och ordlistor. 

Mitt i mål
Kommunicera, refl ektera och skriv!

Passar för: Sfi  kurs D

Basläromedel för sfi  kurs D som bland annat innehåller många olika 
texttyper och en löpande skrivkurs och som förbereder eleven på 
fortsatta studier. 

nok.se/mittimal

nok.se/sagorochsanningar

Sagor och sanningar
Bygger ordförråd och ökar läsförståelsen

Varje kapitel i Sagor och Sanningar består 
av en längre fakta   text med världsom-
spännande teman och kortare texter 
av olika texttyper, som insändare, artiklar 
och mejl. Texterna har både ett historiskt 
och ett aktuellt perspektiv. I varje kapitel 
fi nns också en klassisk saga för att träna 
den berättande genren.

I Sagor och sanningar får eleverna öva 
på tre färdigheter: läsförståelse, muntlig 
interaktion och skriftlig färdighet. Texterna 
och övningarna är anpassade efter de 
språkliga kraven för sfi  kurs D. Kapitlen är 
uppdelade i fyra moment: läsförståelse, 

skriva, grammatik och ordförståelse.
Varje kapitel inleds med en beskrivande 

faktatext med läsförståelsefrågor i tre 
nivåer och ordlistor. 

Författare: Torun Eckerbom, Eva Söderberg, 
Helene Österlund 

Sagor och sanningar, tredje upplagan

Lärobok inkl. ljudfi ler 27-43588-9 192 s 275:-

Lärobok, Digital 27-44510-9 12 mån 105:-

Passar för: Sfi  kurs D |  Svenska som främmande språk (B1) |  Språkintroduktion

Sagor och sanningar innehåller allmänbildande texter och språk-
utvecklande övningar som uppmuntrar till diskussion och samtal. 

Kostnadsfritt extramaterial
Sagor och sanningar fortsätter på webben! 
Här fi nns extramaterial som inläst ljud, facit 
och kopieringsunderlag. 
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T E X T T Y P E R  O C H  Ö V N I N G A R  F Ö R  K U R S  C

K lara 
tex ten!

K lara texten! 
Ann-Sofie Lindholm

Vad är det för skillnad mellan ett meddelande och ett brev? 
Vad är typiskt för en instruktion? 

Klara texten! är ett läromedel om texttyper för Utbildningen i svenska 
för invandrare (s� ). Läromedlet är i första hand tänkt för studieväg 3.
Klara texten! innehåller utvalda texttyper för kurs C och här � nns tydliga 
genomgångar av texternas struktur och språkliga nyanser. 
I boken � nns även en lärarguide som presenterar arbetsgången  grundligt 
och har � er arbetsuppgi� er.

Klara texten! består av:
Klara texten! Texttyper och övningar för s�  kurs C. 
Klara texten! Texttyper och övningar för s�  kurs D.

ISBN 978-91-27-43462-2
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Klara texten C cover.indd   All Pages 2014-02-13   11.59

DE FÖRSVUNNA KANOTERNA HAR HITTATS 

De tiotal kanoter som försvann i förra veckan är 

nu hittade och återlämnade till ägaren. 

– Jag är mycket lättad. Kanoterna är mitt 

levebröd! 

Rune Berg, som i många år har hyrt ut kanoter 

i hamnen ute vid sundet, ser glad ut. Det var i 

måndags som han märkte att något var fel. I skju-

let där kanoterna brukade ligga var det helt tomt. 

– Jag tänkte att det kanske var någon akut situ-

ation och några hade lånat kanoterna för att pad-

dla in till stan. Bussen går ju inte så o� a här ute.

Men senare förstod Rune att något inte stod 

rätt till och larmade polisen. Polisen mis-

stänkte att ett brott hade begåtts och började 

undersökningen. Efter ett tips från allmänhet-

en kunde kanoterna spåras till en lagerlokal 

några mil från Sveg.

T E X T T Y P E R  O C H  Ö V N I N G A R  F Ö R  K U R S  D

K lara 
tex ten!

Skrivnyckeln
Grundläggande skriv- och grammatikregler

Skrivnyckeln är uppdelad i två delar: 
Den första delen Att rätta och förstå går 
igenom exempel och förklaringar till de 
vanligaste svårigheterna som andra-
språksinlärare har när det gäller att lära sig 
svenska språket. 

Eleven utför uppgifter i boken och lära-
ren går igenom och rättar. Vid rättning 
markerar läraren problemet med en siffra, 
som leder till den korrekta grammatiska 
delen där svaret fi nns. Eleven ändrar alltså 
själv de felaktiga svaren själv med hjälp av 
Skrivnyckeln. Den här metoden ökar förstå-
elsen och gör lärandet synligt för eleven.

I den andra delen Att utveckla skrivandet
får eleven arbeta med att skriva mer utför-
liga och längre texter. I boken ligger fokus 
på att bygga ordförrådet och binda ihop 
texten med hjälp av bisatser så innehållet 
blir mer beskrivande. 

Lärarhandledning
Lärarhandledningen är webbaserad och 
innehåller introduktions- och arbetsmate-
rial med textmallar och mönstertexter för 
gemensam diskussion. Lärarhandled-
ningen kan laddas ner och delas med 
lärare på skolan.

Författare: Sanna Lundgren

Skrivnyckeln

Lärobok 27-44540-6 66 s 125:-

Lärarhandledning Webb 27-44609-0  130 s 399:-

nok.se/skrivnyckeln

Passar för: Sfi  kurs B-D | Sva grundvux

Skrivnyckeln är riktad till elever som är i början av sin språk  utveckling. 
Boken ger eleven enkla förklaringar till svensk grammatik och verktyg 
för att utveckla skrivandet. 

nok.se/klaratexten

Klara texten!
Handbok för olika texttyper

Genom att arbeta med olika texttyper 
ökar eleven sin kunskap och förståelse för 
textstruktur och språkliga nyanser. Det 
lägger grunden för eleven att själv produ-
cera texter för olika mottagare. 

Texttyper för vanliga situationer 
Klara texten! är baserad på genrepedago-
gik, där eleverna lär sig att särskilja vanligt 
förekommande texter och ges verktyg för 
att skriva och förstå texttyper som mejl, 
insändare, dikter och skönlitteratur. 

Tydlig arbetsgång
Kapitlen följer en enhetlig struktur vilket 
gör det enkelt att följa arbetet genom 
boken. Varje kapitel behandlar en specifi k 
texttyp och börjar med en mönstertext 
som analyseras och ger eleven kunskap 
om det typiska i struktur och språk. Däref-
ter arbetar eleverna själva med texterna 

Författare: Ann-Sofi e Lindholm

Klara texten!

Klara texten, kurs C 27-43462-2 80 s 169:-

Klara texten, kurs D 27-43463-9 96 s 169:-

och kapitlen avslutas med skrivövningar, 
både i grupp och individuellt. 

För kurs C och D
Klara texten! består av två läroböcker, 
Kurs C och D. I boken för kurs C tränar 
eleverna på enkla meddelanden som 
mejl, notiser och annonser. Boken för kurs 
D innehåller allt från arbetsansökningar 
till noveller och dikter. Båda läroböckerna 
är anpassade efter kunskapskraven 
i respektive kurs.

Elevens handbok – lärarens stöd
I slutet av varje bok fi nns ett test och 
en lärarguide med förslag på lektions-
genomgångar och extra arbetsuppgifter. 
Här fi nns även ett resonemang kring 
bedömning av texter med en matris 
som utgångspunkt. 

Passar för: Sfi  kurs C och D 

Klara texten! är baserad på genrepedagogik och lär ut strategier för 
att läsa och förstå olika texttyper. 
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Författare: Margaretha Svensson

Extra!

Extra! 1 27-42863-8 52 s 75:-

Extra! 2 27-42864-5 52 s  75:-

Extra! 3 27-42865-2 52 s 75:-

Extra! 4 27-42866-9  52 s 75:-

Extra! är en serie övningshäften som följer 
kunskapsnivå för kurs B i sfi . 

Familjen Andersson är en vanlig familj 
med bekanta vardagsbestyr och bekym-
mer. Extra! sätter undervisningen i ett sam-
manhang genom att följa familjen i deras 
vardagliga liv där igenkänningsfaktorn 
underlättar inlärningen.

Serien består av fyra arbetshäften med 
stigande svårighetsgrad. Eleven övar sig 
på att läsa och skriva med hjälp av ord-
träning, grammatikövningar, innehållsfrå-
gor och enkla skrivuppgifter. Instruktioner 
och övningar är upplagda för arbete på 
egen hand. 

Extra! kan användas som komplement 

till kursboken och möjliggör på så sätt en 
individanpassad undervisning. Läraren 
kan välja att rätta själv eller låta eleven 
rätta med facit. 

Passar för: Sfi  kurs B | Studieväg 2 

Extra!
Läs- och skrivträning på mycket lätt svenska

nok.se/extra

Kostnadsfritt extramaterial
Extra! fortsätter på webben! Här fi nns 
extramaterial som består av facit. 

Enkelt att arbeta 
med på egen hand. 

Facit fi nns på 
webben!

Form och funktion

Se upp!

Författare: Kerstin Ballardini

Form och funktion 

Ordföljd 27-41214-9 128 s 135:-

Verb 27-41213-2 144 s 135:-

Författare: Hans Holmgren Ording

Se upp! 

Lärobok  27-50473-8  176 s  185:-

I Form och funktion ordföljd presenteras 
svenskans ordföljd med hjälp av satssche-
mat. Rubrikerna är kopplade till Målgram-
matiken som fi nns på många språk. 

Form och funktion verb innehåller regler 
och förklaringar på enkel svenska. Till varje 
moment fi nns övningar. För att underlätta 
arbete på egen hand följer ett separat facit 
med böckerna.

Många verb får nya och oväntade betydel-
ser när de kombineras med en partikel. 
Här presenteras och övas 169 svenska par-
tikelverb. Se upp! fungerar både som upp-
slagsbok och övningsbok

Passar för: Sfi  kurs D | Sva grundvux | Lärarstöd i sva

Passar för: Sfi  kurs D | Sva grundvux | Lärarstöd i sva

169 svenska partikelverb

Ordföljd och verb

nok.se/seupp

nok.se/formochfunktion
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Passar för: Sfi  studieväg 1 och 2 | Förberedelseklass | Språkintroduktion

Omvärldskunskap
 Grundläggande NO och SO på lätt svenska

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

Passar för
Läromedlet är avsett för svenska som 
andraspråksundervisningen i grundsko-
lans förberedelseklasser, gymnasieskolans 
språkintroduktionsklasser och för SFI stu-
dieväg 1 och 2.

Läsförståelse
Genom arbetet får eleven också läsförstå-
elsestrategier. Det handlar om att hitta 
nyckelorden, lära sig sammanfatta, återbe-
rätta och aktivt ställa frågor tills man för-
står. 

Ämnesfokus
I den omarbetade upplagan är det bland 
annat ett tydligare ämnesfokus. Detta för 
att ämneslärarna på till exempel språkin-
troduktion lättare ska kunna arbeta med 
boken i sitt eget ämne.

Innehållsrik lärarhandledning
Den webbaserade lärarhandledningen 
inne håller lärarinstruktioner, ljudfi ler, 
22 test er och ett stort antal kopierings-
underlag. Licensen gäller för en lärare i 12 
månader.

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

nok.se/omvarldskunskap

Författare: Margareta Mörling

Omvärldskunskap

Lärobok 27-45515-3      112 s 195:-

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

Läroboken håller vad titeln anger 
och kan bli ett viktigt läromedel 
för många nyanlända.
CATARINA ECONOMOU, BTJ-HÄFTET NR 24

Margareta Mörling, författare till 
Omvärldskunskap tipsar om tre höjd-
punkter med den omarbetade upplagan:

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

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

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

21

SFI | EXTRA ÖVNING

SFI_SVA_2021.indd   21 2020-12-09   16:18



ISBN 978-91-27-50147-8

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

Nytt omslag.indd   1 2011-09-20   16:39:59
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ISBN 978-91-27-50252-9
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Läsa till max

Läsa till max 

Läsebok 1: Maries val
Serien Läsa till max har utvecklats för alla som vill läsa 
skönlitteratur trots att de bara studerat svenska i några 
månader. Lässerien vänder sig till dig som studerar svenska 
som andraspråk på grundskolan, på  och inom 
vuxenutbildningen, men även till ungdomar och vuxna med 
lässvårigheter. 

I anslutning till texterna i Läsa till max fi nns ordlistor och 
diskussionsövningar. Här fi nns också en handledning till dig 
som lärare. Läsa till max har dessutom en egen webbplats med 
adressen www.lasatillmax.se. På webben kan du och dina 
kursdeltagare ladda ner novellerna i mp-format och skriva ut 
ordlistor till texterna.

Novellhäftena och läseböckerna i Läsa till max har en nära 
koppling till och bygger på samma metoder som den delvis 
webbaserade läromedelsserien Svenska till max. Men de 
fungerar naturligtvis utmärkt som komplement även till andra 
läromedel i svenska som andraspråk!

L
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a
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ä
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o
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a
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l

I Läsa till max ingår följande produkter:

På mycket lätt svenska

Novellhäfte 1:  Ramona och Zarko och Ensam hemma
Läsebok 1:  Maries val
Novellhäfte 2:  Slå följe och Hjärtans fröjd

På lätt svenska

Novellhäfte 3:  Mannen med barnvagnen, Svanarnas dödsdans
och Trollön

Läsebok 2  

Eva Callenbo

Pernilla Gesén

Läsebok 1: Maries val

Skriv i vardagen!
I Skriv i vardagen möter eleven formella 
och informella texter, skriver egna texter 
och förbereds för vardagliga situationer. 
Det är en arbetsbok med facit och blan-
dade skrivövningar för sfi  kurs B och C som 
innehåller mönstertexter med sekvenser 
av övningar som utvecklar skrivandet.

Materialet är anpassat efter kursplanen 
för sfi  kurs B och kurs C och är därför en 

Författare: Elke Burger
Översättning: Mateusz Moskowicz

Skriv i vardagen!

Skriv i vardagen 27-42885-0 56 s 95:-

Passar för: Sfi  kurs B–C 

nok.se/skrivivardagen

bra förberedelse för nationella provet för 
respektive kurs. 

Målgrammatiken
Målgrammatiken visar steg för steg hur 
svenska språket är uppbyggt och täcker 
de viktigaste reglerna när det gäller sat-
sens byggnad, ordens böjning samt uttal 
och stavning.

Alla grammatiska termer förklaras första 
gången de används. Målgrammatiken är 
översatt till 17 olika språk.

Passar för: Sfi  kurs C–D | Lärarstöd i sfi  och sva | Svenska som främmande språk  | Sva grundvux

Författare: Åke Viberg, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf

För beställningsinformation, se nok.se. 

nok.se/malgrammatiken

Uttalsboken
Uttalsboken ger alla en god grund till 
svenskt uttal. Den kan användas av både 
nybörjaren och den mer avancerade 
eleven, med lärare eller vid självstudier. 
Den fungerar även bra som repetition. 
Boken går från språkets ljud till ord, fras 
och yttrande. Först presenteras vokal- 
och konsonantljuden med så kallat cen-
tralsvenskt uttal. Därefter kommer ord-
betoning och satsbetoning som skapar 
språkets melodi.

Passar för: Sfi  kurs C–D | Lärarstöd i sfi  och sva | Svenska som främmande språk  | Sva grundvux

Författare: Håkan  Rosenqvist

Uttalsboken

Uttalsboken  27-40645-2 96 s  239:-

Lärarhandledning
Uttalsboken avslutas med en omfattande 
handledning. Till boken hör ljudfi ler  med 
inspelade övningar. Ljudfi lerna är tillgäng-
liga på webben.

nok.se/uttalsboken

Författare: Maria McShane, Lena Samuelsson, 
Pernilla Gesén, Eva Callenbo, Åse Wewel

För beställningsinformation, se nok.se. 

I Läsa till max introduceras eleven till läs-
ning på svenska med hjälp av lättlästa 
noveller. Läslusten väcks försiktigt genom 
att svårighetsgraden ökas successivt; 
börja med novellhäftena, som består av 
2–3 korta noveller och fortsätt med läse-
böckerna, som består av en längre novell. 

Läsa till max
Passar för: Sfi  kurs B–D | Sva grundvux | Ungdomar & vuxna med lässvårigheter

nok.se/lasatillmax

Till materialet hör också ordlistor, diskus-
sionsfrågor och lärarinstruktioner. 
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Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

TACKLA

Läsförståelse

ANNA ALMQVIST ✦ MAHIYAR MOGHADAM ✦ ANN-MARI TORMALM

    SKÖNLITTERATUR

GRÖN pist

TACKLA LäsSkönGrön.indd   1 08-02-05   08.36.22

Läsför

 MAHIYAHIYAHIY R M

Läsför
 SKÖNLITTERATUR

Läsför

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

TACKLA

Ordkunskap

GUNNEL BERGSTRÖM

IDIOM

GRÖN pist

Ordkunskap

Det här materialet passar för ungdomar 
som läser svenska på nybörjarnivå. Serien 
tar avstamp i språk situationer hämtade ur 
vardagen. 

Lyssna!
I Lyssna! fi nns mycket lätta övningar på 
bokstäver och räkneord. Övningarna 
speglar den skolverklighet tonåringarna 
lever i under sin första tid i Sverige. Elev-
erna får bland annat lära sig att uppfatta 
klockslag och schemapositioner, förstå 
dialoger i kafeterian samt information från 
lärare, skolsyster eller bibliotekarie.

Läs!
Läs! är ett läsförståelsematerial för nybör-
jare i svenska språket. Eleverna får läsa 
texter i olika genrer, till exempel beskri-
vande och instruerande texter. Dessa är 
indelade i fem olika teman: I skolan, Hem 
och familj, På fritiden, På stan och Kärlek 
och vänskap.

Arbetsprocess: öva på olika nivåer.
Lyssna! och Läs! har samma struktur. Varje 
övning består av två inläsningar, A och B, 
vars innehåll är lika. Elever som behöver 
extra träning går vidare från A till B. Elev-
erna kan också arbeta med A som en 
övning och göra B som ett test. Till varje 
inläst stycke fi nns uppgifter på två eller tre 
nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt, men 
eleverna gör olika uppgifter beroende på 
sin språkliga nivå.

Extra stöd
Elever som behöver stöd av tryckt text när 
de lyssnar kan få en kopia av den intalade 
texten. Intalningsmanusen fi nns som 
kopieringsunderlag i materialet. 

För läraren
Materialet består av intalningar på cd  och 
på webben och ett häfte med kopierings-
underlag, intalningsmanus, läraranvis-
ningar, elevblad och facit.

För beställningsinformation, se nok.se/tackla

Öva ordkunskap, läsförståelse och språklära
Tackla är en serie övningshäften i svenska 
som andraspråk och svenska. Inom vart 
och ett av områdena språklära, ordkun-
skap och läsförståelse fi nns häften på olika 
nivåer. 

Passar för: Sfi  kurs D | Sva grundvux | Sva 1

Tackla

nok.se/tackla

Boken är en sammanfattning av viktiga delar av grundskolans kurs i samhällskunskap. 
Den fi nns även som digitalbok med all text inläst.

nok.se/samhallskunskap

Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Samhällskunskap på lätt svenska

Textbok  27-42186-8 96 s 179:-

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

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

Samhällskunskap på lätt svenska
Sammanfattning av samhällskunskapen

Passar för: Sfi  studieväg 1 och 2 

Passar för: Sfi  kurs B-C

Lyssna! och Läs!  
Hör- och läsövningar på olika nivåer för nyanlända ungdomar

Författare: Anette Althén

Lyssna! Läs! 

Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska, 
cd och häfte 27-41896-7 120 s 1099:-

Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska, 
cd och häfte 27-42244-5 120 s 1099:-
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Sju familjer, jobb och dagar
Tolka skrift och information i vardagen

Författare: Lars Wäremark

Sju familjer

Lärobok 27-41894-3 96 s  185:-

Lärobok Digital 27-43244-4 6 mån  105:-

Sju jobb

Lärobok 27-40727-5 96 s   185:-

Lärobok Digital 27-43245-1 6 mån  105:-

Sju dagar

Lärobok 27-50197-3  96 s  185:-

Lärobok Digital 27-43243-7 6 mån  105:-

Omvärldskunskap i Sju familjer
I Sju familjer får eleverna baskunskaper om 
Sverige genom att följa sju olika familjer. 
Varje familj presenteras i ett tema: Geo-
grafi , Jobb och pengar,  Kommun och stat, 
Skolan, Vård, Brott och straff samt Historia.  
Eleverna får läsa enkla faktatexter och lära 
sig att tolka kartor, tabeller och diagram. 
De tillhörande övningarna är enkla och 
verklighetsnära. 

Sju jobb med arbetslivsanknytning
Varje kapitel i Sju jobb presenterar en per-
son med ett vanligt jobb: fastighetsskö-
tare, barnskötare, busschaufför, två olika 
butiksanställda, hemtjänstpersonal och 
kafébiträde/kaféägare. Eleverna får trä-
ning i att tolka kvitton, mejl, anställnings-
bevis och annan information som hör ihop 
med arbetslivet och bokens olika yrken. 

Vardagssvenska i Sju dagar
Sju dagar följer tio personer i olika åldrar 
och deras möten med vardaglig skriftlig 
information som kassakvitton, anslag, 
annonser och mejl. Eleverna får bland 
annat lära sig att tolka kartor och diagram, 
skicka fl yttkort och svara på sms.

Passar för: Sfi  kurs B

Sju-böckerna riktar sig i första hand till vuxna som läser kurs B inom sfi , men passar också 
för exempelvis ungdomar på språkintroduktion. Eleverna lär sig att tolka den skrift och den 
grafi ska information som omger dem i vardagen. 

nok.se/sjujobb

Digitalbok
Sju familjer fi nns som digitalbok 
med inlästa texter. 
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Språkträning för nyanlända ungdomar
Margaretha Svensson

2

Passar för: Nybörjare i svenska

Passar för: Nybörjare i svenska

Passar för: Nybörjare i svenska

Passar för: Nybörjare i svenska

Innehållet har en långsam progression med 
många tillfällen för repetition. Progressionen 
mellan böckerna är låg. Materialet tar 
avstamp i alfabetet och bygger därefter 
upp elevens språk genom ord- och fras  
och grammatikövningar.  Eleverna skriver 
direkt i boken, vilket underlättar för eleven 
att fokusera på språket och inlärningen. 

Innehållet har en långsam progression med 
många tillfällen för repetition. Materialet 
tar avstamp i alfabetet och bygger därefter 
upp elevens språk genom ord- och fras-
övningar.  Även enkel grammatik presente-
ras i konkreta övningar..

Författare: Margaretha Svensson

Öva svenska

Öva svenska 2 27-45126-1  80 s  105:-

nok.se/ovasvenska

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

Lär dig – Läs består av korta texter med till-
hörande läsförståelseuppgifter. Inom 
varje tema fi nns tre texter på tre olika svå-
righetsnivåer. På nivå 1 består texten av 
korta huvudsatser och ordförrådet är 
mycket enkelt. På nivå 2 och 3 ökar den 
språkliga svårighetsgraden successivt. 

Författare: Joel Berglund

Lär dig 

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

nok.se/lardig

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

Lär dig – Läs
Läsförståelse på tre nivåer

Författare: Joel Berglund

Lär dig 

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

nok.se/lardig

Lär dig – Ord
Ordförståelse som utvecklar 
vardagsspråket

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

Författare: Margaretha Svensson

Öva svenska 

Öva svenska 1 27-45125-4  80 s  105:-

nok.se/ovasvenska

Öva svenska 1
Språkträning för nyanlända 
ungdomar

Öva svenska 2
Fortsatt språkträning

Kostnadsfritt extramaterial
Lär dig - Läs fortsätter på webben! Hill varje 
tema fi nns det ordlistor där de svenska orden 
är översatta till arabiska, persiska, tigrinja, 
engelska och somaliska.

Svenska ord och 
begrepp kopplas 

till bilder
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PICTOGLOSS
Bildserier för språkundervisning

Innehåller
• 36 bildserier
• Aktivitetsbank
• Digitala �ashcards

PICTOGLOSS

PICTOGLOSS
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Pictogloss passar för:
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Innehåll:

•

•

•

PICTOGLOSS
Bildserier för språkundervisning

6

Gabrielle Klingelhöfer
Cornelia Johansson

27 22

20

ISBN 978-91-27-44744-8

9 7 8 9 1 2 7 4 4 7 4 4 8
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36

220    kort

2929
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Passar för: Nybörjare utan studievana

Boken utgår från kursplanen Vardagssvenska som är framtagen för 
kurser på studieförbund. 

Boken omfattar fem kapitel och en metod-
del för kursledaren samt bildlexikon med 
bokens översiktsbilder. De fyra första 
kapitlen utgår från dialoger mellan 
människor. Här studeras användbara fraser 
som kan behövas under den första tiden i 
Sverige, till exempel i affären, på vårdcen-
tralen eller i skolan. I slutet av varje kapitel 
fi nns en plus-sida för den som vill jobba 
vidare, med texter och grammatik. Där 
fi nns också en luck text med facit. Sista 
kapitlet är ett faktakapitel om Sverige.

Undervisningstips för kursledaren
Metoddelen längst bak i boken innehåller 
enkla tips på hur du som kursledare kan 
arbeta med materialet. Vid texterna och 
övningarna fi nns symboler som visar när 
man ska lyssna, skriva, arbeta i par eller 
arbeta i grupp.

Vardagssvenska 
Grundkurs i svenska språket för nyanlända

Författare: Anette Althén, Kristoffer Magnell

Vardagssvenska – Grundkurs i svenska språket 

Lärobok  27-44703-5       90 s  119:-

nok.se/vardagssvenskaKostnadsfritt extramaterial
Vardagssvenska fortsätter på webben! Här 
fi nns extramaterial som inspelade dialoger 
på svenska och översättningar till dari, ara-
biska, somaliska och tigrinja.

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

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

Lärarhandledningen presenterar lätt-
samma och kreativa aktiviteter med fokus 

Författare: Gabrielle Klingelhöfer, Cornelia Öystilä Johansson

Pictogloss 

Bildserier för språkundervisning  27-44744-8 799:-

nok.se/pictogloss

Passar för: Nybörjare utan studievana

Pictogloss 
Träna kommunikation
Kortasken Pictogloss innehåller tydliga bildserier som sätter igång 
fantasin och har aktiviteter för alla språk och nivåer.

Kortlek med 36 
olika bildserier!

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

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

Pictogloss ger många möjligheter:
• Beskriv bilderna och bygg ordförrådet
• Ordna bilderna och beskriv sambandet
• Återberätta historien i olika tempus
• Lek, tävla och arbeta kreativt
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Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen. Genom elevnära, 
korta texter och ett stort bildmaterial lär sig eleven svenska genom en tydlig progression. 

Uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Sva för nyanlända är ett engage-
rande läromedel där eleven guidas in språ-
ket genom en tydlig progression i vardags-
nära teman om till exempel familjen, mat 
och fritid. I del 2 av läromedlet får eleven 
genom den tematiska läsningen med sig 
grundläggande begrepp och fakta från 
andra vanliga  skolämnen, som samhälls-
kunskapliga och naturvetenskapliga 
ämnen, för att förbereda inför framtida 
skolgång.

Stöttning i din undervisning
Varje arbetsområde innehåller en lärar-
handledning. I slutet av varje arbetsom-
råde fi nns diagnoser och slutuppgifter så 
att du och eleverna kan stämma av deras 
språkutveckling. I lärarhandledningen 
fi nns även stöd för hur du praktiskt arbetar 
med ett digitalt läromedel, vid och bortom 
skärmen samt enskilt och i helklass.

Fem snabba om innehållet
• Grundläggande introduktion till sam-

hällsvetenskapliga och naturvetenskap-
liga ämnen.

• Intresseväckande teman som följer en 
progression.

• 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 inlämningsuppgifter som eleven 
skickar till sin lärare för bedömning.

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

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

Digilär Sva för nyanlända
Elevnära material för den första språkinlärningen

nok.se/digilar
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Yrkessvenska i barnomsorgen förbereder elever för arbete, praktik 
eller vidare studier inom barnomsorgen.  

Boken innehåller tio kapitel som bland 
annat tar upp ämnen som förskolans läran-
deuppdrag, förskolans organisation, barn-
säkerhet och personalsamverkan. I varje 
kapitel får eleverna även refl ektera kring 
frågor som rör vikten av etiskt förhållnings-
sätt samt demokratiska värden. 

Relevanta yrkeskunskaper 
Varje kapitel består av två texter: en faktat-
ext som berör en aspekt av arbetet inom 
barnomsorgen på ett teoretiskt sätt och 
en berättelse utifrån ett barn som är 
huvudpersonen genom hela boken.
Faktatexterna och berättelserna ger 
eleven möjlighet att träna yrkesspråket.

Passar för
Yrkessvenska i barnomsorgen passar för 
elever som har läst svenska som andra-

språk och vill studera vidare mer yrkes-
inriktat och kan även användas i yrkes-
förberedande kurser samt av elever som 
läser barn- och fritidsprogrammet med 
språkstöd. 

Kostnadsfritt extramaterial
Yrkessvenska-böckerna fortsätter 
på webben! Här fi nns extramaterial som 
inlästa texter och webbövningar. 

Digitalböcker
Yrkessvenska fi nns som digitalböcker. Till 
dem fi nns webbövningar, inlästa texter, 
skrivbara pdf:er och ordlistor. 

Yrkessvenska i barnomsorgen
Kombinerar yrkeskompetenser och svenskkunskaper 

Författare: Louise Sjöstrand 

Yrkessvenska i barnomsorgen

Lärobok  27-45143-8  128 s 185:-

Digitalbok 27-45145-2 12 mån  105:-

nok.se/yrkessvenska_barnomsorgen

Yrkessvenska i vård och omsorg 
Förbereder för arbete inom vård och omsorg 

Yrkessvenska i vård och omsorg kombinerar relevanta ämnes-
kunskaper med språkträning och ger en bra språklig grund och 
färdigheter för att arbeta inom vård- och omsorg.

I bokens tolv kapitel får eleverna inblick i 
vårdarbetet både utifrån vårdtagarnas och 
vårdpersonalens perspektiv. Därefter
följer faktatexter om olika aspekter av 
arbete inom vård och omsorg: vårdetik, 
psykiatri, omvårdnad, vanliga sjukdomar 
etc. Till texterna hör läsförståelseuppgifter 
och ordövningar. Boken passar för elever i 
yrkesförberedande kurser samt elever 
som läser vård-, och omsorgsprogrammet 
och vårdbiträdesutbildningen. 

Tydlig kapitelstruktur 
Kapitlen inleds med tydliga och konkreta 
mål. Därefter följer frågor och nyckelbe-
grepp som hjälper eleverna att aktivera 
sina förkunskaper om ämnet. Varje kapitel 
avslutas med en sammanfattning som kny-
ter an till målen.

Berättelsen gör kunskapen konkret
Varje kapitel består av två texter: en berät-
tande text som berör en aspekt av arbete 
inom vård och omsorg samt en eller fl era 
faktatexter som på ett teoretiskt sätt ger 
fakta och teoretisk kunskap till berättelsen.
Yrkeskunskaperna från faktatexterna kon-
kretiseras i berättelserna där eleven får 
möjlighet att träna yrkesspråket i en 
meningsfull och verklighetsnära kontext.

Övningar hjälper till att utveckla språket
Till texterna hör läsförståelseuppgifter, 
ordövningar och enkla skrivuppgifter. De 
självrättande webb övningarna samt facit 
till läsförståelse frågorna gör att boken 
passar bra för distansstudier. 

Författare: Cattrin Hurtig

Yrkessvenska i vård och omsorg

Lärobok  27-45371-5  144 s 185:-

Digitalbok 27-45373-9 12 mån  105:-

nok.se/vardochomsorg

Passar för: Sfi  kurs D | Sva grundvux | Arbetsmarknadsutbildningar |
Yrkesutbildningar | Orienteringskurser
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Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm 

Rivstart Yrkesliv

Lärobok (allt-i-ett bok) 
inkl. ljudfi ler 27-42571-2 128 s 205:-

Passar för: Sfi  kurs D |  Svenska som främmande språk (B1+B2)

Rivstart Yrkesliv lär ut en fungerande svenska som gäller för fl era 
yrkeskategorier. 

Kostnadsfritt extramaterial
Rivstart Yrkesliv fortsätter på webben! 
Här fi nns extramaterial som hörövningar, 
inlästa texter och manus. 

I Rivstart Yrkeliv ligger fokus på det språk 
och kulturella kompetens man behöver för 
ett yrkesliv i Sverige. För att kunna lära ut 
hur svenska språket ser ut i yrkeslivet, är 
Rivstart Yrkesliv fokuserad på ett område i 
taget och relevant i exempel och övningar. 
Boken riktar sig  till personer som redan 
jobbar i Sverige men som inte har börjat 
använda svenska på arbetet, och personer 
som är på väg ut i det svenska arbetslivet. 
Nivån är B1 enligt den gemensamma 
europeiska referensramen för språk eller 
motsvarande kurs D i sfi . 

Mycket fokus på talövningar
Boken innehåller integrerade övningar 
där eleven tränar läsförståelse, skriva, tala 
och förstå. De många talövningarna ger 
verktyg i hur språket kan användas. Tips 
och träningsuppgifter ges för olika tänk-

bara situationer där det är viktigt att kunna 
göra sig förstådd. Skrivuppgifterna är 
anpassade efter situationer som kan upp-
stå på en arbetsplats. Minigrammatiken i 
boken ger en översikt över den grammatik 
eleverna behöver.

Hörövningar och bokens texter är inlästa 
med naturligt talad svenska. För att under-
lätta självständigt arbete fi nns alla texter 
inlästa som ljufi ler. Dessa hittar du på 
nok.se/extramaterial. Där fi nns även 
hörövningar.

Rivstart yrkesliv
Bygger kulturell kompetens för yrkeslivet

nok.se/rivstartyrkesliv

För den som redan arbetar 
i Sverige eller är på väg ut i 

det svenska arbetslivet. 

Att prata svenska så mycket som möjligt utanför klassrummet är bra! 
För att strukturera situationen kan du jobba efter den här modellen 
dom kallas ”sitt – prata – sitt”. Läs mer i Rivstart Yrkesliv.
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Böcker för yrkessvenska
Läromedelsserie med olika yrkesprofi ler

Passar för: Sfi  kurs C–D | Arbetsmarknadsutbildningar | Yrkesutbildningar | Orienteringskurser

Bakom ratten 
– att arbeta med transport
Huvudpersonerna i boken kör taxi, lastbil, 
buss och tunnelbana och berättar om sina 
arbeten. Eleverna får både lära känna 
deras vardag och höra om mer ovanliga 
händelser. Boken innehåller också grund-
läggande svenska trafi kregler.

Harrys hörna 
– att arbeta inom handel
Här får eleverna bekanta sig med Harry 
och hans anställda i mataffären Harrys 
hörna. Texterna behandlar vanliga situa-
tioner i en svensk mataffär, men tar också 
upp hur man söker jobb och hur det är att 
ha eget företag. 

Förskolan Liljan 
– att arbeta inom barn omsorg
Boken tar upp vardagliga situationer på 
en förskola, som lek, utfl ykter, personal-
möten och samtal med föräldrar. Både 
personal, barn och föräldrar kommer till 
tals. 

Hos Karlssons 
– att arbeta på restaurang och i 
storkök
Eleverna träffar Stig och hans anställda i 
restaurangen Karlssons. Boken beskriver 
en arbetsdag från morgon till sen kväll och 
hur de olika yrkesgrupperna på restau-
rangen arbetar. 

Idas arbetsvecka 
– att arbeta inom vård och omsorg
Ida och hennes kollegor i hemtjänsten har 
många skiftande arbetsuppgifter under 
en vecka. Texterna behandlar vardagen 
inom vård och omsorg, men också hur 
man söker jobb. Ordförrådet och övning-
arna spänner över hela vårdområdet.

Vinklar och rör 
– att arbeta med teknik
Fyra högaktuella tekniska områden 
presenteras i boken: VVS, sopor och 
avfall, VA samt svets och plåt. Eleverna 
möter en VVS-företagare, en chef på ett 
renhållningsföretag, en maskintekniker på 
Stockholm Vatten och ett skydds ombud 
på IF Metall.

Författare: Märta Johansson

Bakom ratten (Transport)           27-72324-5    64 s 139:-

Författare: Helena Österlund

Förskolan Liljan (Barnomsorg)          27-72322-1     80 s  139:-

Författare: Märta Johansson

Idas arbetsvecka (Vård)          27-72320-7     64 s       139:-

Författare: Torbjörn Hansen

Harrys Hörna (Handel)           27-72323-8    80 s  139:-

Författare: Märta Johansson

Hos Karlssons (Restaurang)          27-43169-0    64 s 139:-

Författare: Gunnel Bergström

Vinklar och rör (Teknik)          27-72325-2     80 s   139:-
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Passar för: Sfi  kurs C och D | Studieväg 2  
Arbetsmarknadsutbildningar | Yrkesutbildningar  
Orienteringskurser

Jobba 
– introduktion till arbetslivet
Serien riktar sig främst till sfi  och andra arbetsmarknadsförberedande utbildningar och innehåller info-
rmation om den svenska arbetsmarknaden och vanliga yrken inom olika populära branscher. Under 2021 
kompletteras introduktionsboken med yrkesböcker, håll dig uppdaterad om utgivningen på nok.se.

Jobba-böckerna fungerar som en förbere-
delse inför ett arbetsliv för människor som 
är nya i Sverige. Materialet hjälper till att 
utveckla både språk och kunskaper om 
arbetsmarknaden. 

Introduktion till arbetslivet
Serien består av introduktionsboken och 
yrkesböckerna. Introduktionsboken 
innehåller 6 kapitel med lättlästa faktatex-
ter, samtalsövningar, refl ektionsuppgifter 
och personliga berättelser från arbetslivet.  
 I läromedlet fi nns grundläggande 
informa tion om hur den svenska arbets-
marknaden fungerar med en genomgång 
av de viktigaste lagarna och reglerna. 
Boken beskriver också hur man hittar rätt i 
arbets livet och hur man söker jobb med en 
mängd praktiska tips på hur man skriver 
ett cv och ett personligt brev samt hur man 
förbereder sig inför en anställningsintervju. 

Fokus på språket 
Texterna i boken varvas med uppgifter 
och praktiska övningar med fokus på dia-
loger, fraser och hörförståelse. Extra-
materialet till boken består av ett stort 
antal ordkunskapsövningar som hjälper 
eleverna att befästa det nya ordförrådet 
och utveckla ett funktionellt språk som krävs 
för framtida arbete, praktik eller fortsatta 
studier. 

Mer om olika yrken
Till introduktionsboken hör  yrkesböcker. 
Tanken är att man först arbetar med intro-
duktionsboken och lär sig grunderna om 
arbetslivet i Sverige för att sedan komplet-
tera och fördjupa kundkaperna om ett eller 
fl era yrken som är relevanta för den yrkesin-
rikting som man är intresserav av. 

Yrkesböckerna beskriver de vanligaste 
yrkena inom branscherna: barnomsorg, 

vård och omsorg, transport, kök och res-
taurang, service samt bygg. Genom 
många personliga berättelser med tillhö-
rande uppgifter presenteras information 
om de olika yrkena på ett lättillgängligt 
och språkutvecklande sätt. 

Kostnadsfritt extramaterial
Jobba – introduktion till arbetslivet fortsät-
ter på webben. Här fi nns extramaterial 
som ljudfi ler och webbövningar.

Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Jobba – introduktion till arbetslivet

Lärobok  27-45638-9  120 s 195:-

Digitalbok 27-45778-2 12 mån  105:-

nok.se/jobba

Jobba – introduktion till arbetslivet tar upp 
frågor som:
• Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden?
• Hur kan man hitta jobb?
• Hur söker man jobb?
• Vilka lagar och regler finns i Sverige?
• Hur ser vardagen ut på en arbetsplats?
• Hur kommunicerar man? 

Boken är viktig för alla som är nya i 
Sverige, både språkligt och inne-
hållsmässigt. Helhetsbetyg: 5/5.
BTJ-HÄFTET NR 20, 2020
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Fixa texten 
För grundläggande sva

Passar för: Sva grundvux

Med Fixa texten grundläggande sva blir eleven medveten om vad som 
skiljer olika texttyper åt. Utifrån de tre S:en – syfte, språk och struktur – 
får eleven stöttning i att läsa, förstå och själv skriva olika slags texter.

Fixa texten grundläggande sva innehåller tio kapi-
tel som vart och ett behandlar en texttyp. Alla tex-
ter presenteras utifrån samma tydliga och stöt-
tande struktur:

1. Förförståelse
Aktivera elevernas förkunskaper och skapa förför-
ståelse för både texttypen och innehållet. Här 
introduceras centrala ord och begrepp.

2. Mönstertext
Mönstertexten visar på typiska drag både vad gäl-
ler språk och struktur.

3. Fakta om
I det här avsnittet analyseras mönstertexten uti-
från syfte, språk och struktur och det fi nns rikligt 
med exempel som visar på de typiska dragen för 
den aktuella texttypen.

4. Arbeta med
Här får eleven arbeta med mönstertexten på fl era 
nivåer. Avsnittet inleds med läsförståelse både på 
och mellan raderna. Sedan följer arbete med 
typiska språkliga drag och avslutningsvis fi nns 
uppgifter som fokuserar på strukturen i texten. 
Dessutom fi nns uppgifter kring de centrala ord 
och begrepp som presenteras i introduktionen.

ÄMNE
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nok.se/fi xatextenvux

Författare: Pär Sahlin

Fixa texten

Fixa texten grundläggande sva  27-45747-8  248 s  239:-

5. Skriv din egen text
Kapitlet avslutas med att eleven skriver sin 
egen text. Inför det egna skrivandet fi nns 
alltid en uppgift som eleverna arbetar 
med i grupp. Eleven får stöttning både i 
det förberedande arbetet med sin egen 
text och själva skrivandet. Dessutom pre-
senteras en arbetsgång för responsarbete 
innan eleven bearbetar och lämnar in till 
läraren.

Längst bak i boken fi nns Uppslaget som är 
en uppslagsdel med allmänna skrivråd 
med rubriker som Skriv rätt och riktigt, 
Använd grammatiken, Källor och källkritik 
och Skriv och tala om texter.

Lärarhandledning
Till Fixa texten grundläggande sva kom-
mer det en lärarhandledning och webböv-
ningar med fokus på ord och begrepp och 
grammatik. Håll utkik efter mer informa-
tion i våra nyhetsbrev.

Författare till Fixa texten grundläggande sva är Pär 
Sahlin som även skrivit Klara svenskan för mellan-
stadiet, Fixa texten för högstadiet och Fixa svensk-
an för gymnasiet.

Fixa texten grundläggande sva 
innehåller tio kapitel som vart 
och ett behandlar en texttyp:
• Nyhetsartiklar och notiser
• Instruktioner
• Sagor
• Insändare
• Formella brev
• Faktatexter
• Tal 
• Reportage
• Dikter
• Noveller

Äntligen en Fixa texten för grundläggande sva. 
Med texttyper som vi vill ta upp!
LÄRARE PÅ GRUNDVUX

Jag gillar att det är en lätt, återkommande struk-
tur att följa med bra exempeltexter. Jag tycker 
om Uppslaget som sammanfattar och tar upp 
det som jag ser är svårt för sva-elever. En bok 
man har nytta av även på gymnasienivå.
CARINA ARVIDSSON, SVA-LÄRARE
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Passar för: Sva grundvux

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad för ungdomar 
och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. Den 
omfattar hela grundskolans matematik på grundläggande nivå och kan till exempel 
användas för vuxenutbildning på grundläggande nivå, på introduktionsprogrammen 
eller i förberedelseklass. 

Summit
Grundläggande matematik i fyra delar

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

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

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

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

Författare: Anita Ristamäki, Grete Angvik Hermanrud

Summit grundläggande matematik

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

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

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

Summit 4 27-45155-1  272 s 225:-

nok.se/summitgrundlaggande

Följer kursplanen 
för grundskolan och 
vuxenutbildningen 
på grundläggande 

nivå.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vägar till SO
Ett SO-läromedel för nyanlända elever

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

Författare: Fredrik Ahlén, Malin Fransson

Vägar till SO

Textbok  27-45179-7 228 s 219:-

Digitalbok  27-45468-2  12 mån 85:-

nok.se/vagartillso

Mycket stöttning 
med ett språk- och 

kunskapsutvecklande 
arbetssätt 

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

Till Vägar till SO fi nns ett kostnadsfritt lärarstöd 
i form av podcasten Vägar till lärande med för-
fattarna Fredrik Ahlén och Malin Fransson. Läs 
mer på nok.se/vagartillso.
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Biologi

ISBN 978-91-27-42167-7

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

Undersökande arbetssätt
Skriv tydliga svar på de olika frågorna i din rapport – som hela meningar. 

Fråga eller problem Hypotes 

Planering Vilket material behöver du?

 Hur ska du göra? 
 Varför vill du göra så? 

 Vad kan gå fel? 
 Hur ska du få bort felkällorna? 

 Vilka risker finns det? 
 Hur ska du hantera dem?

Genomförande Genomför undersökningen enligt planen.
 Skriv ner dina resultat.
 Är resultaten rimliga?

Utvärdering Vad visade undersökningen? 
 Hur stämmer resultatet med din hypotes? 

 Hur säkra är dina resultat?

 Vad skulle du ändra på om du skulle göra om 
undersökningen?

 Har du någon ny hypotes du skulle vilja testa?

BiologiBiologiBiologiBiologi
FOKUSPULS Biologi Fokus för grundskolans år 7-9

Berth Andreasson, Sture Gedda, Birgitta Johansson, 
Lars Bondesson, Ingemar Zachrisson

Puls Biologi Fokus består av

• 5 avdelningar, Planetens gränser, Myller, Ekologi, Människan och Arv & utveck-
ling, alla med utgångspunkt i Lgr 11 och Centralt innehåll och helt parallell med 
Puls Biologi grundbok.

• Specialskrivna texter som underlättar för elever med lässvårigheter 
och svenska som andraspråk. Textraderna är numrerade.

• Förklarande och inspirerande bilder.

• Layouten är anpassad för att underlätta läsningen.

• Elevstöd för genomförande av  naturvetenskapliga undersökningar.

• Ett brett urval av varierade uppgifter anpassade för att svara mot kunskaps-
kraven i Lgr 11 och som förbereder eleverna inför de nationella ämnesproven.

• Digital elevbok.

Det omfattande digitala lärarmaterialet innehåller kommentarer och stöd för 
kunskapsbedömning, handledning till demonstrationer och laborationer, facit till 
arbetsuppgifter och extra arbetsmaterial. Det finns också Fokusfrågor som är 
sorterade under textens rubriker, Fokus Ordlista samt särskild lärarhandledning 
för Dig som arbetar med Fokusböckerna.
För mer information om våra digitala produkter, se www.nok.se/puls

I PULS-serien ingår
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KemiKemi 1. Du ska känna till placering och användning av:

  • brandsläckare
  • brandfilt
  • nöddusch, ögondusch och handdusch
  • förbandslåda

 2. Följ alltid din lärares anvisningar!

 3. Gör aldrig egna experiment utan att du fått lärarens 
tillstånd!

 4. Smaka aldrig! All förtäring av mat och godis är 
förbjuden i kemisalen på grund av förgiftningsrisken.

 5. Uppträd lugnt och gör experimenten försiktigt!

  Innan du börjar experimentera:

 6. Ta på dig skyddsförkläde och, vid speciella behov, 
skyddsglasögon. Bind upp långt hår. Följ de speciella 
föreskrifter som finns i laborationsbeskrivningen eller som 
läraren ger.

 7. Tänk igenom laborationen noga innan du börjar arbeta.

  När du har experimenterat färdigt:

 8. Diska använda glaskärl. Ställ tillbaka övrigt material på plats i 
skåp eller backar.

 9. Gör rent på arbetsplatsen. Kontrollera att det inte ligger 
tändstickor, papper eller liknande i vaskarna med vatten.

 10. Tvätta vid behov händerna med tvål och vatten innan du 
lämnar kemisalen.

Tänk på det här när du experimenterar

ISBN 978-91-27-42171-4
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FOKUSPULS Kemi Fokus för grundskolans år 7-9
Berth Andreasson, Kent Boström, Eva Holmberg

Puls Kemi Fokus består av

• 11 välstrukturerade kapitel med utgångspunkt i Lgr 11 och Centralt innehåll, 
helt parallell med Puls emi grundbok.

• Texterna är specialskrivna för att underlätta för elever med lässvårigheter 
och svenska som andraspråk. Textraderna är numrerade.

• Förklarande och inspirerande bilder.

• Layouten är anpassad för att underlätta läsningen.

• Elevstöd för genomförande av en systematisk undersökning.

• Ett brett urval av varierade uppgifter, anpassade för att svara mot kunskaps-
kraven i Lgr 11 och som förbereder eleverna inför de nationella ämnesproven.

• Digital elevbok. 

Det omfattande digitala lärarmaterialet innehåller kommentarer och stöd för 
kunskapsbedömning, handledning till demonstrationer och laborationer, facit till 
arbetsuppgifter och extra arbetsmaterial. Det finns också Fokusfrågor som är sor-
terade under boktextens rubriker, Fokus Ordlista samt särskild lärarhandledning 
för Dig som arbetar med Fokusböckerna.

För mer information om våra digitala produkter, se www.nok.se/puls

I PULS-serien ingår
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 1. Du ska känna till placering och användning av:

  • brandsläckare
  • brandfilt
  • nöddusch, ögondusch och handdusch
  • förbandslåda

 2. Följ alltid din lärares anvisningar!

 3. Gör aldrig egna experiment utan att du fått lärarens 
tillstånd!

 4. Smaka aldrig! All förtäring av mat och godis är 
förbjuden i kemisalen på grund av förgiftningsrisken.

 5. Uppträd lugnt och gör experimenten försiktigt!

  Innan du börjar experimentera:

 6. Ta på dig skyddsförkläde och, vid speciella behov, 
skyddsglasögon. Bind upp långt hår. Följ de speciella 
föreskrifter som finns i laborationsbeskrivningen eller som 
läraren ger.

 7. Tänk igenom laborationen noga innan du börjar arbeta.

  När du har experimenterat färdigt:

 8. Diska använda glaskärl. Ställ tillbaka övrigt material på plats i 
skåp eller backar.

 9. Gör rent på arbetsplatsen. Kontrollera att det inte ligger 
tändstickor, papper eller liknande i vaskarna med vatten.

 10. Tvätta vid behov händerna med tvål och vatten innan du 
lämnar kemisalen.

 ysik

ISBN 978-91-27-42169-1
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Enheter och samband

STORHET ENHET FÖRKORTNING

Massa kilogram kg

Längd meter m

Tid sekund s

Hastighet m/s

Kraft newton N

Tryck N/m2

Arbete newtonmeter Nm

Mekanisk effekt watt W

Lägesenergi joule J

Rörelseenergi joule J

Elasticitetsenergi joule J

Temperatur grader Celsius °C

Absolut temperatur kelvin K

Värmeenergi joule J

Ström (strömstyrka) ampere A

Spänning volt V

Resistans ohm Ω

Elektrisk effekt watt W

Elektrisk energiöverföring wattsekund Ws

Ljudnivå decibel dB

Frekvens hertz Hz

Belysning lux lux

Energi i allmänhet joule J

    

FOKUSPULS Fysik Fokus för grundskolans år 7-9
Staffan Sjöberg, Börje Ekstig

Puls Fysik Fokus består av

• 15 välstrukturerade kapitel med utgångspunkt i Lgr 11 och Centralt innehåll, 
helt parallell med Puls Fysik grundbok.

• Texterna är specialskrivna för att underlätta för elever med lässvårigheter 
och svenska som andraspråk. Textraderna är numrerade.

• Förklarande och inspirerande bilder.

• Layouten är anpassad för att underlätta läsningen.

• Elevstöd för genomförande av en systematisk undersökning.

• Ett brett urval av varierade uppgifter anpassade för att svara mot kunskaps-
kraven i Lgr 11 och som förbereder eleverna inför de nationella ämnesproven.

• Digital elevbok.

Det omfattande digitala lärarmaterialet innehåller kommentarer och stöd för 
kunskapsbedömning, handledning till demonstrationer och laborationer, facit till 
arbetsuppgifter och extra arbetsmaterial. Det finns också Fokusfrågor som är 
sorterade under textens rubriker, Fokus Ordlista samt särskild lärarhandledning 
för Dig som arbetar med Fokusböckerna.

För mer information om våra digitala produkter, se www.nok.se/puls

I PULS-serien ingår
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PULS Fokus
Lättläst NO

I PULS Fokus är texterna specialskrivna för 
att underlätta läsning och läsförståelse. 
Fokusböckerna är helt parallella med 
grundböckerna. Det fi nns även arbets-
böcker till varje Fokustitel. Lärarhandled-
ningarna till respektive PULS-bok har ett 
omfattande stöd för arbetet med läsning 
och läsförståelse. Författare: Berth Belfrage, Lars Bondesson, Sture Gedda, 

Birgitta Johansson, Ingemar Zachrisson, Charlotta 
Andersson, Helene Fägerblad, Maria Ramsby Guillemain, 
Ylva Yngwe

PULS NO Fokus

För beställningsinformation, se nok.se. 

SOL 4000 Fokus
Lättläst SO

SOL 4000 Fokus är lättlästa versioner av 
grundböcker i SO-serien SOL 4000. 
Fokusböckerna är anpassade till elever 
med svenska som andraspråk samt andra 
elever för vilka de vanliga grundböckerna 
känns för svåra att tillgodogöra sig.

För SOL 4000 fi nns även Inläsnings-
tjänsts Studiestöd på modersmål. I ljud-
boken fi nns den svenska texten inläst på 
svenska parallellt med studiehandledning 
på arabiska eller somaliska.

Författare: Leif Berg, Kaj Hildingson, Christer Jonasson, 
Gunilla Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, 
Per Thorstensson, Karin Wergel, Maria Willebrand

SOL 4000 Fokus

För beställningsinformation, se nok.se. 

Passar för: Sva grundvux SO

Passar för: Sva grundvux NO

I Nya mål 3 lär sig eleverna om det svenska 
kulturarvet samtidigt som de fördjupar 
sina läskunskaper. I boken fi nns uppgifter 
som syftar till att få igång samtal om 
kulturella skillnader och lik heter där del-
tagarnas egna erfarenheter och
kulturella bakgrund kan lyftas upp.

Texterna i Nya Mål 3 är av varierande 
svårighetsgrad och kan läsas intensivt 
eller extensivt - gruppens eller den 
enskilde deltagarens intressen och förut-
sättningar får avgöra.

Nya Mål 3
Texter med varierande 
svårighetsgrad

Författare: Harriet Risérus, Åke Sandahl, 
Sune Stjärnlöf, Margareta Lindström, Gunilla Serin

Nya Mål 3

Lärobok 27-50589-6 320 s 279:-

Övningsbok 27-50590-2 176 s 185:-

Facit till övningsbok 27-50596-4 16 s 69:-

Passar för: Sva grundvux

Studiestöd på 
ett fl ertal 

språk

Studiestöd på 
ett fl ertal 

språk
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Level Up är en handbok som ger eleverna 
verktyg för att utveckla färdigheter och 
förmågor i engelska utifrån egna förutsätt-
ningar och behov. Boken hjälper dem att 
utvecklas som läsare, skribenter, talare, 
samtalspartner, lyssnare och källkritiker. 

Level Up ger dig som lärare frihet att 
genomföra din undervisning i engelska på 
det sätt du tycker är bäst. Boken kan 
användas tillsammans med andra lärome-
del eller som en ryggrad i undervisningen 
för dig som ofta arbetar med eget material.

Level Up
Handbok i engelska för årskurs 7-9

Författare: Christopher Jacklin, Desirée Kellerman

Level Up

Elevbok 27-45158-2 136 s 185:-

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

nok.se/levelup

Get in Shape är ett läromedel som kan 
användas fritt mellan årskurserna. Varje 
bok innehåller kapitel enligt samma tydliga 
mönster:
1. Texten presenteras i en tecknad serie 

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

Inlästa texter, ordlistor och hörövningar i 
mp3-format medföljer lärarhandledning-
arna som säljs som nedladdningsbara 
pdf:er. De innehåller även metodiska tips, 
en mängd kopieringsunderlag samt facit.

Get in Shape
Repeterar de första årens engelska

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

Get in Shape

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

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

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

Lärarhandledning Webb 27-43064-8 12 mån 759:- 

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

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

Passar för: Sva grundvux engelska

Passar för: Sva grundvux engelska

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

Digitalbok
I digitalboken är alla modelltexter inlästa.

Hör författaren Christopher Jacklin 
berätta om boken på nok.se/levelup

Kostnadsfritt extramaterial
Get in Shape fortsätter på webben! 
Inlästa texter, ordlistor och hör-
övningar fi nns på nok.se/extramaterial
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Varför ska man arbeta digitalt med icke läs-och skriv-
kunniga elever och hur bedriver man i så fall en web-
baserad undervisning? 

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

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

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

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

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

ISBN 978-91-27-44539-0
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Input-serien inspirerar till nya arbetssätt 
och metoder i det dagliga skolarbetet. 
Böckerna är avsedda att fungera som hand-
böcker i den konkreta klassrumssituationen.

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

Webbaserad

alfabetisering
Webbaserad

alfabetisering

Ivana Eklund
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Språkutvecklande

NO-undervisning 

Björn Kindenberg  Maria Wiksten  

– strategier och metoder för högstadiet
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Björn Kindenberg

Språkutvecklande NO_160902.indd   3 2016-09-13   10:29

Författare: Per Olof Köhler, Ulla Messelius

Natur och Kulturs ordböcker 

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

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

Författare: Mats Bergström, Torkel Nöjd, 
Mona Nöjd-Bremberg, Kerstin Andersson

Engelsk ordbok 27-71515-8 768 s 419:-

Språkutvecklande SO-undervisning
Strategier och metoder

För dig som arbetar som SO-lärare och 
som vill hitta fl er vägar för att utveckla både 
elevernas kunskaper och elevernas språk.

Författare: Maria Wiksten, Björn Kindenberg

Input

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

Studiehandledning till Språkutvecklande SO-undervisning  
 27-44652-6 32 s 75:-

Grammatik undervisning
För sfi  och sva

Boken ger handledning, kunskap och råd 
i grammatik och didaktiska grepp och 
metoder för en roligare och mer lättill-
gänglig grammatikundervisning. 

Författare: Sara Lövestam

Input

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

Webbaserad alfabetisering
Arbeta digitalt med illiterata 

Ta del av ett webbaserat arbetssätt som 
fungerar och där forskning och beprövad 
erfarenhet ligger till grund.

Författare: Ivana Eklund

Input

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

Språkutvecklande NO-undervisning
Strategier och metoder

För dig som arbetar som NO-lärare och 
som vill hitta fl er vägar för att utveckla 
både elevernas kunskaper och språk.

Författare: Maria Wiksten, Björn Kindenberg

Input

Språkutvecklande NO-undervisning 
27-44649-6 184 s 259:-

Svenska ordböcker
Lättbegripliga ordförklaringar

I båda ordböckerna fi nns bland annat 
böjningsformer och betoningsmarkörer för 
sam  tliga ord och över 31 000 språkexempel. 

Engelsk ordbok
Hitta och förstå information 

63 500 ord och fraser till och från engelska. 
Enkel, överskådlig, pedagogisk och 
många användbara fraser. 
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Nyanlända och lärande
Mottagande och inkludering

Författare: Nihad Bunar

Nyanlända och lärande   27-14236-7 304 s  309:-

Att undervisa nyanlända
Metoder, refl ektioner och erfarenheter

Författare: Anna Kaya

Att undervisa nyanlända  27-14664-8 200 s 279:-

Att motverka rasism
I förskolan och skolan

Onlinekurs: nok.se/attmotverkarasism
Författare: Emma Arneback och Jan Jämte

Att motverka rasism   27-81989-4 170 s  275:-

Författare: Ofelia Garcia och Li Wei 
Översatt av Christian Nilsson

Translanguaging   27-81872-9 180 s  215:-

Författare: Jim Cummins

Flerspråkiga elever   27-81875-0 306 s  245:-

Flerspråkiga elever
Effektiv undervisning i 
en utmanande tid

Transspråkande
I praktik och teori

Translanguaging
Flerspråkighet som resurs i lärandet

Författare: Gudrun Svensson

Transspråkande   27-81820-0    200 s   275:-

Fakta, fejk och fi ktion
Källkritik, ämnesdidaktik och digital 
kompetens

10 förhållningssätt för 
framgångsrik undervisning

Författare: John Hattie och Klaus Zierer
Översatt av Karin Ashing

10 förhållningssätt för 
framgångsrik undervisning  27-82404-1 216 s 235:-

Författare: Thomas Nygren

Fakta, fejk och fi ktion  27-82358-7 224 s 235:-

Finns 
även som 

kostnadsfri 
onlinekurs

Feedback
Så återkopplar du i klassrummet

Författare: John Hattie och Shirley Clarke
Översatt av Karin Ashing

Feedback   27-82498-0 216 s 235 :-
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Rådgivning, demo eller workshop? 
Hör av dig till oss så hjälper vi till att 
hitta läromedel som passar just er 
– tryckt, blended eller heldigitalt.

Vi skräddarsyr lösningar 
efter dina behov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

äs mer  no se lima

Natur & Kultur är Sveriges 
första klimatneutrala förlag!

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

nok.se
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