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Vill du beställa?

Kontakta Förlagssystem  
för beställningar
Tel: 08-657 95 00
Epost: order@forlagssystem.se
fsbutiken.se

För frågor om leveranser eller returer
Tel: 08-657 95 00
Epost: order@forlagssystem.se
returer@forlagssystem.se
reklamationer@forlagssystem.se

Vill du beställa från återförsäljare?
Om din kommun/skola har ingått 
återförsäljar avtal beställer du via din 
läromedelsdistributör. Om din kommun
/skola inte har återförsäljaravtal kan du 
beställa på nok.se.

Privatkunder beställer via bokhandeln.

Kontakta Natur & Kultur

Kundservice
Fråga oss om innehåll och få kundsupport
Tel: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30
Epost: kundservice@nok.se

Teknisk support
Behöver du hjälp att skapa konton,
administrera digitala läromedel
eller dela ut elevlicenser?
Tel: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30 
Epost: teknisksupport@nok.se

Paketlösning

Det finns goda möjligheter till paket- 
lösningar hos oss. Med läromedel i flera  
ämnen kommer du att märka hur enkelt 
det blir för eleverna när de arbetar med 
samma koncept över ämnesgränserna.

Vi skräddarsyr lösningar 
efter dina behov!

Boka en workshop

Ett bra sätt att komma igång med digitala 
läromedel är att få en introduktion där du 
tillsammans med en redaktör eller kund-
ansvarig lär känna vårt koncept.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anne Öhlander
anne.ohlander@nok.se
070-271 60 75

Karl Karlsson
karl.karlsson@nok.se
076-546 86 71

Jan Wilhelmsson
jan.wilhelmsson@nok.se
070-574 33 66

Magnus Pettersson
magnus.pettersson@nok.se
076-546 87 07

Anders Brick
anders.brick@nok.se
076-546 86 32

Christin Eriksson
christin.eriksson@nok.se
072-538 81 91

Försäljningsvillkor hittar du på nok.se/villkor
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisjusteringar.

Katalog_digilär_2018_171208-2.indd   35-36 2017-12-08   14:32



InnehållHör gärna av dig!

Kundservice svarar på dina  
frågor om våra läromedel.

Epost: kundservice@nok.se 
Telefon: 08-453 87 00

Fler kontaktuppgifter finns  

på sista sidan. 
 

Beställ!

Förlagssystem 
E-post: order@forlagssystem.se 
Telefon: 08-657 95 00 
fsbutiken.se

Om din kommun har ingått återförsäljaravtal 
beställer du via din läromedelsdistributör. Om din 
skola/kommun inte har återförsäljaravtal går det 
bra att beställa på nok.se.

Privatkund? Beställ via bokhandeln. 
 

Priser

Priserna i katalogen gäller till och med 31/12 2018. 
Samtliga priser är förlagsnettopriser (f-priser) 
exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella 
prisjusteringar. Fullständiga försäljningsvillkor 
finns på nok.se/villkor.

INLEDNING

ÖVERSIKTSKARTA

BASLÄROMEDEL

EXTRA ÖVNING

YRKESINRIKTADE BÖCKER

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
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Vi presenterar
Digilärserien!d

Sv Ty SO Sh Sva En Ma Re

Sp Bi Ke Ge Fr Fy Hi Sva

Digilärserien är smarta heldigitala läromedel i alla ämnen för 
högstadiet och gymnasiet. Serien växer och finns snart även  
för mellanstadiet. Håll utkik på nok.se/digilarserien.
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Bildning, utbildning 
och inspiration
På Karlavägen 31 i Stockholm ligger förlaget Natur & Kultur. Under 
ett och samma tak erbjuder vi allt från barn- och ungdomslitteratur 
till sakprosa, skönlitteratur och illustrerade faktaböcker såsom 
kokböcker. Vi har även litteratur för högskolestudier och för yrkes-
mässig och personlig utveckling inom ledarskap, pedagogik och 
psykologi. Och inte minst – vi har kvalitetssäkrade läromedel för 
alla åldrar.

Välkommen till Natur & Kultur!

Om vi blir kallade 
världs förbättrare 
blir vi stolta.
– Per Almgren, vd Natur & Kultur

Natur & Kultur är en stiftelse och i vårt 
uppdrag ingår att verka för tolerans, 
humanism och demokrati. En del av 
detta är att ekonomiskt stötta värdefulla 
projekt. Här har vi valt att lyfta några:

GAPMINDER
Stiftelsen Gapminder, som startades av bland andra Hans 
Rosling, har till uppgift att ge stöd för att ge lärare grunden 
för en faktabaserad världsbild genom praktiska verktyg.

RAOUL WALLENBERG ACADEMY                              
Vi stödjer det viktiga Kubprojektet som främjar elevers lärande 
om demokrati och alla människors lika värde. Varje människa 
kan göra skillnad. 

INGVAR LUNDBERGPRISET 
I läs- och skrivforskaren Ingvar Lundbergs anda delar vi årligen 
ut ett pris till en person som har gjort avgörande insatser inom 
forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och
skrivinlärning. 

Läs mer om stiftelsens arbete på nok.se.Fo
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Köper du halva 
läromedel?
Du missar väl inte lärarhandledningarna? Här fi nns stöd för din 
undervisning som exempelvis lektionsförslag, didaktiska tips, 
extramaterial, provuppgifter och bedömningsstöd. 

Kostnads fritt 
extra material 
i alla ämnen
Webbövningar, fi lmer, bedömnings underlag, prov, planering-
ar och lektionsförslag är exempel på extramaterial som ingår 
när du köper läro medel från oss.

Logga in på nok.se för att se vad som fi nns till just dina ämnen.
ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

KlaraSvenskan4_omslag_LHL.indd   1 2016-07-05   09:29
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Yrkessvenska nyheter
Yrkessvenska i barnomsorgen förbereder 
elever för arbete, praktik eller vidare studier 
inom barnomsorgen. Läs mer på sid. 26.

På nästa 
sida börjar
katalogen

Louise Sjöstrand

Yrkessvenska 
I BARNOMSORGEN

Perfekt för distansstudier! 
Komplettera Mål 1 med nyheten Mål 1 Interaktiv 
studiehandledning. Eleven får möjlighet att träna 
på egen hand med en tydlig studiegång och du 
som lärare får mer tid till att hjälpa dina elever. 
Läs mer på sid. 13.

Digilärserien
Digilär är nu en del av Natur & Kultur och tillsam-
mans breddar och fördjupar vi utbudet av digitala 
läromedel. Nu ökar vi utvecklingstakten, både 
för nya läromedel och din användarupplevelse. 
De digitala läromedlen lämpar sig väl för sva-mål-
gruppen med sina tillgängliggörande funktioner.
Läs mer på nok.se/digilarserien.

Säsong 2 av Natur & Kulturs podcast för sfi !
Språket är vägen till samhället! Lyssna på vår 
podcast där tidigare sfi -elever berättar som sin 
väg till svenskan och ett jobb. Lektionstips ingår! 
Finns där poddar fi nns och på nok.se/sfi podden.

Nyheter!

3

 Följ oss!
Prenumerera på våra nyhetsbrev och gilla oss på Facebook för att 
få inbjudningar, lektionstips och den senaste informationen om 
vår utgivning. nok.se/nyhetsbrev | facebook.com/noklaromedel
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Läromedel för alla 
som lär sig svenska

Språkträning för nyanlända ungdomar
Margaretha Svensson

2
Språkträning för nyanlända ungdomar

Margaretha Svensson

2

THYRA BRUSEWITZ 

BODIL RENLUND

TEXTBOK

FRAMÅT   B

4

Språkträning för nyanlända ungdomar
Margaretha Svensson

2
Språkträning för nyanlända ungdomar

Margaretha Svensson

4

Språkträning för nyanlända ungdomar
Margaretha Svensson

2
Språkträning för nyanlända ungdomar

Margaretha Svensson

THYRA BRUSEWITZ 

BODIL RENLUND

TEXTBOK

FRAMÅT   B

1. Icke läs- och 
skrivkunniga elever

2. Elever med 
begränsad studievana

Framåt A Vardags-svenskaFramåt A 

MARGARETA 

MÖRLING

ELEVBOK   1

FRAMÅT   A

Vardags-svenska

Lär dig – Läs Lär dig – LäsLär dig – Ord Lär dig – OrdPictogloss – bildkort 
för språktränning

Pictogloss – bildkort 
för språktränning

Öva svenska 1 & 2 Öva svenska 1 & 2

Mina ord Extra 1–4

Pictogloss – bildkort Pictogloss – bildkort Pictogloss – bildkort Pictogloss – bildkort 

Mina ord Extra 1–4

Summit 
grundläggande
matematik

Viktiga ord i MA,NO & SOViktiga ord i MA,NO & SOViktiga ord i MA,NO & SO

ÖVA MER! ÖVA MER!

MA/NO/SO MA/NO/SO

GRUNDLÄROMEDELGRUNDLÄROMEDEL

Extra: 
Intalade fraser 

på dari, arabiska, 
tigrinja och 
somaliska.

Mål 1 & 2 Framåt B & CMål 1 & 2 

Mål 1 interaktiv 
studiehandledning

Fördel LäsFördel Läs

Viktiga ord i MA,NO & SO Samhällskunskap 
på lätt svenska

Vägar till SOSamhällskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap Vägar till SOSamhällskunskap Vägar till SOSummit 
grundläggande
matematik

Omvärlds kunskapOmvärlds kunskap

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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THYRA   BRUSEWITZ 
BODIL   RENLUND
SARA   GOMBRII

Framat C TB_cover.indd   1-3 2016-10-20   11:13
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Natur & Kultur erbjuder läromedel för alla som vill lära sig svenska. 
Från icke läskunniga och studieovana upp till akademisk nivå, och 
för alla från barn till ungdomar och vuxna. 

55

2. Elever med 
begränsad studievana

3. Studievana elever

ÖVA MER!

MA/NO/SO

GRUNDLÄROMEDEL

Fördel 1 & 2 Fördel 1 & 2 

SkrivnyckelnKlara texten C & D Klara texten C & DSkriv i vardagen SkrivnyckelnKlara texten C & DKlara texten C & D Klara texten C & DKlara texten C & DSkriv i vardagen

Lyssna! 
Lyssna mera!

Läs!Lyssna! Lyssna! Läs!

Vägar till SO Sol Fokus
Geografi , Historia, Religion, Samhällskunskap
Sol Fokus Puls NO Fokus  – Biologi, Fysik & KemiPuls NO Fokus  – Biologi, Fysik & KemiPuls NO Fokus  – Biologi, Fysik & Kemi

EVA HANSSON STRÖM 

JENNY UDDLING

TEXTBOK

Mitt i mål Svenska till max Fördel 1 & 2 Fördel 1 & 2 Fördel 1 & 2 Svenska till maxSvenska till maxSvenska till maxRivstart Mitt i målRivstartRivstart

Pictogloss bildkort för 
språktränning

Rivstart app Pictogloss bildkort för Skrivnyckeln

Läsa till max (noveller)

Skrivnyckeln

Läsa till max (noveller)Sagor och sanningarSagor och sanningar Läsa till max (noveller)Läsa till max (noveller)

Grammatik-
fokus.

Fokus på 
lättlästa 
texter.
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Öva svenska 
1 och 2

Språkträning för nyanlända ungdomar
Margaretha Svensson

2
Språkträning för nyanlända ungdomar

Passar för: Nyanlända åk 7–gy

Fördel
Läs mer på sidan 36.

Mål
Läs mer på sidan 12.

Ett förstamaterial i svenska för nyanlända 
ungdomar
• Långsam progression

• Detaljrika illustrationer

Ö
va

 s
ve

ns
ka

ÄMNE

6

Öva svenska är en läromedelsserie för nyanlända 
elever som möter svenskan för första gången.

Öva svenska vänder sig till nyanlända elever 
som precis börjat lära sig svenska. Innehållet i 
böckerna har en långsam progression och det 
fi nns mycket utrymme för repetition. Materialet 
tar avstamp i alfabetet och bygger därefter upp 
elevens språk genom ord- och frasövningar. 
Även enkel grammatik presenteras i olika konkreta 
övningar. Materialet är rikligt och detaljrikt illus-
trerat vilket hjälper till att konkretisera innehållet 
för eleven.

Fokus på språket
Serien består av två böcker och eleverna 
skriver direkt i boken, vilket underlättar för 
eleven att fokusera på språket och inlärningen. 
Öva svenska 2 tar vid där första boken slutar 
även om progressionen mellan böckerna är låg. 

Öva svenska gör det möjligt för eleverna 
att arbeta på egen hand och är framtaget för 
att fungera i klassrum som ofta förändras.

NYHET

Använd Öva svenska och 
Lär dig tillsammans med:

Författare:  Margaretha Svensson

Öva svenska

Öva svenska 1– språkträning 
för nyanlända ungdomar 27-45125-4     80s 89:-

Öva svenska 2 2-745126-1       80s 89:-

Öva svenska digitalt

• Inlästa texter

nok.se/ovasvenska

SVENSKA FÖR NYANLÄNDA
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Lä
r d

ig

Lär dig
Passar för: Nyanlända åk 7–gy

Utvecklar vardagsspråket för nyanlända elever

• Grundläggande läs- och ordförståelse 

• Bygger grunden till ett vardagsspråk

• Innehåller två böcker, Läs och Ord

Läs och Ord arbetar 
tillsammans för 
att bygga upp 
elevens språk.

ÄMNE

7

eleven kan välja den svårighetsnivå som är aktuell 
för dennes språkutveckling. Alla texter är också 
inlästa och har tillhörande läsförståelseuppgifter.

NYHET

Ordlistor
I Läs fi nns ordlistor till varje tema där de 
svenska orden är översatta till språken arabiska, 
persiska, tigrinja, engelska och somaliska. 

Lär dig är vårt nya läromedel för nyanlända elever 
i svenska som andraspråk. Med böckerna Läs och 
Ord får eleverna arbeta med läs- och ordförstå-
else och bygga grunden till sitt vardagsspråk.

I Lär dig möter vi ungdomarna Selam, Mikael, 
Elsa och Jonas i deras vardag. Genom deras 
upplevelser arbetar eleven med språket från 
två håll, genom läs- och ordförståelse i texter 
och uppgifter. Båda böckerna Läs och Ord delas 
in i teman: Min bostad, Min familj och Naturen, 
och eleven får bekanta sig med språket i en 
naturlig kontext.

Ord – bygger basordförrådet
Eleven bygger upp basordförrådet inom temat 
genom språk övningar där ord och begrepp 
kopplas till bilder. Ord och begrepp sätts även in i 
en kontext, till exempel i enklare texter. 

Läs – lästräning i tre nivåer
Läs består av korta texter. Inom varje tema fi nns 
tre texter på tre olika svårighetsnivåer. Där text-
längd och grammatiken byggs på. På så vis kan 
hela klassen arbeta med samma textinnehåll, men 

Lär dig digitalt

Författare:  Joel Berglund

Lär dig 

Lär dig – Läs 27-44816-2       96 s    149:-

Lär dig – Ord 27-44817-9       80 s    149:-

• Inlästa texter

Extramaterial
• Tips till läraren

nok.se/lardig

SVENSKA FÖR NYANLÄNDA
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ÄMNE

N
am

n

8

Vardagssvenska riktar sig i första hand till ny -
anlända och unga vuxna som väntar på att få 
börja med sfi . Läromedlet utgår från kursplanen 
Vardagssvenska som är framtagen för kurser 
på studieförbund. 

Fem kapitel med användbara fraser och fakta 
om Sverige
Boken omfattar fem kapitel och en metoddel 
för kursledaren samt bildlexikon med bokens 
översiktsbilder. De fyra första kapitlen utgår från 
dialoger mellan människor. Här studeras använd-
bara fraser som kan behövas under den första tiden 
i Sverige, som till exempel i affären, på vårdcentra-
len eller i skolan. I slutet av varje kapitel fi nns en 
Plus-sida med extra övningar för den som vill jobba 
vidare, med texter, grammatik och lucktext med 
facit. Kapitel fem är ett faktakapitel om Sverige. 
 

Författare:  Anette Althén,  Kristoffer Magnell

Vardagssvenska 

Grundkurs i svenska språket 27-44703-5        90 s      91:-

8

V
ar

d
ag

ss
ve

ns
ka

Undervisningtips 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 att 
man ska lyssna, skriva, arbeta i par och 
arbeta i grupp. 

SVENSKA FÖR NYANLÄNDA

Vardagssvenska 

• Fokus på muntlig vardaglig kommunikation

• Inspirerande bildmaterial gör det enkelt för eleven att förstå

• En ”plus-del” för fördjupning

Passar för: Nybörjaren utan studievana

Grundkurs i svenska språket för nyanlända 
i väntan på sfi 

 

• Inspelade dialoger på svenska
• Intalningar på dari, arabiska, 

somaliska och tigrinja.

Vardagssvenska digitalt

nok.se/vardagssvenska

katalog_sfi_sva_2018_final_171219.indd   8 2017-12-19   17:05



9

PICTOGLOSS
Bildserier för språkundervisning

Innehåller
• 36 bildserier
• Aktivitetsbank
• Digitala flashcards

PICTOGLOSS

PICTOGLOSS

w
w

w
.nok.se

w
w

w
.n

ok
.s

e

Pictogloss passar för :

• •  
•  •  
• •  

Innehåll :

•

•

•

PICTOGLOSS
Bildserier för språkundervisning

6

Gabrielle Klingelhöfer 
Cornelia Johansson

27 22

20

ISBN 978-91-27-44744-8

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

8

36

220    kort

2929

18

Pictogloss 

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 med olika åldrar, kompetens 
och studiebakgrund. 

Lärarhandledningen presenterar lätt-
samma och kreativa aktiviteter med fokus 

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

Författare:  Gabrielle Klingelhöfer,  Cornelia Öystilä Johansson

Pictogloss 

Bildserier för språkundervisning  27-44744-8 799:-

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

Pictogloss digitalt
Samtliga bilder fi nns som digitala 

fl ashcards att använda via projektor.

Passar för 
elever som lär sig 

svenska på alla 
nivåer!

• Träna kommunikation på ett lättsamt sätt
• Tydliga bildserier som sätter igång fantasin
• Aktiviteter för alla språk och nivåer

Kortlek med 36 
olika bildserier!

nok.se/pictogloss

SVENSKA SOM ANDRASPRÅKSVENSKA FÖR NYANLÄNDA

Bildserier för språkundervisning

Passar för: Samtliga studievägar på sfi /vux | Språkintroduktion på gymnasiet | 
Förberedelseklass | Åk 4-9 | Flyktingförläggningar | Asylboenden och frivilligorganisationer
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FRAMÅT   C

ISBN 978-91-27-43317-5

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

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)

ÖVNINGSBOK
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INGRID   LANE
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SFI Kurs A
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B1/B1+
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Framat C OB_cover.indd   Alla sidor 2016-10-20   11:13

THYRA BRUSEWITZ 

BODIL RENLUND

ÖVNINGSBOK

FRAMÅT   B

MARGARETA 

MÖRLING

ELEVBOK 3 

FRAMÅT   A

Framåt är ett heltäckande läromedel för sfi  kurs A–C som passar 
särskilt bra för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grund-
lig studiegång med många tillfällen till repetition.  Eleverna utvecklar 
ett fungerande vardagsspråk genom läs- och skrivinlärning, samtidigt 
som de får inblick i de delar av samhället som är vanligt att de kommer 
i kontakt med.

Framåt

Fr
am

åt

MARGARETA 

MÖRLING

ELEVBOK 2 

FRAMÅT   A

THYRA BRUSEWITZ 

BODIL RENLUND

ÖVNINGSBOK

FRAMÅT
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TEXTBOK
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MÖRLING
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INGRID   LANE

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

För elever med kort eller ingen studievana

10

• För en långsam och grundlig studiegång

• Utvecklar vardagsspråket

• Ger inblick i samhället

BASLÄROMEDEL
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MARGARETA 

MÖRLING

ELEVBOK   1

FRAMÅT   A

i

Författare:  Margareta Mörling

Framåt A

Elevbok 1 27-43309-0  64 s 119:-

Elev-cd till Elevbok 1 27-43946-7  110:-

Lärarhandledning 1 27-44417-1 192 s 1000:-

Elevbok 2 27-43310-6  64 s 119:-

Elev-cd till Elevbok 2 27-44284-9  110:-

Lärarhandledning 2 27-44418-8 192 s 1000:-

Elevbok 3 27-43311-3  64 s 119:-

Elev-cd till Elevbok 3 27-44285-6  110:-

Lärarhandledning 3  27-44419-5 192 s 1000:-

Författare: Thyra Brusewitz, Bodil Renlund

Framåt B

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

Textbok Digital 27-43852-1 12 mån 99:-

Övningsbok 27-43314-4 176 s 185:-

Lärarhandledning  27-44567-3 155 s 1000:-

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

Framåt C

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

Textbok Digital 27-43853-8 12 mån 99:-

Övningsbok 27-43317-5 176 s 185:-

Lärarhandledning 27-43611-4 124 s 1000:-

För priser på Framåt första upplagan, se nok.se/framat.

Framåt A
En grundlig start med Framåt A
Framåt A består av tre elevböcker, A1,
A2 och A3, som ger eleverna ett basord- 
förråd och en god start på läs- och skriv-
inlärningen. Till varje elevbok hör en 
omfattande lärarhandledning med en 
mängd tryckt och digitalt material.

Böckerna bygger upp och ökar ord-
förrådet steg för steg. Med inledande läs- 
och skrivträning och mycket repetition, 
får eleverna successivt ett rikare språk. 
Ordbildsmetoden kombineras med bok-
stavsinlärning. Parallellt  löper läsinlärning 
baserad på metoden Läsning på Talets 
Grund. Till varje elevbok fi nns webböv-
ningar och ljudspår. Dessutom fi nns ord-
listor med översättningar till arabiska, dari 
och somaliska. Extramaterialet nås via en 
inloggning i elevboken.

Lärarhandledning
Lärarhandledningarna innehåller omfat-
tande tryckt och digitalt material. Till varje 
sida i elevboken fi nns bland annat instruk-
tioner, extra övningar, genomgångar, 
kopieringsunderlag och uttalsstöd. Lärar-
handledning A1 innehåller även en läs-och 
skrivinlärningskurs som eleven kan arbeta 
med parallellt med elevboken.

Framåt B / Framåt C
Vardagsteman som fördjupar språket
Framåt B och C består av en textbok, 
en övningsbok och en lärarhandledning 
med material online. Framåt B inleds med 
kapitlet Första steget, som repeterar och 
knyter an till det som eleverna har arbetat 
med i Framåt A. Kapitlen som följer 
behandlar olika teman: Skola, Läsa, Mat, 
Kläder, Sport och fritid, Din hälsa, Arbete 
och pengar samt Sverige. I Framåt C fi nns 
följande teman: Tillsammans, Hemma, 
Arbete, Resor, Året runt och Sverige.

Olika texttyper och frågor
I Framåt B och C fi nns fl era olika typer av 
texter, bland annat dialoger, annonser, 
kallelser och insändare. Varje kapitel 
innehåller en längre skrivuppgift och 
frågor som eleven kan arbeta med 
muntligt. Längst bak fi nns en kortfattad 
grammatikdel. Varje textbok har en 
inloggning som ger eleverna tillgång 
till den inlästa boken, ordlistor och webb-
övningar.

Övningsbok Framåt B och Framåt C
I övningsboken får eleverna träna på 
läsförståelse samt ord och begrepp. 
Boken innehåller även övningar på några 
återkommande grammatiska moment. 
I varje kapitel fi nns även en mönstertext 
som stöd för elevernas eget skrivande. 

nok.se/framat

11

Framåt digitalt

BASLÄROMEDEL

Framåt A

• Ordlistor med översättningar 
till arabiska, dari och somaliska

• Inläst bok
• Webbövningar
• Läs- och skrivinlärning 

(en kurs över 11 veckor)
• Färdiga genomgångar (powerpoint)
• Hörövningar
• Kopieringsunderlag

Framåt B / Framåt C

• Inläst bok
• Webbövningar
• Hörövningar
• Kopieringsunderlag
• Tester
• Utvärdering
• Facit
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L Ä R A R H A N D L E D N I N G

Anette Althén

L Ä R A R H A N D L E D N I N G

Mal_2 Lh omslag.indd   1 2013-12-04   15:56

Måls tydliga struktur och lugna progression 
gör det lätt för eleven att lära sig språket i sin 
takt. Många webbövningar och den omfattande 
övningsboken ger möjligheter till individuell 
undervisning. Läromedlet är framtaget för att 
eleven ska klara kunskapskraven för sfi  studie  väg 
2, kurs B och C.

Mål innehåller olika sorters texter. Eleven får 
bekanta sig med bland annat beskrivande och 
berättande texter men även tabeller och diagram. 
Övningar ur verkligheten tränar eleverna att skriva, 
läsa, förstå, prata och interagera.
 
Tips för att använda språket direkt
Dialoger med vardagliga fraser följs upp av
 hör övningar och uttalsträning, och Mål 
uppmuntrar eleverna att prata med varandra 
och lära sig ord som de kan använda direkt i 
sin vardag. Övningsboken fångar upp elever 
vars kunskaper ligger både under, över och 
i nivå med läroboken.

Minigrammatik och Målgrammatik på elevens 
eget språk
I läroboken fi nns en minigrammatik som tar upp 
centrala delar inom grammatiken. Det fi nns även 
hänvisningar till Måls grammatikböcker, som 
fi nns på 18 språk, exempelvis arabiska, tigrinja 
och persiska. 

Lärarhandledning
Måls lärarhandledningar hjälper dig att anpassa 
undervisningen för fl era kunskapsnivåer. De 
innehåller bland annat NP-liknande prov, manus 

till hörförståelse och hör övningar, kopierings-
underlag, diskussionsbilder, illustrationer av 
enskilda ord, temabilder och bedömningsstöd.

Extra material på webbplatsen
Med Mål kommer också varierande, självrättande 
webbövningar med både ljud och bild. Eleven 
befäster ord, begrepp och grammatik från respek-
tive kapitel, ser sitt resultat och får feedback direkt. 

Måls fi lmer från vardagssituationer består av 
sekvenser med fraser och begrepp som hör till 
kapitlens huvudteman. Eleverna får här se och 
höra vardagliga dialoger.

L Ä R A R H A N D L E D N I N G

Mål
Passar för: Sfi  kurs B & C | Språkintroduktion

• Bygger gradvis upp språket 

• Dialoger med vardagsfraser

• Tränar betoning och uttal

 Gör individuell språkundervisning lättare

nok.se/mal

ÄMNE

1212

BASLÄROMEDEL

M
ål

 

• Filmer
• Självrättande webbövningar
• Ljudfiler

Mål digitalt

Författare:  Anette Althén,  Kerstin Ballardini,   Sune Stjärnlöf, 
 Åke Viberg,  Margueritte Salem,  Camilla Tarberg

Mål 1 (4:e uppl)

Lärobok inkl. ljudfi ler 27-42561-3  259 s 321:-

Övningsbok 27-42634-4  160 s 167:-

Lärarhandledning med cd 27-42658-0 459 s 1300:-

Interaktiv studiehandledning 27-44774-5  12 mån 70:-

Mål 2 (4:e uppl)

Lärobok inkl. ljudfi ler 27-42958-1 256 s 321:-

Övningsbok 27-42979-6 160 s  167:-

Lärarhandledning med cd 27-43367-0 345 s 1300:-
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Mål 1
Interaktiv studiehandledning

För arbete i egen takt
Upplägget och arbetsgången fungerar 
utmärkt för klassrum med olika språk-
nivåer och för studier på distans. Eleverna 
kan arbeta i sin egen takt oavsett den 
övriga gruppens nivå, vilket gagnar snabb-
are genomströmning och måluppfyllelse.

Enkel att använda
Handledningen är uppbyggd för att kunna 
användas av elever på nybörjarnivå, och 
därför behövs varken någon större dator-
vana eller förkunskaper i svenska för att 
klara studierna.

Arbetskorten visar vägen 
i under visningen
Övningarna i handledningen är upp-
byggda av arbetskort. De ser mycket 
olika ut beroende på vilka uppgifter 
de innehåller.

Genom att vara lättillgänglig, användar-
vänlig och tydlig hjälper Mål Interaktiv 
studiehandledning dig att undervisa 
på ett fl exibelt sätt. Den är framtagen 
med tanke på det ökade behovet 
av individuell undervisning och kan 
användas på iPad eller dator.

En tydlig arbetsgång utmärker Mål 
Interaktiv studiehandledning; eleven 
lotsas stegvis genom läroboken och 
får samtidigt insikt om hur den egna 
inlärningen går till och vilka områden 
som behöver utvecklas. Kursens kun-
skapsmål är alltid närvarande och 
läraren har total insyn i elevens utveck-
ling och aktivitet via en resultatsida.

• Elevens egen handledare!

• Självrättande webbövningar med ljud och bild

• Ljudfi ler – alla texter inlästa

Se fi lmen om hur studiehandledningen används på nok.se/malinteraktivstudie.

Snabb, individuell 
återkoppling

 och interaktiva 
webbövningar.

Flera sätt att lära sig:
• Lyssna på texterna i läroboken.
• Arbeta med de nya orden i 

digitala ordlistor med stöd av 
Lexin (digital ordbok).

• Träna uttal och betoning. Alla nya 
ord finns att lyssna på.

• Träna stavning i diktamenövningar 
(ord för ord, eller hela meningar).

• Läsa in texter och skicka in till 
läraren för bedömning.

• Arbeta med filmade grammatik-
genomgångar

• Skriva texter utifrån kapitlens teman 
och krav på språkriktighet.

• Skriva test.
• Extramaterial från Mål 1 och även 

nyskapat material.

 Gör individuell språkundervisning lättare

ÄMNE

13

nok.se/malinteraktivstudie

BASLÄROMEDEL
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Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste 
vägen till språket. Rivstart passar den studievana 
eleven med sin tydliga struktur, varierade övningar 
och utan överdriven upprepning.

Rivstart lockar eleverna att bli aktiva språk-
inlärare både i och utanför klassrummet. De 
får upptäcka språkliga mönster och formulera 
grammatiska regler. Rivstart består av textbok, 
övnings bok, app och lärarhandledning. Teman 
i kapitlen och den grammatiska progressionen 
bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets 
nivåskala (GERS) och går igenom nivåerna A1–C1. 

För studievana och självstudier
Eleven går igenom många olika typer av kommu-
nikativa aktiviteter och får lära sig ett modernt 
och naturligt språk. Rivstart ger goda förutsätt-
ningar för en fungerande vardagskommunikation. 
Läromedlet passar även bra för studier på egen 
hand eftersom pedagogiken och arbetet med 
textbok och övningsbok är lätt att förstå. För att 
underlätta det självständiga arbetet fi nns ett 
utförligt avsnitt om uttal och en minigrammatik 
i slutet av boken.  

Nå ännu längre med nya Rivstart för B2+/C1 
Rivstart-familjen har utökats med en bok för nivå 
B2+/C1, som ger eleven möjlighet att lära sig ännu 
mer och ta språket ett steg till. Materialet består 
av skönlitteratur av svenska författare, dialoger, 
tidningsartiklar och facktexter av olika längd och 
svårighetsgrad. Både formellt och vardagligt språk 
tas upp och eleverna förfi nar sina kunskaper inför 
högre studier.  Rivstart B2+/C1 är perfekta för den 
som vill arbeta eller studera vidare i Sverige.

Repetera, befästa och fördjupa med övnings-
böckerna
Övningsböckerna med grammatikövningar vävs 
in i textboken genom hänvisningar. Eleven får fl era 
tillfällen att öva på uttal, grammatik och kommuni-
kation med övningar med mycket variation.

Lärarhandledning med tester och hörövningar
Tips för arbetet med böckerna, underlag för 
kopiering, tester där eleven kan följa sin språk-
utveckling hittar du i Rivstarts lärarhandledning. 
Materialet stöttar i undervisningen och hjälper till 
att ge eleverna det som behövs för inlärningen.

Ny bok för dem 
som behöver mer 

utmaning.

Rivstart
Passar för: Sfi  studieväg 3 | Nybörjare med studievana 
| Svenska som främmande språk (A1–C1) | Sva grundvux

• För studievana elever

• Koder till svensk kultur

• Omfattande material på webben

 Snabbaste vägen till språket

Illustration: Stina Wirsén, ur Rivstart B2+C1.

ÄMNE
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Författare:  Paula Levy Scherrer,  Karl Lindemalm

Rivstart (2:a uppl)

A1+A2 Textbok inkl. ljudfi ler 27-43420-2 240s 298:-

A1+A2 Övningsbok 27-43421-9 192 s 196:-

A1+A2 Lärarhandledning
(inkl. cd) 27-43422-6  400:-

A1+A2 Elev-cd 27-43828-6  145:-

B1+B2 Textbok inkl. ljudfi ler 27-43423-3  309:-

B1+B2 Övningsbok 27-43424-0 192 s 196:-

B1+B2 Lärarhandledning 27-43425-7  154 s  400:-

B2+C1 Textbok 27-43426-4  350 s  366:-

B2+C1 Övningsbok 27-44856-8  192 s  218:-

B2+C1 Lärarhandledning  27-45217-6 114 s  400:-

Rivstart webbmaterial gör självstudier lättare
– app och övningar

Rivstart App för A1 och A2
Rivstarts app kompletterar elevboken 
med självrättande grammatikövningar och 
ordträning med ordkort. Kunskaps nivån 
i appen motsvarar boken Rivstart A1+A2. 
Varje grammatikövning fi nns på tre nivåer. 
Eleven ska klara en nivå i taget och får där-
efter betyg: underkänt, godkänt eller väl 
godkänt. Ladda ner appen i App Store 
eller Google Play. 

Extramaterial
På vår webbsida hittar du övningar, 
ordlistor och mycket mer, vilket passar 
extra bra för elever som studerar på egen 
hand eller för grupper med varierande 
kunskapsnivåer.

• Interaktiva övningar
• Ordkort för ordträning
• Verblista
• Ljudfiler till bokens texter
• Facit till text och övningsbok
• Ordlista svenska – tyska 
• Ordlista svenska – engelska

Rivstart Yrkesliv tränar eleven i en fungerande svenska på jobbet. Läs mer på s 29.

Ladda ner i App store 
eller Google Play.

nok.se/rivstart

Rivstart digitalt

BASLÄROMEDEL

15
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33

SKRIVKURS

Texttyper
anteckningar i almanackan 
ett handskrivet brev
ett mejl
ett grattiskort

ett sms
en annons
en inbjudan
en inköpslista
dagboksanteckningar

Att skriva på svenska
I varje kapitel fi nns några sidor som handlar om att skriva på svenska och 
tillsammans bildar de här sidorna en liten skrivkurs. Skrivkursens mål är att du 
ska kunna skriva funktionella texter – de texter du behöver i vardagen, hemma 
och på jobbet. För att lyckas med detta behöver du veta hur olika typer av 
texter ser ut och vilken typ av text som passar i vilket sammanhang. När du skriver är det viktigt att tänka på vem du skriver till och i vilket 

syfte. Det är ju stor skillnad på hur man uttrycker sig när man skriver ett 
facebookmeddelande till en kompis och när man skriver en jobbansökan. 
I skrivkursen får du lära dig att variera dina texter så att de passar i olika 
situationer, till olika mottagare och olika syften. På så sätt blir du säkrare i 
ditt skrivande och får en allt större repertoar. 

  1   Läs och jämför texterna nedan. Vem skriver till vem? 
   I vilket syfte? Vad är detta för texttyp?              a) 

b)   

33

Välkomna på föräldramöte 
6 oktober för Hestraskolans 4:or 

Vi träff as klockan 18.30–20.30 och startar gemensamt i matsalen. 

Under den sista timman delar vi upp oss och går till de olika klassrummen.
Vi tänkte ta upp följande punkter:•	Klassernas	bloggar	•	Skoldagboken	•	Utvecklingssamtal	•	Välkomna	att	hälsa	på	en	skoldag	•	Klassföräldrar

Hälsningar Helena,Marko och Henrik

Hej Anton! Hänger du med till gymmet ikväll? Jag drar vid åtta./ Filip

Större repertoar
fl er sätt att 
uttrycka sig på

32

MIM_text_sista.indd   33

2014-09-15   01.43

Mitt i mål innehåller intresseväckande 
texter som bjuder in till diskussion och 
eftertanke. Med Mitt i mål ges eleverna 
möjlighet att refl ektera och uttrycka sina 
åsikter i samband med läsningen. Boken 
innehåller fl era olika texttyper – från 
berättelser och faktatexter till dialoger, 
dikter och sånger.

Kommunicera, refl ektera och skriv
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 291:-

Textbok Digital  27-44361-7  12 mån  99:-

Övningsbok 27-43590-2  128 s 139:-

EVA HANSSON STRÖM 

JENNY UDDLING

TEXTBOK

HARRIET RISÉRUS

ÖVNINGSBOK

Kom närmare 
språket med 
skrivkurs och 
fördjupning.

Mitt i mål digitalt 

Digitalbok
• Ljudfiler med textbokens 

dialoger
• Inlästa hörövningar
• Facit
• Ordlistor

Mitt i mål
Passar för: Sfi  kurs B–D | Språkintroduktion

Kommunicera, refl ektera och skriv!
• Många olika texttyper

• En löpande skrivkurs

• Förbereder för fortsatta studier

nok.se/mittimal

16
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Svenska till max

Svenska till max är ett engagerande läro-
medel för ungdomar och vuxna som vill
studera vidare och utveckla sitt skrivande 
i samband med spännande läsupplevelser. 
Som inspiration för det egna skrivandet 
fi nns varierade skrivuppgifter med anknyt-
ning till elevernas verklighet och vardag. 
Eleverna analyserar olika textgenrer och 
arbetar med struktur, syfte och mottagare. 

Alla övningar på kostnadsfri webbplats
Svenska till max består av tre textböcker 
och tre webbplatser. Efter gemensam 
genomgång av texter och uppgifter arbe-
tar eleverna i sin egen takt med att befästa 
och fördjupa sina kunskaper på webb-
platsen. Där har de tillgång till övningar 
som tränar hörförståelse, uttal, läsförstå-
else och diktamen. Det fi nns också länkar 
till studie-, bok-, fi lm- och musiktips. De tre 
webbplatserna ersätter helt och hållet 
traditionella övningsböcker. 

Studieförberedande
Med Svenska till max arbetar eleven utifrån 
egna målformuleringar och refl ekterar 
över sin egen språkinlärning. På detta sätt 
får de verktyg för att lära sig sitt nya språk 
och blir medvetna om sitt eget ansvar i 
inlärningsprocessen. Bredden i texter och 
övningar gör att textbok 2 kan användas av 
elever som förbereder sig för att klara års-
kurs 9-provet (svenska som andraspråk på 
grundläggande nivå).

Författare:  Maria McShane

Svenska till max

Kurs B och C Nybörjarbok 27-40775-6 64 s 87:-

Textbok 1 27-40737-4 196 s 278:-

Kurs D Textbok 2  27-40778-7 172 s 243:-

Förbereder för 
vidare studier.

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 – och 
innehållet kan gärna ställas i relation 
till deltagarnas egna erfarenheter och 
kulturella bakgrund.

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. Här fi nns texter av 

Nya Mål 3

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

Nya Mål 3

Lärobok 27-50589-6 320 s 273:-

Övningsbok 27-50590-2 176 s 175:-

Facit till övningsbok 27-50596-4 16 s 65:-

Passar för: Sfi  kurs B–D | Språkintroduktion | Sva grundvux

Texter av 
Liza Marklund, 

Lars Forssell och 
Lena Andersson 

med fl er.

• Spännande läsning och textanalys utvecklar skrivandet

• Webbaserade övningar ersätter övningsbok

• Förbereder för vidare studier 

bland andra Liza Marklund, Lars Forssell, 
Beate Grimsrud och Lena Andersson.

Nya Mål 3 är indelad i tio kapitel. 
Varje kapitel innehåller: 
• Inledande faktatext 
• Dialog 
• Allmänna faktatexter 
• Ett bildtema 
• Avsnittet ”Fundera och diskutera” 
• Författarporträtt 
• Ett antal skönlitterära texter

Passar för: Sva grundvux

Komplettera gärna med Övningsboken och Målgrammatiken. Läs mer på s 24. SVENSK
GRAMMATIK
PÅ SOMALISKA
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Åke Viberg . Kerstin Ballardini . Sune Stjärnlöf
Översättning Soyan Abdigani och Abdi Ismail Mohamed
Granskning Warsame Yassin Osman och Adam Ali

NAXWAHA ISWIIDHISHKA OO KU QORAN AF-SOOMAALI
SVENSK GRAMMATIK PÅ SOMALISKA

Naxwaha iswiidhishka ee buuggan wuxuu uga duwan yahay
buuggaagta kale ee naxwaha caadiga ah ku qoran, isagoo tallaabo
tallaabo u sharxaya sida afka loo dhiso, taasoo kuu noqonaysa
tababbar waxbarasho oo horumar leh.

Intaa waxaa dheer oo sharraxaad gaaban laga bixinayaa ereyada
asaasiga ah ee naxwaha ka hor intaan la isticmaalin ereyada.

Buuggan naxwaha wuxuu sharraxaad ka bixinayaa:

• sida loo dhiso weerta
• isrogroga ereyda
• dhawaaqa iyo hingaadda
• tusaalooyin ku saabsan sida loo dhiso ereyo cusub

Waxaa buuggan loogu talagalay inuu kabo ama dhammaystir u
noqdo dadka bilowga ah ee barta buugga Mål, ha yeeshee, waa loo
baran karaa si madaxbannaan. Buuggan waa mid ka mid ah
buuggaag taxane ah ee naxwaha af-iswiidhishka oo loo turjumay afaf
badan ooy ku hadlaan dadka soo galootiga ah ee deggen iswiidhan.

Svensk grammatik på somaliska skiljer sig från vanliga grammatikor
genom att den steg för steg visar hur språket är uppbyggt och på så
sätt har en inbyggd inlärningsgång.

Ett annat genomgående drag är att grundläggande grammatiska
termer kort förklaras innan de används.

Grammatiken täcker följande områden:

• satsens byggnad
• ordens böjning
• uttal och stavning
• exempel på hur ordförrådet är uppbyggt

Grammatiken är tänkt som ett komplement till nybörjarläromedlet Mål
men kan också användas fristående. Den ingår i en serie med
svenska grammatikor på språk som talas av många invandrare i
Sverige.

Omsl somaliska:Omsl somaliska 10-02-11 14.01 Sida 1

ATATA IK
ALIS

9 789127 502529

ISBN 978-91-27-50252-9
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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

nok.se/nyamal3

nok.se/svenskatillmax
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Extramaterial
• Studietips
• Hör- och uttalsövningar
• Läsförståelse
• Diktamen
• Bok-, film- och musiktips

Svenska till max digitalt
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•  Läs- och skrivträning på mycket lätt svenska

• Små steg mellan nivåerna

• Lägger grunden för språkutvecklingen

Författare:  Margaretha Svensson

Extra!

Extra! 1 27-42863-8 52 s 59:-

Extra! 2 27-42864-5 52 s  59:-

Extra! 3 27-42865-2 52 s 59:-

Extra! 4 27-42866-9  52 s 59:-

Extra! är en serie övningshäften som 
följer kunskapsnivå för kurs B i sfi . Texter 
och uppgifter ökar långsamt i svårighets-
grad och eleven kan tydligt se sin egen 
utveckling. 

Relevant vardagskoppling
Familjen Andersson är en vanlig familj med 
bekanta vardagsbestyr och bekymmer. 
Extra! sätter undervisningen i ett samman-
hang genom att följa familjen i deras var-
dagliga liv och igenkänningsfaktorn under-
lättar 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. Facit till alla övningar fi nns 
på nok.se.

Passar för: Sfi  studieväg 2 kurs B | Språkintroduktion | Förberedelseklass

Svenska 
till vardags

Författare:  Anna Hallström,  Urban Östberg

Svenska till vardags 

Lärobok 27-41179-1 64 s 91:-

Enkelt att arbeta 
med på egen hand. 

Facit fi nns på 
webben!

Ord och fraser för nyanlända

SVENSKA till
VARDAGS

Anna Hallström  •  Urban Östberg

H
allströ

m
 

Ö
stb

erg
 

· 
S

ven
ska till vard

ag
s

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

ISBN 978-91-27-41179-1
1 0 0 0 0

Svenska till vardags vänder sig till ungdomar och vuxna 
som just har kommit till Sverige och som behöver hjälp 
att klara vardagen på det nya språket. Bredvid de svenska 
orden och fraserna fi nns översättning till engelska.

Boken kan användas för självstudier eller parallellt med ett 
nybörjarmaterial i svenska som främmande språk/svenska 
som andraspråk. 

Anna Hallström och Urban Östberg är bägge lärare vid 
Stockholms universitet och erfarna läromedelsförfattare i 
svenska som främmande språk/andraspråk.

För mer information om Svenska till vardags gå in på 
www.nok.se

Svenska till vardags
Ord och fraser för nyanlända

Anna Hallström Urban Östberg

Svenska till vardags Omslag.indd   1 2016-03-18   10:02

Passar för: Nybörjare i svenska

Svenska till vardags är ett enkelt uppbyggt läromedel som hjälper eleven 
att klara vardagen under den första tiden i Sverige. Boken vänder sig 
till ungdomar och vuxna och kan användas före eller parallellt med ett 
nybörjarläromedel i svenska. Vid de svenska texterna i boken fi nns 
översättningar till engelska. Eleven bygger själv upp ordförrådet 
genom att skriva in översättningar till det egna språket.

Extra!

Varje övningshäfte börjar på en enkel nivå 
med framförallt ordträning för att senare 
även innehålla kortare och längre texter 
med övningar. Alla böcker är i A4-format.

Ord och 
fraser för 

nyanlända.

nok.se/extra

nok.se/svenskatillvardags
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EXTRA ÖVNING

 Extra! digitalt 

Extramaterial
• Facit
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Lyssna! Lyssna mera! Läs!

Lyssna! Lyssna mera! och Läs! är en serie 
för ungdomar som läser svenska på 
nybörjarnivå. Serien tar avstamp i språk-
situationer hämtade ur vardagen, bland 
annat i skolan, i familjen, på fritiden och 
bland vänner.

I Lyssna! fi nns mycket lätta övningar, på 
bokstäver och räkneord. Här fi nns också 
övningarna som speglar den skolverklig-
het tonåringarna lever i under sin första 
tid i Sverige. Eleverna får bland annat lära 
sig att uppfatta klockslag och schema-
positioner, förstå dialoger i kafeterian 
samt information från lärare, skolsyster 
eller bibliotekarie. 

Lyssna mera! har samma relevanta 
innehåll, men längre dialoger och texter. 

Läs! är ett läsförståelsematerial för 
nybörjare i svenska språket. Eleverna 
får läsa texter i olika genrer, till exempel 
beskrivande och instruerande texter. 
Texterna är indelade i fem olika teman som 
är vanliga inom nybörjarundervisningen: 
I skolan, Hem och familj, På fritiden, 
På stan och Kärlek och vänskap.

Öva på olika nivåer
Lyssna!, Lyssna mera! och Läs! har samma 
struktur. Varje övning består av två in -
läsningar, A och B, som är lika varandra 
när det gäller innehåll och uppgifter. 
Tanken är att elever som behöver extra 

träning går vidare från A till B.
Eleverna kan också arbeta med A som 

en övning och göra B som ett test. 
Till varje inläst stycke fi nns uppgifter på 

två eller ibland tre nivåer. Alla i klassen 
lyssnar samtidigt, men eleverna gör olika 
uppgifter beroende på sin språkliga nivå. 

Tryckt text som stöd
Elever som behöver stöd av tryckt text när 
de lyssnar kan få en kopia av den inlästa 
texten. Manus till det inlästa materialet 
fi nns som kopieringsunderlag.

För att du och eleven ska hålla reda på 
vilka övningar eleven har gjort, fi nns ett 
elevblad där eleven prickar av gjorda 
övningar. 

För läraren
Materialet består av inlästa texter på cd 
och ett häfte med kopieringsunderlag, 
läraranvisningar, elevblad och facit.

Författare:  Anette Althén

Lyssna! Lyssna mera! Läs! 

Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska, 

Cd och häfte 27-41896-7 120 s 1100:-

Lyssna mera! Hörövningar på lätt svenska, 

Cd och häfte  27-41853-0 128 s 1100:-

Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska, 

Cd och häfte 27-42244-5 120 s 1100:-

Passar för: Språkintroduktion | Förberedelseklass

• Om att lyssna och läsa sig till språket

• Hör- och läsövningar för ungdomar

• Övningar på olika nivåer

Läs !  Läsförståelse på mycket lätt svenska Läs !  Läsförståelse på mycket lätt svenskaKopieringsunderlag ©   2011 Anette Althén och Natur  &   Kultur
ISBN 978-91-27- 42244-5

Kopieringsunderlag ©   2011 Anette Althén och Natur  &   Kultur
ISBN 978-91-27- 42244-5

90 91

Namn: 23
   

Välkommen! 

Rätt eller fel? Sätt kryss.
    Rätt Fel

 1 Kelly skriver ett sms.     

 2 Kelly kommer inte på festen.    

 3 Adrian bor på Handelsgatan.    

 4 Kelly ska gå av bussen på Köpmansgatan.  

 5 Adrians hus har portkod.    

 6 Festen är på lördag.     

 7 Adrian vill ha en present.    

 

TE
XTVälkommen! 

 

12345

LU
Vad kul! Grattis! Jag 

kommer gärna på festen. 

Var bor du? Hur kommer 

man dit? Portkod? Vad 

vill du ha i present?

Kelly

0791234556

12345

LU

Roligt att du kommer. Jag bor på Köpmansgatan 3B. Ta buss 312 mot Ekholmen. Gå av på Handelsgatan. Gå förbi Ica så kommer du till min gata. Portkod 1498. Vi ses på fredag. Välkommen! Du behöver inte ha med dig någon present.Adrian

0706678900

23
 ·  

Lyssna !  Hörövningar på mycket lätt svenska Kopieringsunderlag ©   2009 Anette Althén och Natur  &   Kultur
ISBN 978-91-27- 41896-7

18

4
Var bor du?

A

1. Stockholm S-T-O-C-K-H-O-L-M

2. Umeå U-M-E-Å

3. Sundsvall S-U-N-D-S-V-A-L-L

4. Malmö M-A-L-M-Ö

5. Östersund Ö-S-T-E-R-S-U-N-D

6. Göteborg G-Ö-T-E-B-O-R-G

7. Karlstad K-A-R-L-S-T-A-D

8. Växjö V-Ä-X-J-Ö

B

1. Sturegatan S-T-U-R-E-G-A-T-A-N

2. Violgatan V-I-O-L-G-A-T-A-N

3. Pilvägen P-I-L-V-Ä-G-E-N

4. Trastvägen T-R-A-S-T-V-Ä-G-E-N

5. Åsvägen Å-S-V-Ä-G-E-N

6. Solrosgatan S-O-L-R-O-S-G-A-T-A-N

7. Karlavägen K-A-R-L-A-V-Ä-G-E-N

8. Morgongatan M-O-R-G-O-N-G-A-T-A-N

IN
TA
LN

IN
GS

M
AN

U
S

92707_Lyssna_ORIG.indd   18 2017-11-01   15:33

nok.se/lyssna

19
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           Sagor och sanningar digitalt

Sagor och 
sanningar

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 som inspirerar 
till diskussion. I varje kapitel fi nns också 
en klassisk saga för att träna den berät-
tande genren.

Bygger upp ordförråd och ökar läs-
förståelsen
Sagor och sanningar övar tre färdigheter: 
läsförståelse, muntlig interaktion och 

skriftlig färdighet. Alla texter och övningar 
är anpassade efter de språkliga kraven för 
sfi  kurs D. Kapitlen är uppdelade i delarna: 
läsförståelse, skriva, grammatik och ord-
förståelse.

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 266:-

Digitalbok 27-44363-1  12 mån  99:-

  1   Dinosaurier – några urtidsdjur

  2   Diamanter – till lyx, krig och industri 

  3   Vikingar – rövare och handelsmän

  4   Samerna – ett folk i norr

  5   Fotboll – en sport för alla

  6   Kaff e – en urgammal handelsvara

  7   Socker – ingen söt historia

  8   Jeans – byxor för alla i hela världen 

  9   Kokain – det vita guldet

 10   Kampen om Arktis – när isen smälter

Beskrivande faktatexter                                                                   Sidan     Övriga texter      Skriv   
  

 

artikel

artikel

artikel
faktatext

artikel
inlägg på 
internet

faktatext
insändare

faktatext
debatt på 
internet

faktatext
insändare

insändare
artikel

faktatext

ett mejl (brev)

ett sms

berättande text

ett mejl (brev)

berättande text

svar på insändare

svar på debatt
ge råd

svar på insändare

svar på insändare
berättande text

sammanfattning
berättande text

7

21

37

55

77

97

115

135

153

173

Sagor och sanningar4

Innehåll

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd   4 2014-09-08   12:21

Beskrivande faktatexter                                                                   Sidan     Övriga texter      Skriv   
  

Grammatik                                                             Övriga övningar                           Saga  
                                                                                       

Sankt Göran och draken

Kungens ring

Frejas smycke

Rödluvan och vargen

Robin Hood

Koka soppa på en spik

Hans och Greta

Kejsarens nya kläder

Snövit

Noa och hans ark

ordföljd i huvudsats
tempus, preteritum/perfekt

ordföljd i huvudsats
bisats med satsadverbial

tempus, preteritum/ 
pluskvamperfekt

ordföljd i huvudsats

blandade tempus

blandade tempus
ordföljd i huvudsats

ordföljd i huvudsats

ordföljd i huvudsats
blandade tempus

ordföljd i huvudsats
ordföljd med partikelverb
blandade tempus

blandade tempus

ordbildning

aldrig, alltid
ordbildning
ingen/inte…någon

tycka, tro,     
tycka om, tänka 
ordbildning

inga, alla
partikelverb (ta)

ordbildning
verbet känna

ordbildning
perfekt particip

ordbildning
lik, likadan,
samma, lika

hel, all
partikelverb (gå, lägga)

ordbildning
partikelverb

Sagor och sanningar 5

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd   5 2014-09-08   12:21

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

EXTRA ÖVNING

• Allmänbildande texter

• Språkutvecklande övningar

• Uppmuntrar till diskussion och samtal

Lärarstöd 
• Extramaterial
• Inläst ljud

Inläst ljud, facit och 
kopieringsunderlag 

fi nns på webben!
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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!

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

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

Kurs A

Kurs B

Kurs C

Kurs D

A1

A1 –/A1

A1 /A2

A2

A2/A2+

B1

B1 /B1+

B2

Klara texten C cover.indd   All Pages 2014-02-13   11.59

Klara texten!

Genom att arbeta med olika texttyper 
ökar kunskapen och förståelsen för text-
struktur och språkliga nyanser. Det lägger 
grunden för eleven att själv producera 
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 139:-

Klara texten, kurs D 27-43463-9 96 s 139:-

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

Kurs C och Kurs 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. 

21
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Passar för: Sfi  kurs C och D 

• Elevens handbok för olika texttyper

• Lär ut strategier för att läsa och förstå

• Baserad på genrepedagogik

Ger eleven 
förståelse för olika 

typer av texter!
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Sidika

Hej!

mitt namn är sidika. Jag är 37 ar och bo i Gävle. Jag arbeta som 

busschaufför. Det är roligt köra buss. På min jobb träffa jag många 

ny människor varje dagen. Efter jobbet jag åker hem till mitt familj. 

Jag gift och har tre barn. När barn sova, jag brukar titta på tv en 

stund innan jag går och lägger.

44 44 4 12 12

18 25 12

26 8 31 25

33 9 12 31

29

Skrivnyckeln_lhl.indd   22 2016-12-02   10:16

arbeta som 

träffa jag många 

mitt familj. 

brukar titta på tv en 

12

25

15

En trädgård

Jag såg en trädgård i går.

Blommor blommade i trädgården.

En humla flög förbi. Humlan var stor.

Mitt i trädgården låg en boll.

Det var vackert i trädgården.

Som du säkert märker krävs det en del förkunskaper för att eleverna ska kunna använda 
Utveckla. Men när de har förstått hur dessa paragrafer används, kan de vara ett 
användbart verktyg i undervisningen. Inför denna uppgift skulle jag exempelvis ha gått 
igenom olika adjektiv, gradadverb samt omvänd ordföljd med klassen. Sedan blir detta 
ett bra sätt att träna på att tillämpa denna grammatik. Just denna uppgift underlättas 
också av att det finns en bild till texten. På bilden finns det dessutom många fler saker 
som eleverna kanske vill ta upp. Här är ett exempel på hur en utvecklad trädgårdstext 
kan se ut. Denna text skrevs av några elever i min klass, tilläggen är rödmarkerade:

En trädgård

I går såg jag en vacker och mystisk trädgård.

Vackra, röda blommor blommade i trädgården.

En gullig, svart och gul humla flög förbi. Den var väldigt stor.

En liten röd och blå boll låg mitt i trädgården.

I trädgården var det oerhört vackert.

I arbetsmaterialet finns det uppgifter för varje utvecklaparagraf. Dessa kan man välja 
att träna på i samband med att Utveckla ska börja användas eller när det övrigt passar 
i undervisningen.

52 50

  Slå upp paragrafen i din Skrivnyckel 
och utveckla texten.50

50 48 57

52 50

52 57

Skrivnyckeln_lhl.indd   15 2016-12-02   10:16

Skrivnyckeln är riktad till nyanlända elever 
som är i början på sin språkutveckling. 
Den ger enkla, tydliga  och pedagogiska 
förklaringar till svensk grammatik. Bokens 
upplägg, urval och metod bygger på den 
senaste forskningen inom andraspråksin-
lärning. Syftet är att eleverna själva disku-
terar grammatik och på så sätt utvecklar 
sitt skrivande.

Boken är uppdelad i två delar: att rätta 
och förstå samt att utveckla skrivandet. 
I den första delen fi nns exempel och 

Sidika

Författare:  Sanna Lundgren

Skrivnyckeln

Lärobok 27-44540-6 66 s  102:-

Skrivnyckeln Lärarhandledning
(nedladdningsbar pdf)  27-44541-3 130 s  360:-

Skrivnyckeln
• Hjälper eleven att rätta och utveckla sina texter

• Individanpassad skrivträning

• Metaspråk för grammatikdiskussioner

Passar för: Nyanlända ungdomar och vuxna med kort eller längre skolbakgrund

Lärarhandledning 
med mönstertexter 

att använda i 
undervisningen.

För lärare
• Webbaserad lärarhandledning 
• Introduktions- och arbetsmaterial
• Textmallar 

Se fi lmen som beskriver hur författa-
ren Sanna Lundgren använder Skriv-
nyckeln på lektionen med sina elever 
på nok.se/skrivnyckeln

förklaringar till de vanligaste svårigheterna 
som andraspråksinlärare har. Varje gram-
matikmoment har en paragraf med ett 
nummer. Vid rättning skriver läraren para-
grafens nummer i texten. Eleven ändrar 
sedan med hjälp av skrivnyckeln.

Utveckling av texten
Den andra delen av Skrivnyckeln innehåller 
paragrafer för utveckling av texter. Fokus 
ligger på ordförråd, textbindning, struktur 
samt att skriva med hjälp av bisatser. 
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Skrivnyckeln digitalt

nok.se/skrivnyckeln
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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!
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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
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Författare:   Maria McShane,   Lena Samuelsson, 
  Pernilla Gesén,   Eva Callenbo,   Åse Wewel

Läsa till max

Novellhäfte (Styckpris 79:-)

Novellhäfte 1 5-pack   27-41198-2 48 s 329:-

Novellhäfte 2 5-pack   27-41202-6 48 s 329:-

Novellhäfte 3 5-pack   27-41206-4 40 s 329:-

Läsebok  (Styckpris 90:- samt 101:-)

Läsebok 1 5-pack   27-41194-4 56 s 365:-

Läsebok 2 5-pack   27-41210-1 64 s 421:-

Både novellhäftena och läseböckerna säljs även styckvis 
samt i 10-pack och 20-pack. Se www.nok.se/laromedel.

Skriv i vardagen
Övningar och mönstertexter tar skrivandet framåt

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 
bra förberedelse för nationella provet för 
respektive kurs. Materialet är rikt på 
illustrationer och har tydliga instruktioner. 

Skriv i vardagen passar även för elever 
som gärna tränar på egen hand vilket ger 
möjligheter att individualisera undervis-
ningen i gruppen. 

Författare:  Elke Burger
Översättning:  Mateusz Moskowicz

Skriv i vardagen!

Skriv i vardagen 27-42885-0 56 s 65:-

Passar för: Sfi  kurs B–C | Språkintroduktion

I Läsa till max introduceras eleven till läs-
ning på svenska med hjälp av lättlästa 
noveller av kända och okända författare. 
Läslusten väcks försiktigt genom att svå-
righetsgraden ökas successivt; börja med 
novellhäftena, som består av 2–3 korta 
noveller och fortsätt med läseböckerna, 
som består av en längre novell. Till materi-
alet hör också ordlistor, diskussionsfrågor 
och lärarinstruktioner. Läsa till max vänder 
sig till ungdomar och vuxna som studerar 
svenska som andraspråk.

Läsa till max
Spännande läsupplevelse på lätt och 
mycket lätt svenska.

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

Extramaterial
• Ordlistor
• Inläsningar av novellerna

Läsa till max digitalt

Gör individuell 
undervisning 

enkel.

Väcker lusten 
att läsa på 
svenska.

EXTRA ÖVNING
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nok.se/lasatillmax

nok.se/skrivivardagen
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Passar för: Sfi  kurs C–D | Lärarstöd i sfi  och sva | Svenska som främmande språk 
| Språkintroduktion | Sva grundvux

Målgrammatiken

Uttalsboken

SVENSK
GRAMMATIK
PÅ SOMALISKA
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Åke Viberg . Kerstin Ballardini . Sune Stjärnlöf
Översättning Soyan Abdigani och Abdi Ismail Mohamed
Granskning Warsame Yassin Osman och Adam Ali

NAXWAHA ISWIIDHISHKA OO KU QORAN AF-SOOMAALI
SVENSK GRAMMATIK PÅ SOMALISKA

Naxwaha iswiidhishka ee buuggan wuxuu uga duwan yahay
buuggaagta kale ee naxwaha caadiga ah ku qoran, isagoo tallaabo
tallaabo u sharxaya sida afka loo dhiso, taasoo kuu noqonaysa
tababbar waxbarasho oo horumar leh.

Intaa waxaa dheer oo sharraxaad gaaban laga bixinayaa ereyada
asaasiga ah ee naxwaha ka hor intaan la isticmaalin ereyada.

Buuggan naxwaha wuxuu sharraxaad ka bixinayaa:

• sida loo dhiso weerta
• isrogroga ereyda
• dhawaaqa iyo hingaadda
• tusaalooyin ku saabsan sida loo dhiso ereyo cusub

Waxaa buuggan loogu talagalay inuu kabo ama dhammaystir u
noqdo dadka bilowga ah ee barta buugga Mål, ha yeeshee, waa loo
baran karaa si madaxbannaan. Buuggan waa mid ka mid ah
buuggaag taxane ah ee naxwaha af-iswiidhishka oo loo turjumay afaf
badan ooy ku hadlaan dadka soo galootiga ah ee deggen iswiidhan.

Svensk grammatik på somaliska skiljer sig från vanliga grammatikor
genom att den steg för steg visar hur språket är uppbyggt och på så
sätt har en inbyggd inlärningsgång.

Ett annat genomgående drag är att grundläggande grammatiska
termer kort förklaras innan de används.

Grammatiken täcker följande områden:

• satsens byggnad
• ordens böjning
• uttal och stavning
• exempel på hur ordförrådet är uppbyggt

Grammatiken är tänkt som ett komplement till nybörjarläromedlet Mål
men kan också användas fristående. Den ingår i en serie med
svenska grammatikor på språk som talas av många invandrare i
Sverige.

Omsl somaliska:Omsl somaliska 10-02-11 14.01 Sida 1

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

9 789127 502529

ISBN 978-91-27-50252-9
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Den populära Målgrammatiken är en 
svensk grammatika som fi nns bearbetad 
och översatt till fl era språk. Målgrammati-
ken visar steg för steg hur svenska språket 
är uppbyggt och täcker de viktigaste 
reglerna när det gäller satsens byggnad, 
ordens böjning samt uttal och stavning.

Alla grammatiska termer förklaras första 
gången de används. Den svenska versio-
nen av Målgrammatiken är avsedd för lära-
ren och förklarar hur versionerna på olika 
språk skiljer sig från varandra. Det gör det 
lättare att förstå bakgrunden till de svårig-
heter elever med olika modersmål har.

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 | 
Språkintroduktion | Sva grundvux

Svensk grammatik på 18 språk

Hjälper alla till bättre uttal

Författare: Håkan  Rosenqvist

Uttalsboken

Uttalsboken 27-40645-2 96 s  233:-

Lärarhandledning hjälper 
i under visningen
Uttalsboken avslutas med en omfattande 
handledning för lärare som känner sig 
osäkra på uttalsundervisning. Med boken 
följer en cd med inspelade övningar.

Använd gärna 
tillsammans med 

Mål! Se sid 12.

nok.se/uttalsboken

Författare: Åke Viberg, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf

Målgrammatiken

Svensk grammatik på albanska  27-50266-6  184 s 245:-

Svensk grammatik på arabiska  27-50147-8  224 s 245:-

Svensk grammatik på engelska  27-50252-9  160 s 245:-

Svensk grammatik på fi nska 27-50256-7 152 s  245:-

Svensk grammatik på franska  27-50251-2  176 s 245:-

Svensk grammatik på grekiska  27-50143-0 180 s 245:-

Svensk grammatik på persiska  27-50243-7  256 s 245:-

Svensk grammatik på polska  27-50245-1  160 s 245:-

Svensk grammatik på rumänska 27-50148-5 184 s 245:-

Svensk grammatik på ryska  27-50264-2  192 s 245:-

Svensk grammatik 
på serbokroatiska  27-50145-4  160 s 245:-

Svensk grammatik på somaliska 27-50258-1 184 s 245:-

Svensk grammatik på spanska  27-50255-0  168 s 245:-

Svensk grammatik på svenska  27-50149-2  184 s 245:-

Svensk grammatik på thailändska 27-50267-3  256 s 245:-

Svensk grammatik på tigrinska 27-50260-4 200 s 245:-

Svensk grammatik på turkiska 27-50247-5  172 s 245:-

Svensk grammatik på tyska 27-50249-9  180 s 245:-

Digitala komponenter - se nok.se/malgrammatiken/

nok.se/malgrammatiken

24
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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

Tackla

tåelståelståel eses

Ann-mAri tormAlm

 Skönlitteratur

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

TACKLA

Ordkunskap

GUNNEL BERGSTRÖM

IDIOM

GRÖN pist

Form och 
funktion

Se upp!

Författare:  Kerstin Ballardini

Form och funktion 

Ordföljd 27-41214-9 128 s 113:-

Verb 27-41213-2 144 s 123:-

Författare:  Hans Holmgren Ording

Se upp! 

Lärobok  27-50473-8  176 s  169:-

I Form och funktion ordföljd presenteras svenskans 
ordföljd med hjälp av satsschemat. Rubrikerna är 
kopplade till Målgrammatiken 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 betydelser när de kombineras 
med en partikel. Här presenteras och övas 169 svenska partikelverb. 
Se upp! fungerar både som uppslagsbok och övningsbok

Öva ordkunskap, läsförståelse och språklära

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

TACKLA är en serie övningshäften i svenska och svenska som 
andraspråk som tränar ordkunskap, läs förståelse och språklära. 
Inom vart och ett av de tre områdena fi nns häften på olika nivåer. 
Nivåerna kallas pister och börjar med den enklaste gröna som följs 
av blå, röd och svart.

För varje område fi nns häften som fokuserar på olika moment. 
Den som vill arbeta med läsförståelse kan t.ex. välja mellan 
skönlitterära texter och sakprosa. Häftena inom språklära är 
tänkta för elever som läser svenska som andraspråk. Här tränas 
t.ex. prepositioner och ordbildning.

Häftena fi nns både som 1-pack och 5-pack.
Gå till www.tackla.nu för mer information om hela serien.

  Ordkunskap Läsförståelse Språklära

 GRÖN PIST   VERB

 BLÅ PIST   

 RÖD PIST   

 SVART PIST   

 BLÅ PIST    BLÅ PIST   

 RÖD PIST   

   

TACKLA är en serie övningshäften i svenska och svenska som 
andraspråk som tränar ordkunskap, läs förståelse och språklära. 
Inom vart och ett av de tre områdena fi nns häften på olika nivåer. 
Nivåerna kallas pister och börjar med den enklaste gröna som följs 
av blå, röd och svart.

För varje område fi nns häften som fokuserar på olika moment. 
Den som vill arbeta med läsförståelse kan t.ex. välja mellan skön-
litterära texter och sakprosa. Häftena inom språklära är tänkta för 
elever som läser svenska som andraspråk. Här tränas bl.a. ord-
bildning och partikelverb.

Gå till www.tackla.nu för mer information om hela serien.
Häftena fi nns både som 1-pack och 5-pack.

  Ordkunskap Läsförståelse Språklära

 GRÖN PIST IDIOM   

 BLÅ PIST    

 RÖD PIST    

 SVART PIST    

 BLÅ PIST     BLÅ PIST    

 RÖD PIST     RÖD PIST    

        

Tackla är en serie övningshäften i svenska och svenska som 
andraspråk som tränar ordkunskap, läsförståelse och språklära. 
Inom vart och ett av de tre områdena finns häften på olika nivåer. 
Nivåerna kallas pister och börjar med den enklaste gröna som följs 
av blå, röd och svart.

För varje område finns häften som fokuserar på olika moment. 
Den som vill arbeta med läsförståelse kan t.ex. välja mellan 
skönlitterära texter och sakprosa. Häftena inom språklära är 
tänkta för elever som läser svenska som andraspråk. Här tränas 
bl.a. prepositioner och ordbildning.

Gå till www.tackla.nu för mer information om hela serien.
Häftena finns både som 1-pack och 5-pack.

  Ordkunskap Läsförståelse Språklära
 grön Pist  sKönlitterAtur 

 blå Pist   

 röd Pist    

 svArt Pist   

TACKLA LäsSkönGrön.indd   48 08-02-05   08.36.41

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

TACKLA

Ordkunskap

GUNNEL BERGSTRÖM

IDIOM
Ordkunskap

IDIOM
Ordkunskap

GRÖN pist

Läs mer på 
nok.se/tackla.

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

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

Passar för: Sfi  kurs D | Sva åk 7–9 | Sva grundvux | Sva 1

Tackla

25

EXTRA ÖVNING

nok.se/tackla

nok.se/seupp

nok.se/formochfunktion
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Författare:  Louise Sjöstrand

Yrkessvenska i barnomsorgen

Lärobok (utk. vt 2018)  27-45143-8  128s  169:-

Lärobok Digital (utk. vt 2018) 27-45144-5  12 mån 99:-

Yrkessvenska i 
barnomsorgen
• Förbereder för arbete med barn

• Kombinerar ämneskunskaper och språkträning

• Digitalt material passar perfekt för distanskurser

• Digitalbok
• Webbövningar 
• Inlästa texter
• Skrivbara pdf:er
• Ordlistor

Louise Sjöstrand

Yrkessvenska 
I BARNOMSORGEN

Passar för: Sfi  kurs D | Sva grundvux | Arbetsmarknadsutbildningar | 
Yrkesutbildningar | Orienteringskurser

Yrkessvenska digitalt

Yrkessvenska i barnomsorgen förbere-
der elever för arbete, praktik eller vidare 
studier inom barnomsorgen. Genom att 
kombinera relevanta ämneskunskaper 
med språkträning ger boken en bra 
språklig grund och färdigheter för att 
arbeta med barn. 

Yrkessvenska i barnomsorgen är 
i första hand tänkt för elever som har 
läst svenska som andraspråk och vill 
studera vidare mer yrkesinriktat. Boken 
kan användas inom vuxenutbildningens 
yrkesförberedande kurser. Även elever 
som läser barn- och fritidsprogrammet 
med språkstöd har stor nytta av boken. 

Kombinerar fakta och etiskt 
förhållningssätt
Yrkessvenska i barnomsorgen innehåller 
10 kapitel som bland annat tar upp 

NYHET

ämnen som förskolans lärandeuppdrag, 
förskolans organisation, barnsäkerhet 
och personalsamverkan. I varje kapitel 
får eleverna även refl ektera kring frågor 
som rör vikten av etiskt förhållningssätt 
samt demokratiska värden. 

Tydlig struktur gör boken lätt att arbeta 
med; kapitlen inleds med tydliga och 
konkreta mål. Därefter följer frågor och 
nyckelbegrepp som hjälper eleverna att 
aktivera deras förkunskaper om ämnet. 

Berättelsen gör kunskapen konkret och 
vardagsnära
Varje kapitel består av två texter: den 
första texten är en beskrivande fakta text 
som berör en aspekt av arbetet inom 
barn omsorgen på ett teoretiskt sätt och 
den andra texten är en berättelse utifrån 
ett barn som är huvudpersonen genom 
hela boken. 

Ämneskunskaperna från faktatexterna 
konkretiseras i berättelserna och erbjuder 
en möjlighet att träna yrkesspråket i en 
meningsfull och verklighetsnära kontext. 

Övningar och repetitioner hjälper till 
att utveckla språket
Till texterna hör läsförståelseuppgifter, 
ordövningar och enkla skrivuppgifter. 
Till varje kapitel hör även ett stort antal 
webbövningar där eleverna får träna ord-
kunskap och grammatik.

Varje kapitel avslutas med en samman-
fattning som knyter an till målen och som 
med fördel kan användas som repetition 
eller för att få en överblick över kapitlets 
innehåll. 

Boken Förskolan Liljan 
– Att arbeta inom barnom-
sorg följer med i vardagen 
på en förskola och ger inblick 
i branschen. Se sidan 28

Serien Yrkessvenska 
förbereder eleven 

för arbetslivet.

26

YRKESSVENSKA

nok.se/yrkessvenska_barnomsorgen

katalog_sfi_sva_2018_final_171219.indd   26 2017-12-19   17:05



Yrkessvenska i 
äldreomsorgen

Författare:  Märta Johansson

Yrkessvenska i äldreomsorgen 2:a upplagan

Lärobok  27-42838-6  112 s   164:-

Lärobok Digital  27-45008-0    12 mån  99:-

På Ljungbackens vård- och omsorgs-
boende möter eleverna tio vanliga 
patienter som alla har olika behov av vård 
och omsorg. Genom deras berättelser 
får eleverna inblick i hur äldreomsorgen 
i Sverige fungerar samt olika situationer 
som kan uppstå när man jobbar med 
vård av äldre. 

Eleverna tränar omvårdnadskunskap 
och enklare rapportskrivning samt 
bygger upp ett specifi kt fras- och ord-
förråd. Genom både muntliga och 
skriftliga övningar förbereds eleven 
inför sin blivande yrkesroll inom vården.

• Digitalbok
• Webbövningar
• Inlästa texter
• Skrivbara pdf:er
• Ordlistor

Boken är i första hand tänkt för elever som studerar svenska 
som andraspråk och vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska 
inom vården. Även blivande undersköterskor har stor nytta 
av boken. 

Sju familjer, jobb och dagar

Författare:  Lars Wäremark

Sju familjer

Lärobok 27-41894-3             96 s        175:-

Lärobok Digital 27-42800-3     12 mån         99:-

Sju jobb

Lärobok 27-40727-5             96 s        175:-

Lärobok Digital 27-42801-0       12 mån         99:-

Sju dagar

Lärobok 27-50197-3             96 s        175:-

Lärobok Digital 27-42799-0      12 mån         99:-

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 
person med ett vanligt jobb: fastighets-

skötare, barnskötare, busschaufför, två 
olika butiksanställda, hemtjänstpersonal 
och kafébiträde/kaféägare. Eleverna får 
träning 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 | Språkintroduktion

• inlästa texter

Sju familjer, jobb och dagar 
digitalt

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. 

Yrkessvenska digitalt

Passar för: Sfi  kurs D | Sva grundvux | Arbetsmarknadsutbildningar | 
Yrkesutbildningar | Orienteringskurser

27

YRKESSVENSKA

nok.se/yrkessvenska_aldreomsorgen

nok.se/sjujobb
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Sex yrkesprofi ler 
–böcker för yrkessvenska

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

Författare:  Märta Johansson,  Torbjörn Hansen,  Helena 
Österlund,  Gunnel Bergström

Bakom ratten (Transport)           27-72324-5    64 s 119:-

Förskolan Liljan (Barnomsorg)          27-72322-1     80 s  119:-

Idas arbetsvecka (Vård)          27-72320-7     64 s       119:-

Harrys Hörna (Handel)           27-72323-8    80 s  119:-

Hos Karlssons (Restaurang)          27-43169-0    64 s 119:-

Vinklar och rör (Teknik)          27-72325-2     80 s   119:-

Se nok.se för information om digitalböckerna.

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 de-
ras vardag och höra om mer ovanliga hän-
delser. Boken innehåller också grundläg-
gande svenska trafi kregler.

Harrys hörna 
– Att arbeta inom 
handel
Här får eleverna bekanta sig med Harry 
och hans sex anställda i mataffären Harrys 
hörna. Texterna behandlar vanliga situa-
tioner i en 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 övningarna 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.

Finns som
digitalböcker!

28

YRKESSVENSKA

nok.se/yrkessvenska
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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 175:-

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

• Tränar språket på arbetsplatsen

• Fokus på att prata och förstå 

• Bygger kulturell kompetens för yrkeslivet

• Hörövningar
• Inlästa texter
• Manus

Rivstart yrkesliv digitalt

Rivstart Yrkesliv lär ut en fungerande 
svenska som gäller för fl era yrkeskate-
gorier. Fokus är på det språk och den 
kulturella kompetens man behöver för 
ett yrkesliv i Sverige.

Språklig och kulturell kompetens
För att kunna lära ut hur svenska språket 
ser ut i yrkeslivet, är Rivstart Yrkesliv foku-
serad 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 motsva-
rande 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 under 
fl iken Extramaterial på bokens webbplats. 
Där fi nns bland annat hörövningar. Inlogg-
ningsuppgift fi nns i bokens insida.

Fungerande svenska på jobbet

Rivstart yrkesliv

29

YRKESSVENSKA

nok.se/rivstartyrkesliv
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Passar för: Nyanlända elever i åk 4–6

• Lärarhandledning
• Kopieringsunderlag

Vi tillsammans digitalt

Författare:  Ulla Widmark,  Kungs Levi Nilsson

Vi tillsammans (utk. vt 2018) 27-45245-9 52 s  79:-

NYHET

Vi tillsammans stöttar eleverna i samtal 
kring grundläggande värderingar. Detta 
läromedel är elevens egen arbetsbok 
med vardagliga situationer att samtala 
och skriva kring.

Undervisningen med nyanlända elever 
förväntas innehålla genomgång av grund-
läggande värderingar i svenska skolan. 
Detta berör ofta abstrakta ämnen som är 
svåra att konkretisera. Vi tillsammans 
är framtagen för att göra detta arbete 
enklare för både lärare och elev. 

Bygger språket och värdegrunden 
samtidigt
Läromedlet ger en inblick i det svenska 
samhällets vardag och kultur samtidigt 
som elevens språk utvecklas. Här är fokus 
på muntlig kommunikation, men även 
den skriftliga färdigheten ingår.

Med ordförståelse, bilder och texter 
samt frågor stöttas både lärare och elever 
i kommunikationen. Eleverna uppmuntras 
att uttrycka åsikter, utan att det fi nns ett 
rätt och ett fel.

Disposition för tydligare inlärning
Boken är uppdelad i kapitel med olika 
teman. De är hämtade från vardagen och 
berör sådant som kan vara bra för eleven 
att sätta sig in i, exempelvis: skola, demo-
krati, media, miljö och kultur.

Vi tillsammans är ett elevhäfte med skriv-
rader. Till läromedlet fi nns även en tydlig 
och enkel lärarhandledning med kopie-
ringsunderlag på nok.se/vitillsammans.

30

Vi tillsammans
• Förberedelseklass åk 4–6

• Lär eleverna kommunicera och refl ektera enkelt om värderingar

• Gör svåra ämnen konkreta

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Bilder och berättelser för samtal

nok.se/vitillsammans
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ABC-klubbens appar

ABC-domino
 I ABC-domino tränas 
särskilt förmågan att läsa 
kortare ord och para ihop 
ordet med en bild. Svårig-

hetsgraden kan anpassas genom val av 
versaler/ gemener samt genom möjlig-
heten att få orden utskrivna vid bilderna.

ABC-korsord 
I ABC-korsord tränas särskilt 
förmågan att identifi era 
ljuden i ord och sätta sam-
man bokstäver till ord. Hur 

låter bok- stavsljudet? Leta i korsordet 
efter rätt plats för bokstaven. Svårighets-
graden kan anpassas genom val av versaler/ 
gemener samt genom möjligheten att få 
tips om var bokstaven ska placeras.

ABC-memo 
I ABC-memo tränas särskilt 
förmågan att läsa kortare 
ord och para ihop ordet 
med en bild. Svårighets-

graden kan anpassas genom val av versaler/ 
gemener samt genom möjligheten att få 
orden utskrivna vid bilderna. 

ABC-bingo 
 I ABC-bingo tränas särskilt 
förmågan att identifi era 
första ljudet i ord och läsa 
korta ord. Svårighetsgra-

den kan anpassas genom val av versaler/ 
gemener samt genom möjligheten  att få 
orden utskrivna vid bilderna

ABC-klubben
I ABC-klubbens app för 
iPhone, iPad och Android 
behöver Asta, Bea och 
Cesar hjälp med att samla 

bokstavskulor till hemliga meddelanden.  
I övningarna tränas bokstavsljud och 
ordavkodning.

ABC-klubbens 
lärarhandledning

Passar för: Förskola–åk 1

Passar för: Åk 2–3

Kompletterande lärarhandledning för språkstödjande 
undervisning, för dig som arbetar med ABC-klubben.

Till varje kapitel i läseboken fi nns kopie-
ringsblad med utvalda ord och begrepp, 
sekvensbilder med textkort att använda 
då händelserna i kapitlet ska återberättas 
samt ytterligare arbetsblad för det språk-
stödjande arbetet. I ordlistorna fi nns för-
klaringar i text och/eller bild samt plats 

MATS WÄNBLAD

2B

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

   Diamantjakten

D
iam

antjakten B

2A

MATS WÄNBLAD
MATS WÄNBLAD
MATS WÄNBLAD
MATS WÄNBLAD
MATS WÄNBLAD

   Diamantjakten

D
iam

antjakten A

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

   D
iamantjakten

 PÅ
  VÄG

Kompletterande lärarhandledning
för språkstödjande undervisning

Sara Persson

2

   D
iamantjakten

MATS WÄNBLAD

3B

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

Nyckeln till skatten

NN

MATS WÄNBLAD

3A

MATS WÄNBLAD
MATS WÄNBLAD
MATS WÄNBLAD
MATS WÄNBLAD

Nyckeln till skattenNNyy

MATS WÄNBLAD

 PÅ
  VÄG

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

MATS WÄNBLAD

Nyck
eln till skatten

Kompletterande lärarhandledning
för språkstödjande undervisning

Sara Persson

3

Nyckeln till skatten

De här efterlängtade lärarhandledningarna till ABC-klubben kompletterar 
de ordinarie lärarhandledningarna till Diamantjakten åk 2 och Nyckeln till 
skatten åk 3. De underlättar klasslärarens och modersmålslärarens arbete 
med att inkludera andraspråkseleverna i klassens gemensamma undervisning.

Apparna följer samma inlärningsgång som läromedlet ABC-klubben. 
Materialet om ABC-klubben vilar på forskning  om läsinlärning och läs- och 
skrivsvårigheter. Apparna köper du och laddar ner via App Store och Google 
Play. Alla fi nns även att ladda ner som light-versioner utan kostnad.

för modersmålsläraren att skriva in över-
sättningar, vilket också hjälper föräldrarna 
att stötta barnet i lästräningen. I materi-
alet ingår även särskilda läxblad tänkta 
för den relativt lilla grupp elever som 
ännu inte alfabetiserats.

Hjälper till 
att inkludera 
andraspråk- 

elever.

Författare:  Sara Persson

ABC-klubben

Kompletterande lärarhandledning 
för språkstödjande undervisning, 
åk 2 27-45245-9 160 s  350:-

Kompletterande lärarhandledning 
för språkstödjande undervisning, 
åk 3  27-45157-5  160 s  350:-

NYHET

31

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

nok.se/abc-klubben

katalog_sfi_sva_2018_final_171219.indd   31 2017-12-19   17:05



Bilder för dialog är en spiralbunden 
bok med tydliga bilder, som under lättar 
kommunikationen mellan förskole-
personal, föräldrar och barn som inte 
talar samma språk. Bilderna är samman-
ställda utifrån erfarenheter av invandrare, 
lärare i svenska och förskolepersonal. 
Urvalet av uttryck och bilder tillhör 
bas ordförrådet i förskolans kommunika-
tion med barn och föräldrar. Tanken är 
att boken ska fi nnas lättillgänglig för 
personal och föräldrar på förskolan, så 
att man kan använda den i det dagliga 
mötet vid t.ex. hämtning och lämning.

Bilder för dialog 
– när språket inte räcker till

Läsloket 

Författare:  Susanne Maier

Bilder för dialog – när språket inte räcker till   

Lärobok   27-42572-9  48 s    315:-

Boken är uppdelad med sex fl ikar
• Personer
• Handlingar
• Känslor
• Objekt
• Platser
• Tid och väder

Författare:   Berit Jansson

Station 1

Läsloket 1a  27-45230-5  32 s  48:-

Läsloket 1b  27-45231-2  32 s  48:-

Station 2

Läsloket 2a  27-45232-9     32 s  48:-

Läsloket 2b  27-45233-6     32 s  48:-

Station 3

Läsloket 3a  27-45234-3  32 s  48:-

Läsloket 3b  27-45235-0  32 s  48:-

Station 4

Läsloket 4a  27-45236-7  32 s  48:-

Läsloket 4b  27-45237-4     32 s  48:-

Station 5

Läsloket 5a  27-45238-1  32 s  48:-

Läsloket 5b  27-45239-8  32 s  48:-

Passar för: Åk 1–3

Passar för: Förskola–åk 6

Läsloket är en serie arbetsböcker som
passar att använda för elever som under-
visas i svenska som andraspråk. Läslokets 
texter är intressanta för elever med olika 
bakgrund och innehåller återkommande 
moment som stöder lästräningen. Böcker-
nas innehåll är anpassat till Skolverkets 
bedömningsstöd Bygga svenska. 

Eleven läser texter och arbetar med 
uppgifter som hör till texterna. Uppgif-
terna tränar läsförståelse och grammatik. 

Läslokets böcker är indelade i fem statio-
ner och på varje station fi nns två böcker. 
Stationernas nivåer är framtagna utifrån 
stegen i avsnittet läsa och skriva i Bygga 
svenska bedömningsstöd för nyanländas 
språkutveckling i årskurs 1–3. 

nok.se/lasloket

nok.se/bilderfordialog

Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att 
använda för elever som under visas i svenska som 
andraspråk.
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Författare:  Catarina Littman,  Carin Rosander

Språkmosaik

Lärarbok  27-50606-0 160 s  410:-

Kopieringsunderlag  27-50607-7 128 s 1010:-

Ord, ord, ord

Språkmosaik

Författare:   Ulrika Wolff 

Ord, ord, ord

Lärarhandledning med kopierings-
underlag och ordkort 27-42627-6 48 s  230:-

Med Ord, ord, ord hjälper eleverna att lära sig strategier 
för inlärning av ord och begrepp. Lärarhandledning med 
15 ordförrådsstärkande övningar att göra i klassen. 

Till övningarna fi nns kopierings underlag och separata 
kartongark med ord för ett laborativt arbetssätt.

En lärarhandledning med kopieringsunderlag som ger 
lektionsförslag och idéer för språkstimulans i svenska som 
andraspråk. För att lära sig ett språk behövs lust och 
motivation – det är lätt att hitta här! 

Passar för: Åk 4–6

Passar för: Åk 1–6

Viktiga ord
Förståelse för centrala ord och begrepp är  viktigt för att 
dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå samman-
hang. Låt dina elever hitta enkla förklaringar av grundbe-
greppen i matematik, svenska samt no och so i Viktiga ord.

Träna begreppen med arbetshäften
Låt eleverna arbeta självständigt med att befästa viktiga 
ord inom matematiken och ämnet svenska!

Till Viktiga ord i svenska och Viktiga ord i matematik hör 
vardera fyra arbetshäften i vilka eleverna kan öva, befästa 
och fördjupa sin förståelse för grundläggande begrepp. 
Eleverna kan slå upp alla begreppen i  ordböckerna.

Författare:  Anna Ericsson Nordh,  Eva Marand

Viktiga ord

Viktiga ord i svenska 27-60559-6  80 s  210:-

Viktiga ord i matematik 27-60558-9  80 s  210:-

Viktiga ord i no och so 27-62270-8  160 s  310:-

Öva viktiga ord i svenska

Ordkunskap, skrivning 
och skrivregler  27-41170-8  32 s  43:-

Läsning och litteratur  27-41171-5  32 s  43:-

Språklära  27-41172-2 32 s  43:-

Stavning  27-41173-9  24 s  43:-

Öva viktiga ord i matematik

Siffror, tal och räkning 27-41166-1 24 s 43:-

Mått och mätning 27-41167-8 32 s 43:-

Geometri 27-41168-5 32 s 43:-

Statistik, sannolikhet och algebra 27-41169-2 32 s 43:-

,

median

kombinatorik

=

x
y

z

algebra

diagram

STATISTIK, SANNOLIKHET OCH ALGEBRA

//// / statistik

frekvens

Viktiga ord 
i matematik

Öva

,

Viktiga ord 
i matematik

kanter

cirkel

hörn

rektangel

area

vinklar

kongruens

sträcka

passare

Öva

GEOMETRI

Viktiga ord 
i matematik

kanter

rektangel

kongruens

GEOMETRI

dygn

meter

kvartal

centimeter

area

timme

enheter

skala

grader

MÅTT OCH MÄTNING

Viktiga ord 

i matematik

Öva

OvaVO Mått och mätning2.indd   1 2013-02-26   09:01

median

kombinatorik
x

y
z

algebra

diagram

STATISTIK, SANNOLIKHET OCH ALGEBRA

statistik

Viktiga ord 
i matematik

diagram

dygn

meter

kvartal

centimeter

area

enheter

skala

MÅTT OCH MÄTNING

Viktiga ord 

i matematik

OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1OvaVO Mått och mätning2.indd   1

,

antal

rabatt

summa

tallinje

udda

växla

räknesätt

kvot

procent

sIFFROR, TAL OCH RÄKNING

Viktiga ord 

i matematik

Öva

OvaVO siffror.indd   1 07-12-18   09.27.30

Passar för: Åk 3–6

Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse
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Träna på svenska

Träna på svenska är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet 
att träna ordklasser, stavning, alfabetet och skrivregler.

prepositioner
Träna på

Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll

 

NATUR & KULTUR
Box 27323, 102 54 Stockholm

Tel 08-453 86 00, info@nok.se

www.nok.se

Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm

Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se

www.fsbutiken.se

Projektledare och textredaktör: Gerda Lundberg

GraÆ sk form: Åsa Jägergård och Erika Eklund Wilson

Illustrationer och omslag: Åsa Jägergård 

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning 

av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett 

engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras 

för undervisningsändamål.

Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden.

Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet 

mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straì ansvar och kommer att ge upphov

till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk.

© 2015 Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll och Natur & Kultur

Tryckt i Polen 2015

Första upplagans första tryckning

ISBN 978-91-27-44167-5

Träna på är en serie fristående häÿ en i svenska och matematik som 

ger eleverna möjlighet att färdighetsträna baskunskaper. De har 

ett tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierade uppgiÿ er. 

Häÿ ena kan användas för att individanpassa undervisningen.

ISBN 978-91-27-44167-5

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

Prepositioner_omslag.indd   1 2015-06-09   16:53

Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll

Åk 1–3

substantiv

ng-ljudet

adjektiv

frågetecken

prepositioner

vokaler

j-ljudet

punkt

dubbelteckning

liten bokstav
verb

stor bokstav
konsonanter

tj-ljudet

Författare:  Anna Ericsson Nordh,  Ingmari Lundhäll

Träna på svenska

Dubbelteckning, 
5-pack  27-42944-4  16 s  110:-

J-ljudet 1, 5-pack  27-42946-8  16 s  110:-

J-ljudet 2, 5-pack  27-42947-5  16 s  110:-

Ng-ljudet, 5-pack  27-42945-1  16 s  110:-

Sj-ljudet 1, 5-pack  27-42948-2  16 s  110:-

Sj-ljudet 2, 5-pack  27-42949-9  16 s  110:-

Tj-ljudet, 5-pack  27-42950-5  16 s  110:-

Stava vanliga ord, 
5-pack  27-42951-2  16 s  110:-

Pronomen, 5-pack  27-44166-8  16 s  110:-

Prepositioner, 5-pack  27-44167-5  16 s  110:-

Alfabetet, 5-pack  27-44164-4  16 s  110:-

Alfabetisk ordning, 
5-pack  27-42953-6  16 s  110:-

Skiljetecken 1 
– punkt, frågetecken 
och utropstecken, 5-pack 27-42952-9  16 s  110:-

Skiljetecken 2 
– kolon, talstreck och 
kommatecken, 5-pack  27-44165-1  16 s  110:-

Variera språket, 
5-pack  27-44168-2  16 s  110:-

Verb  27-44624-3  110:-

Adjektiv  27-44622-9  110:-

Enkla 
instruktioner 
och varierade 

uppgifter.

Kunskap om grammatik och stavning 
skapar förståelse för hur svenska språket 
är uppbyggt. Med Slå upp i klassrummet 
kan eleverna på ett lättillgängligt sätt 
ta reda på och ta till sig information om 
språkets uppbyggnad. Du kan även 
undervisa utifrån boken.

Slå upp innehåller tydliga faktarutor 
med språkregler och information, samt

konkreta exempel med bild. Tillsam-
mans med häftena Träna på svenska 
skapar Slå upp en gedigen undervisnings-
plattform för grammatik och stavning.

Slå upp

Författare:  Anna Ericsson Nordh,  Ingmari Lundhäll

Slå upp 

Slå upp grammatik 
och stavning åk 1–3 27-44929-9 104 s  135:-

Slå upp grammatik 
och stavning åk 4–6
utkommer augusti 2018 27-44930-5 104s 135:-

Passar för: Åk 1–3

Passar för: Åk 1–6

Grammatik och stavning

Tydliga häften för färdighets träning av baskunskaper

Slå upp åk 1–3 innehåller delarna Att stava rätt, 
Ordklasser, Att skriva rätt och Ordlista.

Slå upp åk 4–6 innehåller delarna Stavning, 
Ordklasser, Satslära, Skrivregler, Ordkunskap 
och Ordlista. 

Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll

lån
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Åk 4–6
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Läshoppet Kopierings-

underlag

Arbetsblad  Läsprotokoll  Läsförståelsefrågor

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling.

De fi nns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen 

Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 3

Böckerna i nivå 3 passar för den läsare som befi nner

sig på steg 8 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 3 innehåller

en- och tvåstaviga ljudenliga ord

ord med enkla konsonantförbindelser

fl er högfrekventa småord

Paket 1

Paket 2 Gitten Skiöld

Knut räddar Karin

4

2

1

NIVÅ 3

LÄSHOPPETT

Gitten Skiöld

Knut räddar mamma

4

2

1

NIVÅ 3

LÄSHOPPETT

Gitten Skiöld

Knut räddar en prins

4

2

1

NIVÅ 3

LÄSHOPPETT

Gitten Skiöld

Knut räddar en häxa

4

2

1

NIVÅ 3

LÄSHOPPETT

Eva Fylking

Klaras kluriga rim

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

ISBN 978-91-27-41541-6 1 0 0 0 0

Stuga

uga

4

2

1

NIVÅ 3

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen 

Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 3

Böckerna i nivå 3 passar för den läsare som befinner

sig på steg 8 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 3 innehåller

en- och tvåstaviga ljudenliga ord

ord med enkla konsonantförbindelser

fler högfrekventa småord

Paket 1

Paket 2 Eva Fylking

Klaras gåtbok 1

4

2

1

NIVÅ 3

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPETTLÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen 

Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 3

Böckerna i nivå 3 passar för den läsare som befinner

sig på steg 8 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 3 innehåller

en- och tvåstaviga ljudenliga ord

ord med enkla konsonantförbindelser

fler högfrekventa småord

Paket 1

Paket 2 Eva Fylking

Klaras gåtbok 2

4

2

1

NIVÅ 3

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPETTLÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen 

Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 3

Böckerna i nivå 3 passar för den läsare som befinner

sig på steg 8 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 3 innehåller

en- och tvåstaviga ljudenliga ord

ord med enkla konsonantförbindelser

fler högfrekventa småord

Paket 1

Paket 2 Eva Fylking

Klaras gåtbok 3

4

2

1

NIVÅ 3

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPETTLÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen 

Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 3

Böckerna i nivå 3 passar för den läsare som befinner

sig på steg 8 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 3 innehåller

en- och tvåstaviga ljudenliga ord

ord med enkla konsonantförbindelser

fler högfrekventa småord

Paket 1

Paket 2 Eva Fylking

Klaras kluriga rim

Stuga

uga4

2

1

NIVÅ 3

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPETT

lashoppet_klara_omslag.indd   4

10-06-14   18.44.25

uga

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling.De fi nns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen 
Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 1
Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befi nnersig på steg 4– 6 i dimensionen Ordavkodning.
Böckerna i nivå 1 innehåller

en- och tvåstaviga ljudenliga ord
ord utan konsonantförbindelser
ord byggda enbart av bokstävernaS, L, M, N, R, F, V och vokalerna
ett fåtal enkla, högfrekventa småordsom även innehåller övriga bokstäver

Lovaböckerna

Ann-Kristin Åklint

Vila, sa Lova
LÄSHOPPETT

NIVÅ 1

2

3

4

Ann-Kristin Åklint

Rör inte, sa Lova
LÄSHOPPETT4

3

2

NIVÅ 1

Ann-Kristin Åklint

Du har fel, sa Lova
LÄSHOPPETT4

3

2

NIVÅ 1 BÄÄÄ

Ann-Kristin Åklint

Var är Lova?
LÄSHOPPETT4

3

2

NIVÅ 1

Paket 1

Paket 2

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig på steg 4– 6 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 1 innehålleren- och tvåstaviga ljudenliga ordord utan konsonantförbindelserord byggda enbart av bokstävernaS, L, M, N, R, F, V och vokalernaett fåtal enkla, högfrekventa småordsom även innehåller övriga bokstäverLovaböckernaPaket 1

Paket 2

Ann-Kristin Åklint

Lova syr
4

3

2

NIVÅ 1

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig på steg 4– 6 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 1 innehålleren- och tvåstaviga ljudenliga ordord utan konsonantförbindelserord byggda enbart av bokstävernaS, L, M, N, R, F, V och vokalernaett fåtal enkla, högfrekventa småordsom även innehåller övriga bokstäverLovaböckernaPaket 1

Paket 2

Ann-Kristin Åklint

Lovas ros
4

3

2

NIVÅ 1

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig på steg 4– 6 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 1 innehålleren- och tvåstaviga ljudenliga ordord utan konsonantförbindelserord byggda enbart av bokstävernaS, L, M, N, R, F, V och vokalernaett fåtal enkla, högfrekventa småordsom även innehåller övriga bokstäverLovaböckernaPaket 1

Paket 2

Ann-Kristin Åklint

Lova rånar
4

3

2

NIVÅ 1

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPETT

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling.De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 1Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinnersig på steg 4– 6 i dimensionen Ordavkodning.Böckerna i nivå 1 innehålleren- och tvåstaviga ljudenliga ordord utan konsonantförbindelserord byggda enbart av bokstävernaS, L, M, N, R, F, V och vokalernaett fåtal enkla, högfrekventa småordsom även innehåller övriga bokstäverLovaböckernaPaket 1

Paket 2

Ann-Kristin Åklint

Lovas vår
4

3

2

NIVÅ 1

LÄSHOPPETT

Ann-Kristin Åklint

Lova rånar
4

3

2

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

ISBN 978-91-27-41539-3
1 0 0 0 0

NIVÅ 1

LÄSHOPPETT

lashoppet_lova_omslag.indd   1

10-06-09   16.41.38

Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 2–6. 
Det har ett omtyckt upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort. 

Mina ord

Läshoppet

Böckerna i Läshoppet passar att använda 
vid lästräning, som läsläxa eller vid diag-
nostisering. Varje paket består av fyra 
böcker om 16 sidor. Texterna i nivå 1 är 
byggda enbart av konsonanter som går 
att hålla ut (S, L, R, M, N, F, V) och vokal-
erna samt några vanliga småord med 
andra bokstäver (t ex och, ett, den, det). 

Läshoppet Kapitelbok – för de läsare 
som nyligen lämnat  nybörjarläsningen 
och  behöver större utmaningar. 

Till Läshoppet fi nns också kopierings-
underlag med arbetsblad, läsprotokoll 
och läsförståelsefrågor.

Författare:  Eva Fylking,  Jørn Jensen, 
 Pär Sahlin,  Gitten Skiöld,  Ann-Kristin Åklint

Läshoppet – paket om 4 olika titlar 

Nivå 1 – Lova 1 27-41539-3 16 s 209:-

Nivå 1 – Lova 2 27-41759-5 16 s 209:-

Nivå 1 – Mio 27-42893-5 16 s 209:-

Nivå 2 – Max 1 27-41540-9 16 s 209:-

Nivå 2 – Max 2 27-42892-8 16 s 209:-

Nivå 2 – Sira 27-41760-1 16 s 209:-

Nivå 3 – Klara 27-41541-6 16 s 209:-

Nivå 3 – Knut 27-41761-8 16 s 209:-

Nivå 4 – Elvira 27-41358-0 24 s 209:-

Nivå 4 – Lillen 1 27-41542-3 16 s 209:-

Nivå 4 – Lillen 2 27-41762-5 16 s 209:-

Nivå 4 – Agaton 27-43358-8 16 s 209:-

Passar för: Åk 2–6

Passar för: Åk 1–3

Författare:  Erika Eklund Wilson,  Johan Rundberg, 
 Emma Frey-Skött,  Pär Sahlin

Läshoppet Kapitelbok, inbundna i hårdband

Agaton och Hjältarnas kamp  27-43980-1 40 s  89:-

Agaton och den eviga vintern  27-43981-8  40 s  89:-

Agaton och kärlekskriget   27-44432-4  40 s  89:-

Skuggan i mörkret  27-43982-5  40 s  89:-

På spaning med Adrian och Iris  27-43983-2  40 s  89:-

Apkyssen  27-44295-5  40 s  89:-

Läxan som rymde  27-44296-2  40 s  89:-

Tanträddningen  27-44382-2  40 s  89:-

Kopieringsunderlag 27-44912-1 64 s 95:-

Arbetshäften
Elevmaterialet består av fem arbetshäften: 
Familjen/I skolan, Hemma/I affären, 
Kroppen/Kläder, Djur/Natur och I staden/
På landet. Eleverna får rita och måla, 
klippa och klistra, läsa och skriva – allt 
efter förmåga. 

Lärarhandledningen
Undervisningen bygger på dialoger 
mellan lärare och elever där ordförrådet 
i arbets häftena övas och befästs. Detta 
beskrivs i den utförliga lärarhandled-
ningen, som  också ger konkreta förslag 
på  språk utvecklande övningar. 

Bildkort
Till Mina ord hör en sats med drygt 300 
större och mindre färgbilder av föremål 
och miljöer för gemen samma genom-
gångar och enskilda övningar.

Övningsblad till bildkorten
På övningsbladen (kopieringsunderlag) 
kan eleverna träna vidare och befästa ord 
och uttryck som de lärt in med hjälp av 
bildkorten.

Bildkort digitala
Bildkorten fi nns också digitalt. 

De digitala bildkorten kan du använda 
för genomgångar både med hela 
gruppen och med enskilda elever.

Författare:  Christina de Jounge Sturesson

Mina ord

Familjen/I skolan 27-41174-6 32 s 80:-

Hemma/I affären 27-41175-3 32 s 80:-

Kroppen/Kläder 27-41176-0 32 s 80:-

Djur/Natur 27-41177-7 32 s 80:-

I staden/På landet 27-41355-9 48 s 80:-

Lärarhandledning 27-41099-2 200 s 550:-

Bildkort 27-41356-6 73 s 650:-

Bildkort digitala, 
lärarlicens 12 månader 27-44171-2  280:-

Övningsblad till bildkorten 27-41354-2 140 s 350:-
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Fö
rd

el

 Fördel
• För nyanlända barn och ungdomar på mellanstadiet, 
 högstadiet och språkintroduktion

• Består av textböcker, övningsböcker, digitalböcker 
 och lärarhandledningar med ljudfi ler

• Koppling till olika ämnen i skolan

• Eleverna lär sig att behärska skolspråket 

Textböcker
Fördel 1 och 2 passar för elever som går i förbe-
redelseklass åk 7–9 eller på gymnasiets språk-
introduktion. Textböckerna innehåller tio tema-
tiska kapitel vilka inleds med en introduktionsbild 
som eleverna kan samlas kring, oavsett språk-
nivå. Varje kapitel innehåller en språkträningsdel, 
dialoger och andra texttyper. I Fördel 1 fi nns en 
skönlitterär följetong medan Fördel 2 innehåller 
fl era sakprosa texter.

Övningsböcker
Övningsböckerna innehåller uppgifter som tränar
ord och fraser samt elevernas eget skrivande. 
De innehåller även hörövningar och grammatiska
moment som textböckerna tar upp. Flera övningar
i varje kapitel är markerade med en stjärna. Dessa
övningar ligger lite över elevernas förväntade
språknivå, vilket gör att elever som kommit olika
långt i sin språkutveckling kan arbeta med mat e-
rialet samtidigt. Ljudfi lerna till hörövningarna 
laddas ned tillsammans med lärarhandledningen.

När används Fördel 1 och 2?
Fördel 1 passar nybörjare i svenska som andra-
språk. Läromedlet erbjuder fl exibilitet för klass-
rum i ständig förändring med texter och övningar
på olika språknivåer. Fördel ger eleverna skön-
litteratur på deras språknivå. Fördel 2 bygger 
vidare på Fördel 1 och vänder sig till elever på 
nybörjar- och mellannivå. Varje kapitel innehåller 
bland annat texter från olika genrer. Kapitlen 
innehåller också en genomgång av vad som är 
typiskt för en viss genre.

Lärarhandledningar
Lärarhandledningarna säljs som nedladdnings-
bara pdf:er som kan delas med lärare på skolan. 
De innehåller förslag på hur man kan arbeta kapitel 
för kapitel, kopieringsunderlag samt ljudfi lerna till 
alla texter och hörövningar i mp3 -format.

Passar för: Nyanlända åk 4–gy

För nybörjare oavsett ålder

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
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Textbok åk 4–6
Fördel Textbok åk 4–6 består av nio kapitel 
där eleverna får följa en grupp elever på 
Solbyskolan. Kapiteltexterna knyter an till 
elevernas tidigare erfarenheter och deras 
nya liv i Sverige. Varje kapitel innehåller:
• En upptaktsbild som eleverna kan sam-

las kring oavsett språknivå.
• Dialoger och tematiska bildordlistor. 
• En modelltext som stöd för elevernas 

skrivande i olika genrer.
I textboken fi nns även:
• Ett kapitel med faktatexter som 

förbereder eleverna på skolspråket i 
SO och NO.

• En skönlitterär följetong i 10 avsnitt.

Övningsbok åk 4–6
Övningsboken innehåller uppgifter som 
tränar läsförståelse samt ord och fraser 
kopplade till både vardagsspråk och skol-
språk. Sist i varje kapitel fi nns hörövningar 
samt uppgifter där eleverna får träna på 
att skriva i en viss genre. I övningsboken 
presenteras och tränas även de gramma-
tiska moment som textboken tar upp.

Författare:  Maria Ramsby Guillemain,  Jenny Svensson, 
 Ulrika Dahl,  Anna Kaya,  Monica Gudomlund,  Helga 
Stensson,  Pär Sahlin,  Rebecka Ungh Wolf,  Joel Berglund, 
 Emma Frey-Skött,  Josefi n Schygge

Fördel 1

Textbok 27-42183-7 192 s 249:-

Textbok Digital 27-42582-8 12 mån 79:-

Övningsbok 27-42184-4 192 s 169:-

Lärarhandledning 
Webb 12 mån 27-42229-2 200 s 850:-

Fördel 2

Textbok 27-42230-8 192 s 249:-

Textbok Digital 27-42954-3 12 mån 79:-

Övningsbok 27-42231-5 192 s 169:-

Lärarhandledning 
Webb 12 mån 27-42232-2 200 s 850:-

Fördel Läs

Textbok 27-44681-6 60 s 89:-

Fördel Sva för nyanlända åk 4–6

Textbok 27-43960-3 156 s 169:-

Textbok Digital  27-44798-1  12 mån  69:- 

Övningsbok 27-43961-0 156 s 79:-

Lärarhandledning
Webb 12 mån 27-44740-0   850:-

Fördel Läs
Fördel Läs består av åtta skönlitterära tex-
ter med tillhörande uppgifter. Texterna är 
specialskrivna och berör teman som kär-
lek, utanförskap, mod och vänskap. Samt-
liga texter fi nns inlästa. Inloggningskod för 
ljudfi lerna hittar du på bokens förstasida.

Boken kan användas som ett komple-
ment till Fördel 1 och 2 men fungerar 
också att arbeta med fristående. För att 
klara av att arbeta med texterna i Fördel 
Läs bör eleven ha kommit en bit i sin 
språkutveckling.

46 Kapitel  3

3

27-42230-8_Fordel_TB 2_inlaga.indd   46 2013-01-22   15.13

47När jag var liten

3

Innehåll 

I textboken kapitel 3 får du möjlighet att

• läsa olika texter om barndomen

Du får också kunskap om
•	 hur	du	skriver	om	ett	barndomsminne
•	 kamratrespons
•	 sammansatta	ord
•	 ord	som	hör	ihop	med	dina	fem	sinnen	
•	 hur	du	beskriver	något	med	hjälp	av	dina	sinnen

när jag var liten
Det kan vara svår t at t komma ihåg vad du gjorde när du 
var liten. Det är ju så längesedan. Men of ta f inns det någon 
i din familj som kan berät ta. Det är f int at t få höra vilka 
roliga, tokiga och ibland farliga saker man har gjor t.

27-42230-8_Fordel_TB 2_inlaga.indd   47 2013-01-22   15.13

47När jag var liten

3

Innehåll

I textboken kapitel 3 får du möjlighet att

• läsa olika texter om barndomen

Du får också kunskap om
•	 hur	du	skriver	om	ett	barndomsminne
•	 kamratrespons
•	 sammansatta	ord
•	 ord	som	hör	ihop	med	dina	fem	sinnen	
•	 hur	du	beskriver	något	med	hjälp	av	dina	sinnen

när jag var litennär jag var liten
Det kan vara svår t at t komma ihåg vad du gjorde när du 
var liten. Det är ju så längesedan. Men of ta f inns det någon 
i din familj som kan berät ta. Det är f int at t få höra vilka 
roliga, tokiga och ibland farliga saker man har gjor t.

Fördel Läs 
består av åtta 

skönlitterära texter 
med tillhörande 

uppgifter.

Alla tre text-
böcker fi nns som 

digitalböcker.

Fördel digitalt

Digitalböcker
Alla tre textböcker fi nns som digital-
böcker. Fördelen med dem är att 
eleverna får tillgång till de inspelade 
texterna direkt i boken. Som lärare 
kan du projicera texten i klassrummet 
och låta eleverna lyssna samtidigt.

nok.se/fordel
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ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 

Skriva

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 

Skriva

Klara svenskan

• Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och 
 formativ bedömning

• Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme  
 för egenplanerade aktiviteter

• Förser dig och eleverna med strategier och verktyg som håller

I Klara svenskan byggs kunskap upp med 
hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam 
progression, så kallad scaffolding eller 
vägledd undervisning. 

Varje årskurs i Klara svenskan behandlar 
fyra olika texttyper. Dessa delas upp 
i momenten tala, läsa och skriva. Text-
typens särdrag tydliggörs och eleverna 
får tillägna sig lämpliga strategier och 
verktyg för att ta sig an texter i den aktu-
ella texttypen, t.ex. planeringsverktyg 

för det egna skrivandet och strategier för 
läsförståelse och retorik. Längre texter 
som eleverna producerar skrivs inte i 
boken men plan eringen inför skrivandet, 
checklistor och bedömningsmatriser 
under skrivandet samt utvärdering efter 
skrivandet samlas i boken. 

Med gemensamt kunskapsbygge, 
tydliga mål, återkoppling och vägledning 
i arbetet rustas eleverna till att bli kreativa 
och självständiga textskapare.

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

Lärarhandledningen med lärarwebb är utgångspunkten 
Arbetet utifrån lärarhandledningen föregår alltid övningarna 
i elevböckerna. Tydliga mål presenteras inför varje texttyp. 
Tillsammans bygger klassen på sina  kun skaper, studerar 
modelltexter och får vägledning inför arbetet i elevböckerna. 
För  arbetet i Språkläran ges underlag till laborativa övningar 
att göra inför det enskilda arbetet i elevboken och den 
digitala färdighetsträningen.

Skrivbara affi scher med Klara svenskans stödstrukturer
De olika texttypernas grafi ska stödstrukturer fi nns nu som 
skrivbara affi scher tänka att användas vid undervisningen 
om texttyperna och vid klassens gemensamma skrivande
(cirkelmodellens fas 3).

Affi scherna är 4 st/årskurs i A1-format (60 x 84 cm). Ytan är 
blank och går att anteckna på med whiteboardpenna, för att 
sedan torkas av.

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

KlaraSvenskan4_omslag_LHL.indd   1 2016-07-05   09:29

Händelse  1

Tidsord: 

Stödord: 

Inledning

Tidsord: 

Stödord: 

Avslutning

Tidsord: 

Stödord: 

Händelse  3

Tidsord: 

Stödord: 

Rubrik

Händelse  2

Tidsord: 

Stödord: 

Röda trå
den

Inledning

Tidsord: 

Stödord: 

Avslutning

Tidsord: 

Stödord: 

Händelse  2

Tidsord: 

Stödord: 

Tala 
Läsa 

Skriva 

© 2018 Michaela Eriksson, Pär Sahlin och Natur & Kultur
Klara svenskan åk 4, ISBN 978-91-27-45242-8

Återberättande
text

Författare:  Michaela Eriksson,  Pär Sahlin,  Johan Rundberg

Klara svenskan åk 4

Elevbok Tala, läsa, skriva  27-43802-6 96 s 100:-

Elevbok Språklära  
inkl. digital färdighetsträning 27-43801-9 64 s  70:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-43800-2 333 s 505:-

Kopieringsunderlag 
Språklära Färdighetsträning 27-44204-7 72 s 305:-

Klara svenskan åk 5 

Elevbok Tala, läsa, skriva  27-44388-4  104 s  100:- 

Elevbok Språklära 
inkl. digital färdighetsträning 27-44389-1  64 s  70:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-44387-7  312 s  505:-

Kopieringsunderlag 
Språklära Färdighetsträning  27-44584-0  80 s  305:-

Klara svenskan åk 6  

Elevbok Tala, läsa, skriva  27-44832-2  104 s  100:- 

Elevbok Språklära 
inkl. digital färdighetsträning 27-44829-2  64 s  70:-

Knockad Romeo, pocket 27-44907-7 220 s 20:-

Knockad Romeo, inb. bok 27-14167-4 220 s 80:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-44830-8 328 s  505:-

Kopieringsunderlag 
Språklära Färdighetsträning 27-44831-5 80 s   305:-

Klara svenskan Skrivbara affi scher

Stödstrukturer åk 4  27-45242-8  4 st  200:-

Stödstrukturer åk 5  27-45243-5  4 st  200:-

Stödstrukturer åk 6  27-45244-2  4 st  200:-

NYHET

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 

Skriva

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

Passar för: Åk 4–6

För att ge möjlighet att befästa 
momenten i Språkläran ingår web-
baserad färdighetsträning att använda 
på dator, surfplatta eller mobil telefon. 
Innehållet i den digitala färdighets-
träningen fi nns också som separat 
kopieringsunderlag.

Klara svenskan digitalt

Nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk 
för åk 4–6.

nok.se/klarasvenskan

K
on

ta
kt
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Passar för: Sva åk 7–9 | Svenska åk 7–9

K
on

ta
kt

Kontakt stadiebok
Komplett läromedel i svenska och sva

Nu kommer det uppskattade svenskläromedlet Kontakt som 
stadiebok. Allt du behöver om du undervisar i svenska eller sva 
på högstadiet! Här fi nns 28 färdigplanerade arbetsområden 
som du enkelt kombinerar med ditt eget material. 

Från förmågor till bedömning
Kontakt stadiebok täcker kursplanens innehåll i 
svenska och svenska som andraspråk för åk 7–9. 
Bokens innehåll är fördelat i 28 fristående arbets-
områden som tydligt vägleder eleven från början 
till slut. Från vilka förmågor som ska tränas, 
genom texter och övningar, till den avslutande 
slutupp giften där allt knyts ihop. Alla 28 slutupp-
gifter har i lärarhandledningen en tillhörande 
bedömningsmatris som ger stöd i vad som ska 
bedömas i respektive uppgift. Bedömnings-
matrisen kan förslagsvis även användas tillsam-
mans med eleverna i klassrummet som underlag 
i diskussioner kring förmågor och kunskapskrav 
i respektive arbetsområde.

STADIEBOK
Svenska och sva för årskurs 7–9

TOMAS BERGSTEN

Kontakts struktur, med en tydlig början och slut, 
gör det enkelt för dig som lärare att kombinera 
läromedlet med ditt egna material. Dessutom 
spar du tid eftersom du får 28 färdigplanerade 
arbetsområden att använda när det passar dig!

Nyskrivna arbets-
områden som är 
särskilt relevanta 

för sva-elever.

Författare:  Tomas Bergsten, Pär Larsson

 Kontakt

Kontakt stadiebok 27-45297-8 384 s 351:-

nok.se/kontakt
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Fixa texten, andra upplagan 
Nu omarbetas den mycket populära och uppskattade Fixa texten. Liksom tidigare ligger fokus på att läsa, 
tala och skriva i genrer. Bland nyheterna fi nns nya genrer, ännu mer stöttning och lärarhandledningar.

Med Fixa texten får eleverna lära sig att 
identifi era ett stort antal genrer och förbe-
reds inför det nationella provet i åk 9. Den 
omarbetade upplagan har utökats med 
fl era nya genrer som till exempel argu-
menterande tal och laborationsrapporter. 
Ytterligare en nyhet är en uppslagsdel 
med samlade skrivråd. 

Lärarhandledningar
Lärarhandledningen är en unik produkt 
där elevboken är integrerad i lärarmateri-
alet. Dessutom hittar du mer lärarmaterial 
på webben.

Lärarmaterialet ligger som en introduk-
tion till respektive kapitel från elevboken. 
Det tar sin utgångspunkt i respektive gen-
res tre S – syfte, språk och struktur – och 
hjälper dig att arbeta språk- och kunskaps-
utvecklande. 

nok.se/fi xatexten

Eleverna arbetar med genrer på ett strukturerat sätt

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

Till varje kapitel fi nns även bedömnings-
stöd för ett formativt arbetssätt.

FIX
A

  TE
X

TE
N

 1  LÄ
R

A
R

H
A

N
D

LE
D

N
IN

G
Pär Sahlin

Pär Sahlin

LÄRARHANDLEDNING

Läs,  skriv och tala i  genrer

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

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

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

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

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

FIXA  TEXTEN  1

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

www.nok.se/� xatexten

FIXA  TEXTEN  1
Pär SahlinSvenska och sva för högstadiet

ANDRA
UPPLAGAN

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

FIXA  TEXTEN  2
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FIXA  TEXTEN  1
Pär SahlinSvenska och sva för högstadiet

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

Förförståelse
Aktivera elevernas förkunska-

per och skapa förförståelse för såväl 
genren som den specifi ka mönster-
texten. I lärarhandledningen fi nns 
frågor och uppgifter att utgå ifrån.

1

Arbeta med texten
Därefter får eleverna arbeta 

med genrens tre S: syfte, struktur 
och språk.

Genren presenteras
En eller fl era mönstertexter 

presenteras och avsnittet "Fakta om" 
lyfter fram genrespecifi ka drag. På 
det sättet blir det tydligt för eleverna 
vad som är typiskt för genren i fråga.

Skriv din egen text
Varje kapitel avslutas med att 

eleven skriver egna texter, både 
gemensamt i gruppen och enskilt. I 
lärarhandledningen fi nns underlag 
för den gemensamma texten.

Författare:  Pär Sahlin

Fixa texten

Fixa texten 1, andra upplagan  27-44940-4  136 s  179:-

Fixa texten 1, andra upplagan Digital  27-45275-6   79:-

Fixa texten 1 Lärarhandledning    27-45163-6 224 s  400:-

Fixa texten 2, andra upplagan  27-44941-1  152 s   189:- 

Fixa texten 2, andra upplagan Digital 27-45277-0   79:-

Fixa texten 2 Lärarhandledning    27-45254-1 264 s  400:-

För kompletteringsköp av Fixa texten, första upplagan, 
se nok.se/fi xatexten. 

Med den digitala 
lärarhand ledningen kan du: 
• Visa mönstertexter på projektor
• Lyssna på inlästa texter
• Ladda ner kopieringsunderlag. 

Digitalbok
• Fixa texten 1 och 2 finns även som 

digitalböcker med inlästa mönster-
texter. 

Fixa texten digitalt 

2

4 3

NYHET
Lärarhandledningar

För svenska och sva 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Passar för: Sva åk 7–9 | Svenska åk 7–9 | Språkintroduktion | Sva grundvux 
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Författare:   Annika Lyberg Mogensen,   Åse Wewel

Kom i gång!

Läsebok med cd  27-41014-5 80 s 135:-

Lärobok 7 med cd 27-41017-6 168 s 169:-

Lärobok 7, Digital 27-42517-0 12 mån 79:-

Lärarhandledning 7 27-41652-9 86 s 500:-

Lärar-cd-box 7 med 3 cd 27-41654-3 12 mån 650:-

Lärobok 8 med cd  27-41016-9 168 s 169:-

Lärobok 8, Digital 27-42518-7 12 mån 79:-

Lärarhandledning 8 27-41653-6 82 s 500:-

Lärar-cd-box 8 med 2 cd 27-41655-0 12 mån 650:-

Lärobok 9 med cd 27-41015-2 168 s 169:-

Lärobok 9, Digital 27-42519-4 12 mån 79:-

Lärarhandledning 9 27-41571-3 64 s 500:-

Lärar-cd-box 9 med 3 cd 27-41570-6 3 st 650:-

Kom i gång!
• Lärobok med förförståelse, tester, övningar, ord och begrepp och utvärdering 
• Läsebok med diskussionsfrågor och arbetsuppgifter till texterna
• Digitalböcker med inläst ljud

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

Läsebok
Kom igång! har även en egen läsebok. 
Texterna är specialskrivna och väl anpas-
sade för målgruppen. Här möter eleverna 
texter om kärlek, krig, barndomsminnen, 

idoler och fotboll – men framför allt om att 
vara tonåring. Till varje text fi nns diskus-
sionsfrågor och arbetsuppgifter. Samtliga 
texter fi nns inlästa på en medföljande cd.

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

Kom i gång!
Svenska som andraspråk 

Lärobok 7
Annika Lyberg Mogensen   Åse Wewel

Kom
 i gång!         Lärobok 7

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

Kom i gång! består även av:

Kom i gång! Lärobok 7
Annika Lyberg Mogensen
Åse Wewel

Kom i gång! Lärobok 8
(inkl. cd.)

Kom i gång! Lärobok 9
(inkl. cd.)

Kom i gång! Läsebok 
(inkl. cd.)

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

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

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

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

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

Kom i gång!
Svenska som andraspråk 

Lärarhandledning 8
Åse Wewel    Annika Lyberg Mogensen

Komigang_Larobok8_LHL_omslag.indd   1 09-09-24   09.45.37

Lärarhandledningar med 
förslag och tips på hur du och 
dina elever kan arbeta med 

texter och övningar 
i böckerna.

Kom i gång digitalt 

nok.se/komigang

Digitalbok
• All text inläst
• Använd för genomgångar 

med projektor

Basläromedel i sva med tydlig struktur

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
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Respons

Författare:  Pär Larsson,  Anna Åhlgren

Respons

Respons 27-42093-9 176 s 209:-

Respons Digital 27-42497-5 12 mån 99:-

Passar för: Sva 1 | Svenska 1

I Respons fi nns uppgifter på olika nivåer, 
allt för att du som lärare ska kunna individ-
anpassa din undervisning, möta alla elever 
på rätt nivå och dessutom kunna utmana 
dem. Under rubriker som exempelvis Att 
tala, Texter som verktyg i vardagen, Att 
söka och använda information och Språk 
och stil hittar du förklaringar, beskrivningar 
och uppgifter som hjälper dina elever att 
utveckla sitt språk. Boken har ett tydligt 
och direkt tilltal. De ord som kanske inte 
är självklara i elevens ordförråd är kurs i-
verade och placerade i en ordlista sist 
i varje kapitel.

För Sva 1 
Innehållet i boken är anpassat efter ämnes-
planerna för Svenska som andraspråk 1. 
Innehållet och uppgifterna i boken ska 
bygga på inlevelse och verklighetsförank-
ring för att få mer engagerade elever.

Respons förenklar din undervisning samtidigt som du får 
möjlighet att komplettera med de texter och författarskap 
som du vill att eleverna ska möta.

I varje kapitel fi nns bland annat:
• Tankeväckare i form av frågor som 

sätter igång en tankeprocess hos 
eleven och skapar diskussion i 
klassrummet.

• Övningar som behandlar grund-
läggande begrepp och färdig-
heter i det aktuella avsnittet.

• Uppgifter som går att bedöma 
och betygsätta. Boken skiljer 
på övning och uppgift för att visa 
eleven att allt hen gör inte blir 
bedömt.

• Utmaningar som är lite svårare och 
kräver lite mer tid. Den här typen 
av uppgifter går också utmärkt att 
betygsätta och öppnar upp för de 
högre betygstegen.

42

Missa inga nyheter!
Anmäl dig till våra nyhetsbrev så får du alla nyheter samt lektionstips och annat nyttigt direkt i inkorgen. Anmäl dig på nok.se/nyhetsbrev

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
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Fixa genren, 
2:a upplagan

Passar för: Språkintroduktion

Här fi nns mönstren eleverna behöver 
när de ska producera texter inom såväl 
svenska som andraspråk som andra 
ämnen. Varje kapitel är uppbyggt efter 
samma tydliga struktur som inleds med 
en eller fl era mönster texter, därefter 
följer fakta om genren, övningar och 
workshopar innan eleven producerar sin 
text i den aktuella genren. För att eleverna 
ska lyckas så bra som möjligt med sina 

Läsa och skriva i genrer
Använd populära Fixa genren i svenska som andraspråk. Med hjälp av 
boken utvecklas elevernas förståelse för vad som utmärker olika genrer.

texter behandlar Uppslaget bland annat 
språkriktighet, dispositionsmodeller och 
källkritik.

Fixa genren skapar förutsättningar för 
att eleverna ska kunna använda sin genre-
kunskap i både sitt läsande och skrivande. 
På så sätt får eleverna strategier som är 
centrala i svenska som andraspråk. Andra 
upplagan av Fixa genren har utökats med 
kapitel om PM och retorikanalys. 

Varje kapitel är 
uppbyggt efter 
samma tydliga 

struktur.

Författare:  Pär Sahlin,  Helga Stensson

Fixa genren, 
andra upplagan  27-44212-2  312 s  299:-

Fixa genren, 
andra upplagan, Digital 27-44279-5  12 mån  99:-

nok.se/fi xasvenskan
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Vägar till SO
Passar för: SO åk 7–9 | Språkintroduktion

SO-läromedlet för nyanlända elever!

Vägar till SO är ett nytt läromedel för  nyanlända elever som kommit en 
bit i sin språkutveckling och är redo att hitta vägarna in i SO-ämnena. 
 Vägar till SO utgår från kursplanen för åk 7–9 och fokuserar på att 
utveckla elevernas förmågor i alla fyra SO-ämnena. I varje ämne görs 
tre nedslag i det centrala innehållet.

NYHET

SO/NO
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Fokus ligger på att ge eleverna grundläg-
gande SO-kunskaper inom respektive 
ämnesområde. Dessutom utvecklar elev-
erna strategier för att ta sig an 
komplexa ämnestexter och utveckla ett 
ämnes språk. För att eleverna ska lyckas 
utveckla dessa förmågor är språket i Vägar 
till SO förenklat och mottagaranpassat. 

Innehållet i respektive ämne är:

Samhällskunskap: 
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Så styrs Sverige 
• Samhällsekonomi

Historia: 
• Franska revolutionen 
• Industriella revolutionen 
• Folkmord – en del av vår historia

Religion: 
• Vad är religion? 
• Vad är en världsreligion? 
• Våra fem världsreligioner

Geografi: 
• Väder och klimat 
• Jordens befolkning 
• Naturresurser och hållbar utveckling
Innehållet utgår delvis från Skolverkets 
kartläggningsmaterial av nyanlända 
elevers kunskaper steg 3. På så sätt kan 
läraren enkelt anpassa undervisningen 

utifrån elevernas tidigare kunskaper inom 
ämnena. 

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

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

Språk-och kunskapsutvecklande 
arbetssätt
Boken utgår från ett språk- och kunskaps-
utvecklande arbetssätt där språk- och 
ämneskunskaper utvecklas parallellt. 
Det innebär att eleven kontinuerligt 
stöttas språkligt för att i största möjliga 
mån ta sig an ämnesinnehållet. Det 
språkliga stödet består till exempel av:

• Förförståelseövningar
• Ord- och begreppsförklaringar
• Frågor som stöttar läsförståelsen
• Skrivmallar 
• Uppgifter som ökar elevernas 

metakognitiva förmåga
För att ytterligare stötta inlärningen ges 
eleverna även rikliga tillfällen för refl ektion, 
interaktion och diskussion kring innehållet. 
Eleverna får även kontinuerligt stöd i det 

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

Författare:   Fredrik Ahlén,  Malin Fransson

Vägar till SO

Lärobok 27-45179-7  199:-

nok.se/vagartillso

2322 1  |  NAT U R R E S U R SE R O C H H Å L L B A R U T V EC K L I NG 1 |  H I S TOR I A F R A NSK A R E VOLU T ION E N

I franska revolutionen ska du lära dig:

• att resonera om orsaker och konsekvenser av den 
franska revolutionen

• att använda centrala begrepp som hör till ämnet

• att förstå hur den franska revolutionen har påverkat 
dagens samhälle.

Franska 
revolutionen

Samtala i par!

Titta på bilderna. Vad föreställer de? Vad tror du att människorna vill?  
Ta hjälp av fraserna:

Jag tror att människorna på bilden vill ...  Människorna på bilden verkar ...

Jag tror att de försöker ... Människorna vill säkert ...

Statyn av Saddam rivs, Irak 2003.

Franska revolutionen, Frankrike 1789.

Arabiska våren, Egypten 2013.

Suffragetterna, USA 1916.

Arbeta med orden

1. Översätt ordet till ditt modersmål.

2. Hitta ett ord som betyder samma sak, en synonym.

3. Är ordet positivt eller negativt laddat?

revolution, 

samhällsförändring,  

orsaker, upplysning,  

bönder, präster, adel, 

enväldig

ORDLISTA

SO för nyanlända_formförslag_171206.indd   22-23 2017-12-07   13:00

rika bildmaterialet som ytterligare förtydli-
gar texten.

SO-lärare eller 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 exem-
pelvis förberedelseklass. SO-läraren får 
stöttning i det språkutvecklande arbets-
sättet och SVA-läraren får stöttning med 
ämnesinnehållet. 

45
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Omvärldskunskap

Författare:  Margareta Mörling

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska

Lärobok      27-42713-6   171:-

Lärarhandledning 
Webb      12 mån   349:-

Lärobok Digital      27-44338-9      99:-

I Omvärldskunskap på mycket lätt svenska 
ges ämneskunskaper inom naturoriente-
ring, geografi , historia, religion och sam-
hällskunskap till elever som har knäckt 
läskoden. Eleverna utvecklar sin svenska 
och får samtidigt grundläggande ämnes-
kunskaper i NO- och SO-ämnena. Boken 
tar upp områdena kroppen, världen, 
Sverige, historia och religion.

Målsättningen är att eleverna ska få 
hjälp att sätta svenska ord på den kunskap 
de redan har, samtidigt som de lär sig mer 

56  57

Solen skiner och ibland regnar 
det på sommaren. Dagarna är 
långa och varma. Nätterna är 
korta. 

I Norrland är det ljust nästan 
hela natten. Solens värme och 
ljus gör att allt i naturen växer. 

Varför har Australien vinter när vi har sommar i Sverige?

Varför har Somalia inte snö på vintern?

Sommar 

Vilka månader är det sommar där du bor? 

Djuren på våren

På våren kommer flyttfåglarna tillbaka till Sverige. Björnen och 
andra djur som sovit under vintern vaknar. De letar efter mat. 
Nästan alla djur letar också efter någonstans att bo eftersom 
deras ungar föds på våren.

Kap Sveriges årstider – Sommar och vinter i Sverige

Vi har vinter när den norra delen av jorden lutar från solen. 
Sverige får lite sol då och därför är det kallt.

vinter  
i Sverigei Sverige

sommar sommar sommar 
i Sverigei Sverigei Sverige

jorden jordenjordenjorden

solen

Varför har vi olika 
årstider?
Jorden lutar. Sverige ligger 
på den norra delen av jorden. 
Vi har sommar när den norra 
delen av jorden lutar mot solen. 
Sverige får mycket sol då och 
därför är det varmt. 

Kap Vår – Plantera

Plantera och så

Man planterar växter och sår 
frön på våren. 

En svan med sina ungar.

Brukar du plantera och så på våren?

Intalad text 
och mängder av 
övningsmaterial i 

lärarhandledningen.

Passar för: Sfi  studieväg 1 och 2 | Förberedelseklass | Språkintroduktion

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska digitalt

• För elever med ingen eller kort skolbakgrund

• Ger grundläggande kunskaper i NO och SO

• Inläst text och mycket extramaterial i lärarhandledningen

i ämnet. De ska också få stöd via moders-
målet samt lära sig strategier för hur man 
kan använda modersmålet i inlärningen. 
Genom arbetet får eleven också läsförstå-
elsestrategier. Det handlar om att hitta 
nyckelorden, lära sig att sammanfatta, 
återberätta och aktivt ställa frågor tills 
man förstår.  Eleven bygger också upp 
förmågan att göra antaganden om vad 
som kommer härnäst i texten med hjälp 
av rubriker och bilder. 

– på mycket lätt svenska

  Webbaserad lärarhandledning
• Arbetsblad 
• Intalad text
• Kopieringsunderlag 
• Bildkort
• Ordkort 
• Skrivövningar

Licensen gäller 12 månader för en lärare.

nok.se/omvarldskunskap

SO/NO
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Författare:  Kaj Hildingson,  Karin Wergel

Samhällskunskap på lätt svenska

Textbok  27-42186-8           96 s        171:-

Textbok Digital 27-42803-4          12 mån    99:-

Samhällskunskap
Boken är en sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap och 
passar ungdomar i förberedelseklass och på språkintroduktion. Den fi nns 
även som digitalbok med all text inläst.

Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder 
boken. Därefter följer åtta teman med 
rubrikerna Så styrs Sverige, Vår kommun, 
Val och partier, Dina pengar, Om arbets-
livet, Samhällets ekonomi, Lag och rätt 
samt Sverige och världen.

Samhällskunskap på lätt svenska bygger 
på material ur läromedlet SOL Fokus Sam-
hälle i dag, årskurs 6–9, men vissa avsnitt 
är nyskrivna, andra bearbetade.

Samhällskunskap på lätt svenska fi nns även som 
digitalbok med all text inläst. Digitalboken säljs 
som abonnemang.

Många ord och begrepp 
förklaras direkt i texten.

Passar för: Samhällskunskap åk 7–9 | Förberedelseklass | Språkintroduktion

Samhällskunskap på lätt svenska digitalt

– på lätt svenska

nok.se/samhallskunskap
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Passar för: SO åk 7–9 | Språkintroduktion

SO/NO

SOL 4000 Fokus 
Anpassa SO-undervisningen för varje elev
SOL 4000 Fokus är lättlästa versioner av 
grundböcker i SO-serien SOL 4000 som är 
till för elever med läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi, elever med svenska som andra-
språk samt andra elever för vilka de vanliga 
grundböckerna känns för svåra att tillgodo-
göra sig.

Med SOL 4000 Fokus kan du anpassa 
undervisningen i SO-ämnena för varje 
enskild elev. Språket är anpassat för att 
underlätta läsning och läsförståelse. Fokus- 
böckerna hjälper dina elever att nå målen i 
kursplanen utan att hindras av språket. 

För SOL 4000 fi nns även Inläsnings-

tjänsts Studiestöd på modersmål. Tjänsten 
riktar sig till nyanlända elever och är en stu-
diehandledning i ljudboksform kopplat till 
SOL 4000 grundböcker. I ljudboken fi nns 
den svenska texten inläst på svenska paral-
lellt med studiehandledning på arabiska 
eller somaliska.

nok.se/sol4000

FOKUS

GEOGRAFI 9 

Per Thorstensson   Anna-Britta Thorstensson   
Christer Jonasson   Ludvig Myrenberg   Maria Willebrand

9

G
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G
R

A
FI 9            FO

KU
S

O

Per Thorstensson, Anna-Britta Thorstensson, Christer Jonasson, 
Ludvig Myrenberg och Maria Willebrand

Geografi 9 Fokus är en lättare version av Geografi 9 och är 
anpassad till Lgr11.

Temat Människan och miljön handlar om jordens befolkning 
och fattigdom och utveckling. Temat Sju länder i världen 
beskriver USA, Japan, Ryssland, Brasilien, Kina, Indien 
och Nigeria. Samma rubriker återkommer i respektive 
beskrivning, vilket underlättar jämförelser mellan länderna.

Geografi 9 Fokus finns även som digitalbok med inläst text.

Till boken finns en arbetsbok med uppgifter.  

Mer information om komponenter, beställningsnummer 
och priser finns på www.nok.se/sol4000

ISBN 978-91-27-42299-5

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

GEOGRAFI 9 FOKUS

I serien SOL 4000 finns:

                                är samhällsorienterande 

läromedel för de senare skolåren. Samtliga 

delar är strukturerade på samma sätt.

Geografi Religion 
och liv

Levande 
historia

Samhälle 
i dag

SOL_Fokus_Omslag_Geografi9.indd   1 2013-09-26   13:37

FOKUS

SAMHÄLLE I DAG 9 

Karin Wergel    Kaj Hildingson    

9

Samhälle i dag 9 Fokus är en lättare version av Samhälle i dag 9 
och är anpassad till Lgr 11.

Boken innehåller sju kapitel: Ekonomin, marknaden och 
samhället, EU, Europa och världen, Mat – politik, pengar och 
beslut, Länder i världen, Fattiga och rika i världen, De mänskliga 
rättigheterna och En orolig värld. 

Samhälle i dag 9 Fokus finns även som digital bok 
med inläst text. 

Till boken finns en arbetsbok med uppgifter. 

Mer information om komponenter, beställningsnummer 
och priser finns på www.nok.se/sol4000

ISBN 978-91-27-42298-8
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SAMHÄLLE I DAG 9  
Karin Wergel och Kaj Hildingson 
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I serien SOL 4000 finns:

                                är samhällsorienterande 

läromedel för de senare skolåren. Samtliga 

delar är strukturerade på samma sätt.

Religion 
och liv

GeografiLevande 
historia

Samhälle 
i dag

SOL_Fokus_Omslag_Samhalle9.indd   1 2013-05-08   10:38

FOKUS

RELIGION OCH LIV 9 

Leif Berg    Gunilla Rundblom

9
ISBN 978-91-27-42301-5

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

FOKUS

Religion och liv 9 Fokus är en lättare version av Religion 
och liv 9 och är anpassad till Lgr 11. 

Boken är indelad i två teman: Religioner i världen och 
Vetenskapen och religionen. 

Religion och liv 9 Fokus finns även som digital bok 
med inläst text.

Till boken finns en arbetsbok med uppgifter.

Mer information om komponenter, beställningsnummer 
och priser finns på www.nok.se/sol4000

Religion 
och liv

GeografiLevande 
historia

Samhälle 
i dag

I serien SOL 4000 finns:

                                är samhällsorienterande 

läromedel för de senare skolåren. Samtliga 

delar är strukturerade på samma sätt.

Leif Berg och Gunilla Rundblom

RELIGION OCH LIV 9 
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FOKUS

LEVANDE HISTORIA 9

Kaj Hildingson    Lars Hildingson

9

O

Levande historia 9 Fokus är en lättare version av Levande 
historia 9 och är anpassad till Lgr 11. 

Fokusboken innehåller nio kapitel: Maktkamp i Sverige, 
Första världskriget, Ryssland blir Sovjetunionen, Mellankrigstiden, 
Andra världskriget, Det kalla kriget, En supermakt försvinner, 
Motstånd mot förtryck och Ett sekel i Sverige. 

Levande historia 9 Fokus finns även som digital bok 
med inläst text.

Till boken finns en arbetsbok med uppgifter.

Mer information om komponenter, beställningsnummer 
och priser finns på www.nok.se/sol4000

ISBN 978-91-27-42300-8
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Kaj Hildingson och Lars Hildingson

LEVANDE HISTORIA 9 FOKUS

GeografiLevande 
historia

Samhälle 
i dag

Religion 
och liv

I serien SOL 4000 finns:

                                är samhällsorienterande 

läromedel för de senare skolåren. Samtliga 

delar är strukturerade på samma sätt.

SOL_Fokus_Omslag_Historia9.indd   1 2013-06-13   11:04

 SOL 4000 Fokus

Åk 7

Geografi  7 Elevbok  27-42177-6 96 s 167:-

Geografi  7 Elevbok Digital 27-42501-9 12 mån 79:-

Geografi  7 Arbetsbok 27-42270-4 48 s 43:-

Levande historia 7 Elevbok 27-42176-9 96 s 167:-

Levande historia 7 Elevbok Digital 27-42503-3 12 mån 79:-

Levande historia 7 Arbetsbok 27-42271-1 48 s 43:-

Religion och liv 7 Elevbok 27-42178-3 96 s 169:-

Religion och liv 7 Elevbok Digital 27-42505-7 12 mån 79:-

Religion och liv 7 Arbetsbok 27-42272-8 52 s 43:-

Samhälle i dag 7 Elevbok 27-42175-2 96 s 164:-

Samhälle i dag 7 Elevbok Digital 27-42507-1 12 mån 79:-

Samhälle i dag 7 Arbetsbok 27-42273-5 48 s 43:-

Åk 8

Geografi  8 Elevbok 27-42286-5 96 s 167:-

Geografi  8 Elevbok Digital 27-42578-1 12 mån 79:-

Geografi  8 Arbetsbok 27-42282-7 48 s 43:-

Levande historia 8 Elevbok 27-42283-4 96 s 164:-

Levande historia 8 Elevbok Digital 27-42579-8 12 mån 79:-

Levande historia 8 Arbetsbok 27-42279-7 48 s 43:-

Religion och liv 8 Elevbok 27-42284-1 96 s 164:-

Religion och liv 8 Elevbok Digital 27-42580-4 12 mån 79:-

Religion och liv 8 Arbetsbok 27-42280-3 48 s 43:-

Samhälle i dag 8 Elevbok 27-42285-8 96 s 164:-

Samhälle i dag 8 Elevbok Digital 27-42581-1 12 mån 79:-

Samhälle i dag 8 Arbetsbok 27-42281-0 48 s 43:-

Åk 9

Geografi  9 Elevbok 27-42299-5 96 s 167:-

Geografi  9 Elevbok Digital 27-43004-4 12 mån 79:-

Geografi  9 Arbetsbok 27-42295-7 48 s 43:-

Levande historia 9 Elevbok 27-42300-8 96 s 167:-

Levande historia 9 Elevbok Digital 27-43005-1 12 mån 79:-

Levande historia 9 Arbetsbok  27-42294-0 48 s 43:-

Religion och liv 9 Elevbok  27-42301-5 96 s 167:-

Religion och liv 9 Elevbok Digital 27-43002-0 12 mån 79:-

Religion och liv 9 Arbetsbok 27-42296-4 48 s 43:-

Samhälle i dag 9 Elevbok 27-42298-8 96 s 167:-

Samhälle i dag 9 Elevbok Digital 27-43003-7 12 mån 79:-

Samhälle i dag 9 Arbetsbok 27-42297-1 48 s 43:-

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

Studiestöd på modersmål
Arabiska och somaliska
Inläsningstjänst har utvecklat Studiestöd på 
modersmål som riktar sig till nyanlända elever 
och elever som endast har nybörjarkunskaper 
i svenska. Det består av en studiehandledning 
i ljudboksform kopplat till ett visst läromedel. 

Studiestödet är på elevens modersmål och 
hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens 
innehåll. För mer information, kontakta Inläs-
ningstjänst: kundtjanst@inlasningstjanst.

Har du sett?
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Studiestöd på modersmål till PULS
Inläsningstjänsts Studiestöd på modersmål är en studiehandledning i ljudboksform. I ljudboken fi nns texten 
från grundboken inläst parallellt med studiehandledning på modersmål. Läs mer på inlasningstjanst.se.

Passar för: NO åk 7–9 | Språkintroduktion

PULS NO Fokus 
Anpassa NO-undervisningen för varje elev

Fokus – för att språket inte ska 
vara hindret
PULS Fokus är för elever som upplever 
PULS Grundböcker svåra och som har 
behov av ett enklare språk. Texternas språk 
är anpassat för att underlätta läsning och 
läsförståelse.

Fokusböckerna är helt parallella med 
PULS-seriens grundböcker. Både Fokus-
böckerna och grundböckerna är kompletta 
läroböcker som tar upp ämnenas alla vik-
tiga områden. Det går utmärkt att använda 
böckerna parallellt i klassrummet.

Alla NO-ämnen
PULS Fokusserien fi nns i ämnena biologi, 

kemi och fysik. Såväl Fokusböckerna som 
grundböckerna är väl förankrade i Lgr 11 
och är anpassade för att eleverna ska 
utveckla de förmågor som beskrivs. I 
samtliga böcker avslutas varje kapitel med 
instuderingsfrågor samt en sammanfattning 
som lyfter fram det viktigaste i kapitlet. 

Lärarhandledning
Till samtliga böcker i PULS-serien fi nns 
webbaserade lärarhandledningar. Här 
fi nns många tips på hur man kan arbeta 
med bokens innehåll och förslag på 
övningar. Lärarhandledningarna i pdf-
format kan laddas ner och delas med 
kollegor på skolan.

nok.se/pulsno

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

PULS Biologi 7–9 (4:e uppl)  

Fokus (lättläst elevbok) 27-42167-7  324 s  279:-

Fokus Digital 27-42469-2  12 mån  79:-

Lärarhandledning Webb 27-42530-9 12 mån  1700:-

Fokus Arbetsbok 1 27-42655-9   45:-

Fokus Arbetsbok 2 27-42706-8   45:-

Fokus Arbetsbok 3 27-42707-5   45:-

Fokus Arbetsbok 4 27-42708-2   45:-

Författare: Berth Belfrage, Lars Bondesson, Kent Boström, 
Eva Holmberg, Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, 
Maria Ramsby Guillemain, Ylva Yngwe

PULS Kemi 7–9 (4:e uppl)  

Fokus (lättläst elevbok) 27-42171-4  180 s  279:-

Fokus Digital 27-42471-5  12 mån  79:-

Lärarhandledning Webb 27-42528-6  12 mån 1700:-

Fokus Arbetsbok 1 27-42657-3  45:-

Fokus Arbetsbok 2 27-42711-2   45:-

Fokus Arbetsbok 3 27-42712-9   45:-

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

PULS Fysik 7–9 (4:e uppl)  

Fokus (lättläst elevbok) 27-42169-1  232 s  279:-

Fokus Digital 27-42473-9  12 mån  79:-

Lärarhandledning Webb 27-42529-3  12 mån 1700:-

Fokus Arbetsbok 1 27-42656-6   45:-

Fokus Arbetsbok 2 27-42709-9   45:-

Fokus Arbetsbok 3 27-42710-5   45:-

PULS NO Fokus digitalt
PULS Grundbok och PULS Fokus 

samtliga böcker fi nns också som digital-
böcker med inläst text, interaktiva 
bilder, fi lmer och självrättande övningar.

PULS Fokus är läroböcker i NO på lättare svenska som hjälper elever med svenska som andraspråk 
att klara kuns kapskraven i biologi, kemi och fysik. Puls Fokus ger alla elever möjlighet att lära sig NO, 
oavsett modersmål!

Fokusböckerna 
underlättar läsning 
och läsförståelse!

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

BiologiBiologiBiologiBiologiBiologi
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PULS Biologi Fokus omslag 2011 Flikar.indd   6 2013-09-19   16:02

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

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

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 Kemi 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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Nu även 
som interaktiva 
Digitalböcker!
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Summit
Passar för: Förberedelseklass | Språkintroduktion 

Grundläggande matematik

Till varje bok i Summit- serien 
utkommer ett häfte med 
extra övningar, en digital-

bok med inläst ljud samt en 
lärarhandledning. Håll utkik 
på nok.se för aktuell infor-
mation om utgivningen!
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MATEMATIK

50

• Vardagskoppling gör matematiken meningsfull

• Framstegskartan motiverar och hjälper eleven fokusera 

• Tydlig framställning gör matematiken central 
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Summit grundläggande matematik är en 
läromedelsserie som omfattar hela grund-
skolans matematik. Serien har tydlig kopp-
ling till kursplanerna för vuxenutbildning 
på grundläggande nivå samt grundskolan 
och är på fl era olika sätt anpassad till 
ungdomar och vuxna med begränsad 
studievana och med andra modersmål 
än svenska.

Framstegskartan
När eleverna öppnar Summit fi nns en karta 
över den färdväg som ligger framför dem. 
Här planerar och utvärderar de varje etapp 
individuellt och kan tydligt se sina egna 
framsteg. Base Camp och Check Point 
hjälper dem att stämma av sina kunskaper 
och förmågor längs vägen till toppen. 

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.

Författare:  Anita Ristamäki,  Grete Angvik Hermanrud

Summit grundläggande matematik

Summit 1 27-44951-0                144 s           159:-

Summit 2 27-44882-7                168 s           159:-

Summit 3
Utkommer ht 2018 27-45154-4                248 s           209:-

Summit 4
Utkommer ht 2018 27 45155-1                  248 s          209:-

Summit
Under 2018 omarbetas Summit matematik till Summit 4, men elevboken, digitalboken och lärarhandledningen 
kommer samtidigt att fi nnas kvar till försäljning. För beställningsinformation, läs mer på nok.se/summit

Konkret – visuellt – abstrakt
Innehållet i Summit tar ofta avstamp i 
elevens vardag för att göra matematiken 
så meningsfull som möjligt. För att skapa 
förståelse används ett konkret och tydligt 
bildspråk som kopplar till det mer 
ab strakta. Samtidigt stärks eleverna 
i sin språkutveckling.
 

Programmering 

2018! 
Läs mer på nok.se
/programmering
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MATEMATIK

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

Check Point avslutar varje kapitel. 
Här får eleverna möjlighet att på olika 
sätt stämma av sina nyvunna kunskaper 
utifrån de fem förmågorna i matematik.

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

START

MÅL

5

1

2

1

3

3
4

5
4

6

6

2

Att mäta

Tabeller och diagram

De fyra räknesätten

Ord och symboler

Tal

Bråk

Summit Elevbok Omslag med flik_1-3_170517.indd   9-10 2017-05-19   14:10
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Grammatikundervisning
För sfi  och sva

I Grammatikundervisning för sfi  och sva 
berättar författaren Sara Lövestam om 
grammatikundervisning med grund i elev-
ernas nyfi kenhet och språkkänsla. Förfat-
taren vägleder till en ny metod att under-
visa grammatik, en metod som gör 
grammatiken roligare.

Grammatiken utvecklar tänkandet
Boken går systematiskt igenom svenska 
språkets grammatiska moment för ett 

funktionellt språk, i den ordning inlärarna 
kan tillgodogöra sig dem. Författaren ger 
handfasta praktiska råd för det nya 
språkutvecklande arbetssättet.

Grammatikundervisning för sfi  och sva 
ger handledning, kunskap och råd i gram-
matik och didaktiska grepp och metoder 
för en roligare och mer lättillgänglig gram-
matikundervisning, vilket i sin tur leder till 
en snabbare språkutveckling. 

Författare:  Sara Lövestam

Input

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

Fungerar både 
för den som är van 

och nybörjare 
i att undervisa i 

grammatik.

Behöver du input till din 
undervisning?

Skolan betyder oerhört mycket för nyan-
lända barn. Skolan innebär lärande och 
kunskaper, men också trygghet, stabilitet, 
lek och kompisrelationer. 

I den här boken får du läsa om hur du kan 
göra nyanlända elevers första tid i skolan så 
lärorik som möjligt genom modersmål, 
stöttning, glädje och höga förväntningar. 
Boken belyser olika strategier, arbetssätt 
och inte minst förhållningssätt som är 
värde fulla för att nyanlända elever snabbt 

ska utveckla både ett funktionellt vardags-
språk och ett skolspråk.

Sara Persson undervisar framgångsrikt 
i svenska som andraspråk. Genom sina 
föreläsningar och sin blogg har hon fått 
förståelse för att lärare som tar emot 
nyanlända efterfrågar information om 
mottagande, undervisningsråd och kon-
kreta lektionstips. Det fi nns nu samlat i 
Nyanlända elever. 

Författare:  Sara Persson

Input

Nyanlända elever

27-44613-7 

184 s 

259:-Sara Persson

Nyanlända 
 elever

– undervisning, mottagande och flerspråkighet

Information om 
mottagande,

undervisningsråd 
och konkreta 
lektionstips!

Input-böckerna ger dig handfasta undervisningstips, är skrivna utifrån 
författarnas personliga erfarenheter och har en vetenskaplig förankring. 
Se alla böcker i serien på nok.se/input

På nok.se/grammatikundervisning
fi nns fi lmer där författaren Sara Lövestam 
demonstrerar grammatikundervisning 
i en klassrumssituation.

Nyanlända elever
Undervisning, mottagande och fl erspråkighet

52

LÄRARLITTERATUR

katalog_sfi_sva_2018_final_171219.indd   52 2017-12-19   17:06



Kursplanen visar lärarens uppdrag att ge 
eleven en viss digital kompetens och IKT 
är en självklarhet. Här får du ta del av ett 
webbaserat arbetssätt som fungerar.
Pedagogiken baseras på forskning och 
beprövad erfarenhet. 

Webbaserad undervisning underlättar 
språkinlärningen. Det är en erfarenhet 

bokens författare,  Ivana Eklund, verksam 
sfi  - lärare sedan 2007 på Komvux/sfi  
Eskilstuna, delar med sig av. I boken 
Webbaserad alfabetisering fi nns konkreta 
arbetsgångar och lärprocesser där du 
tydligt ser vad som sker med språkinlär-
ningen när eleverna använder webbase-
rade verktyg och multimodalt material.

Författare:  Ivana Eklund

Input

Webbaserad 
alfabetisering 
– för sfi  och sva

27-44539-0

74 s

259:-

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

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

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

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

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

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

ISBN 978-91-27-44539-0

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

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

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

Webbaserad

alfabetisering
Webbaserad

alfabetisering

Ivana Eklund

W
eb

b
b

a
sera

d
 a

lfa
b

etiserin
g

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

På nok.se/input hittar du alla Natur & Kulturs Input-titlar.

Full av tips 
på användbara 

webbverktyg till 
din undervisning!

Idag ingår det i ämneslärarens uppdrag 
att utveckla både elevernas kunskaper 
och språk. När eleverna arbetar med 
NO- ämnena är ju språket, kunskaperna 
och tänkandet sammanlänkat. Därför 
behöver eleverna få språkliga strategier 
av dig som lärare för att på bästa sätt ta 
sig an ämnesinnehållet. 

Lektionsaktiviteter och arbetssätt
Språkutvecklande NO-undervisning 
innehåller framför allt konkreta lektions-
aktiviteter och arbetssätt, med utgångs-
punkten i NO-ämnet. Boken hjälper dig 
till exempel med hur du:

• stöttar eleverna vid läsning av en 
läromedelstext

• skapar språkutvecklande uppgifter 
och övningar

• formulerar muntligt utmanande frågor
• går igenom ord och begrepp i en text 

osv.

Innehållet utgår från den senaste 
forskningen om språk- och kunskap-
sutvecklande arbetssätt. 
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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

Webbaserad alfabetisering 
Varför ska du arbeta digitalt med sfi -elever?

Språkutvecklande NO-undervisning
Strategier och metoder

Författare:  Björn Kindenberg,  Maria Wiksten

Input

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

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         59:-

Idag ingår det i ämneslärarens uppdrag att 
utveckla elevernas kunskaper och språk. 
När eleverna arbetar med SO-ämnena 
är ju språket, kunskaperna och tänkandet 
sammanlänkat. Därför behöver de få 
språkliga strategier av dig som lärare för 
att på bästa sätt ta sig an ämnesinnehållet. 

Lektionsaktiviteter och arbetssätt
Språkutvecklande SO-undervisning 
innehåller framför allt konkreta lektions-
aktiviteter och arbetssätt, med utgångs-
punkt i SO-ämnena.

Boken hjälper dig till exempel med hur du:
• stöttar eleverna vid läsning av en läro-

medelstext

• skapar språkutvecklande uppgifter 
och övningar

• formulerar muntligt, utmanande frågor
• går igenom ord och begrepp i en text.

Innehållet utgår från den senaste forsk-
ningen om språk- och kunskapsutveck-
lande arbetssätt.

Studiehandledning till Språkutveck-
lande SO-undervisning – fortbildning 
i grupp
Med studiehandledningen får ni i kollegiet 
möjlighet att ta er an innehållet i Språk-
utvecklande SO-undervisning tillsammans 
och stötta varandra i att arbeta språk-
utvecklande.

Språkutvecklande SO-undervisning
Strategier och metoder
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Transspråkande  
I praktik och teori

Författare: 
 Gudrun Svensson

Transspråkande  

27-81820-0

ca 200  sidor

260:-

Här beskrivs ett nytt paradigm för undervisning av elever med svenska som 
andraspråk – transspråkande. I stället för att ensidigt utgå från endast andra-
språket svenska används elevernas alla språkliga resurser för lärande, vilket 
har visat gynnar såväl språk- och identitetsutveckling som kunskapsinhämt-
ning hos fl erspråkiga elever. Här får du veta hur du kan använda den språkliga 
mångfalden i ditt klassrum. Grundläggande teori sätts i sitt sammanhang och 
kopplas även till resonemang och dilemman från lärare som arbetar enligt 
transspråkandets strategiska principer 

Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet 
och bedriver skolforskning med fokus på fl erspråkighet.

Aldrig tidigare i historien har migrationen varit så omfattande. Denna nya 
situation påverkar skolan i världens länder på ett genomgripande vis. I en 
skolkontext som präglas av språklig, kulturell och religiös mångfald krävs 
undervisning som hjälper alla elever att nå sina mål. Med stöd i svensk och 
internationell forskning förklarar Jim Cummins, världens ledande forskare 
på området, vad lärare kan göra för att hjälpa fl erspråkiga elever att lyckas. 
Boken stakar därmed ut vägen mot en likvärdig skola. 

Jim Cummins är världens ledande forskare om fl erspråkiga elever. Cummins 
är professor emeritus vid University of Toronto i Kanada, samt adjungerad 
professor vid Åbo Akademi i Finland. 

Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända 
elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin 
tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturella stöd-
jande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som 
ger dessa elever bäst möjligheter. Forskarna sammanstrålar kring ett antal 
slutsatser och förslag på hur en framgångsrik mottagning av nyanlända bäst 
kan organiseras. 

Nihad Bunar (red.) är professor i barn och- ungdomsvetenskap på Stock-
holms universitet.

Flerspråkiga elever 
Effektiv undervisning i en utmanande tid      

Nyanlända och lärande
Mottagande och inkludering

Författare: 
 Jim Cummins

Flerspråkiga elever

27-81875-0

Översättning: 
Patricia Wadensjö

305 sidor

220:-

Författare: 
 Nihad Bunar (red.)

Nyanlända och lärande

27-1436-7

Mjukband

304 sidor

220:-

Att undervisa nyanlända 
Metoder, refl ektioner och erfarenheter

Författare: 
 Anna Kaya

Att undervisa
nyanlända

27-14664-8

268 sidor

270:- 

Som nyexaminerad lärare ställdes Anna Kaya inför utmaningen att undervisa 
nyanlända elever. I boken Att undervisa nyanlända får vi följa den utvecklings-
resa hon då påbörjade och ta del av många års refl ektioner, erfarenheter och 
lärande samt hur hon konkret anpassat undervisningen till de nyanlända elev-
ernas behov. Boken vänder sig till alla blivande och verksamma grundskole-
lärare som undervisar nyanlända, oavsett ämne och åldersgrupp.

Anna Kaya är grundskollärare och medarbetare på Nationellt centrum 
för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Hon tilldelades 
Guldäpple juryns särskilda pris 2016 för att ha förnyat språk- och kunskaps-
utvecklande arbetssätt med digitala nycklar. 
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Natur och Kulturs Svenska Ordbok innehåller 32 000 ord och uttryck 
och har tydliga och lättbegripliga ordförklaringar, cirka 500 teckningar 
och extra luftig text.

För en mer omfattande ordbok, välj Natur och Kulturs Stora Svenska 
Ordbok med över 50 000 ord och uttryck. I båda ordböckerna hittar du 
bland annat böjningsformer och betoningsmarkörer för samtliga ord, 
över 31 000 språkexempel som visar orden i kontexter och uttal för ord 
som inte uttalas på vanligt sätt.

Författare:  Per Olof Köhler,  Ulla Messelius 

Natur och Kulturs Svenska Ordböcker  

Natur och Kulturs 
 Svenska Ordbok 27-57062-7  1280 s 440:-

Natur och Kulturs 
 Stora Svenska Ordbok 27-50454-7 1248 s  460:-

Ordböcker till/från främmande språk  

Engelsk ordbok 27-71515-8  768 s  400:-

Margareta Mörling 

Att undervisa analfabeter
Att undervisa analfabeter beskriver hur 
man som lärare börjar arbeta med en 
grupp när det inte fi nns något gemensamt 
språk, när man sällan har tillgång till 
modersmålslärare och då  eleverna inte 
kan ta lexikon till hjälp.  Arbets gångar visar 
hur man lägger upp  undervis ningen och 
hur konkret man som  lärare måste gå till 
väga för att eleverna ska förstå.

Att undervisa analfabeter ingår i Lärare 
Lär-serien som inspirerar, väcker debatt 
och för ut aktuell forskning om pedagogik 
och lärande.

Författare:  Margareta Mörling

Att undervisa analfabeter

Lärarbok 27-72285-9 192 s 320:-

Av Margareta 
Mörling, författare 

till Framåt A.

Natur och Kulturs ordböcker
En guldgruva för alla som vill lära sig svenska!

55

ORDBÖCKER OCH LÄRARLITTERATUR

katalog_sfi_sva_2018_final_171219.indd   55 2017-12-19   17:06



A
Ahlén, Fredrik ...............................45 
Althén, Anette  ...................  8, 12, 19
Andersson, Charlotta ..................49

B
Ballardini, Kerstin ..............12, 24, 25
Belfrage, Berth .............................49 
Berg, Leif ......................................48
Berglund, Joel .......................... 7, 37
Bergsten, Tomas ..........................39
Bergström, Gunnel ......................28
Bondesson, Lars ...........................49
Boström, Kent ..............................49
Brusewitz, Thyra ........................... 11
Bunar, Nihad ................................54
Burger, Elke ..................................23

C
Callenbo, Eva ...............................23
Cummins, Jim...............................54

D
Dahl, Ulrika ...................................37

E
Eckerbom, Torun ..........................20
Eklund, Ivana ................................53
Ekstig, Börje .................................49
Eriksson, Michaela .......................38

F
Fransson, Malin ............................45
Frey-Skött, Emma ................... 35, 37
Fylking, Eva ..................................35
Fägerblad, Helene .......................49

G
Gedda, Sture ................................49
Gesén, Pernilla .............................23 
Gombrii, Sara ............................... 11
Gudomlund, Monica ....................37
Guillemain, Maria Ramsby ......37, 49

H
Hallström, Anna ...........................18
Hansen, Torbjörn .........................28
Hermanrud, Grete Angvik ........... 51
Hildingson, Kaj ....................... 47, 48 
Holmberg, Eva .............................49

J
Jansson, Berit ...............................32
Jensen, Jørn .................................35
Johansson, Birgitta ......................49  
Johansson, Cornelia Öystilä ..........9
Johansson, Märta .................. 27, 28
Jonasson, Christer .......................48

K
Kaya, Anna ............................. 37, 54
Kindenberg, Björn .......................53
Klingelhöfer, Gabrielle ...................9
Köhler, Per Olof ............................55

L
Lane, Ingrid .................................. 11
Larsson, Pär ............................ 39, 42
Lindemalm, Karl ..................... 15, 29
Lindholm, Ann-Sofie ....................21
Lindström, Margareta .................. 17
Littman, Catarina .........................33
Lundgren, Sanna ..........................22
Lundhäll, Ingmari .........................34
Lövestam, Sara .............................52

M
Magnell, Kristoffer .........................8
Maier, Susanne .............................32
Marand, Eva .................................33
McShane, Maria ......................17, 23
Messelius, Ulla .............................55
Mogensen, Annika Lyberg ...........41
Moskowicz, Mateusz ....................23
Mörling, Margareta ...........11, 46, 55

 

N
Nilsson, Kungs Levi ......................30
Nordh, Anna Ericsson ............33, 34

O
Ording, Hans Holmgren...............25

P
Persson, Sara .......................... 31, 52

R
Renlund, Bodil .............................. 11 
Risérus, Harriet ....................... 16, 17 
Ristamäki, Anita ........................... 51
Rosander, Carin ............................33
Rosenqvist, Håkan .......................24
Rundberg, Johan ................... 35, 38 
Rundblom, Gunilla .......................48

S
Sahlin, Pär ..............35, 37, 38, 40, 43
Salem, Margueritte ......................12
Samuelsson, Lena ........................23
Sandahl, Åke ................................ 17
Scherrer, Paula Levy ............... 15, 29
Schygge, Josefin ..........................37
Serin, Gunilla ................................ 17
Sjöberg, Staffan ...........................49
Sjöstrand, Louise .........................26
Skiöld, Gitten ...............................35
Stensson, Helga ..................... 37, 43
Stjärnlöf, Sune ................... 12, 17, 24
Ström, Eva Hansson .....................16
Sturesson, Christina de Jounge ...35
Svensson, Gudrun ........................54
Svensson, Jenny ...........................37
Svensson, Margaretha ............. 6, 18
Söderberg, Eva ............................20

T
Tarberg, Camilla ...........................12
Thorstensson, Anna-Britta ..........48
Thorstensson, Per ........................48

U
Uddling, Jenny .............................16

V
Viberg, Åke ............................ 12, 24

W
Wergel, Karin ......................... 47, 48
Wewel, Åse ............................. 23, 41
Widmark, Ulla ...............................30
Wiksten, Maria .............................53 
Willebrand, Maria ........................48
Wilson, Erika Eklund.....................35
Wolff, Ulrika ..................................33
Wolf, Rebecka Ungh.....................37
Wäremark, Lars ............................27

Y
Yngwe, Ylva ..................................49 
 

Z
Zachrisson, Ingemar ....................49

Å
Åhlgren, Anna ..............................42
Åklint, Ann-Kristin ........................35

Ö
Östberg, Urban ............................18
Österlund, Helena .......................28
Österlund, Helene .......................20

Titelregister

Författarregister

A
ABC-klubben ...............................31
ABC-klubbens appar ...................31
Att undervisa nyanlända ..............54
Att undervisa analfabeter ............55

B
Bilder för dialog ...........................32

E
Extra! ............................................18

F
Fixa genren ..................................43
Fixa texten ....................................40
Flerspråkiga elever ......................54
Form och funktion ........................25
Framåt ..........................................10
Fördel ...........................................37 
 

G
Grammatikundervisning ..............52

I
Input ....................................... 52, 53

 
 
 
 

K
Klara svenskan .............................38
Klara texten! .................................21
Kom i gång! ..................................41
Kontakt .........................................39

L
Lyssna! ..........................................19
Lyssna mera! .................................19
Lär dig ............................................7
Läs! ...............................................19
Läsa till max ..................................23
Läshoppet ....................................35
Läsloket ........................................32

M
Mina ord .......................................35
Mitt i mål.......................................16
Mål................................................12
Mål studiehandledning ................13
Målgrammatiken ..........................24

N
Natur och Kulturs ordböcker .......55
Nya Mål 3 ..................................... 17 
Nyanlända elever .........................52
Nyanlända och lärande ................54

O
Omvärldskunskap på mycket lätt 
svenska .........................................46
Ord, ord, ord ................................33

P
Pictogloss .......................................9
PULS NO Fokus ............................49

R
Respons ........................................42
Rivstart .........................................14 
Rivstart yrkesliv ............................29

S
Sagor och sanningar ....................20
Samhällskunskap på lätt  
svenska .........................................47
Se upp! .........................................25
Sju familjer, jobb och dagar .........27
Skriv i vardagen ............................23
Skrivnyckeln .................................22
Slå upp .........................................34
SOL 4000 Fokus ...........................48
Språkmosaik.................................33
Språkutvecklande  
NO-undervisning .........................53
Språkutvecklande  
SO-undervisning .........................53
Summit matematik ....................... 51
Svenska till max ............................ 17
Svenska till vardags ......................18

 
 
 
 

T
Tackla ...........................................25
Transspråkande ...........................54
Träna på svenska ..........................34

U
Uttalsboken..................................24 

V
Vardagssvenska .............................8
Viktiga ord ....................................33
Vi tillsammans ..............................30
Vägar till SO..................................44 
 

W
Webbaserad alfabetisering .........53 

Y
Yrkessvenska ................................28
Yrkessvenska i barnomsorgen .....26
Yrkessvenska i äldreomsorgen ....27

Ö
Öva svenska ...................................6

56

FÖRFATTAR- OCH TITELREGISTER

katalog_sfi_sva_2018_final_171219.indd   56 2017-12-19   17:06



Varianter.indd   5 2017-11-09   13:45

Vill du beställa?

Kontakta Förlagssystem  
för beställningar
Tel: 08-657 95 00
Epost: order@forlagssystem.se
fsbutiken.se

För frågor om leveranser eller returer
Tel: 08-657 95 00
Epost: order@forlagssystem.se
returer@forlagssystem.se
reklamationer@forlagssystem.se

Vill du beställa från återförsäljare?
Om din kommun/skola har ingått 
återförsäljar avtal beställer du via din 
läromedelsdistributör. Om din kommun
/skola inte har återförsäljaravtal kan du 
beställa på nok.se.

Privatkunder beställer via bokhandeln.

Kontakta Natur & Kultur

Kundservice
Fråga oss om innehåll och få kundsupport
Tel: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30
Epost: kundservice@nok.se

Teknisk support
Behöver du hjälp att skapa konton,
administrera digitala läromedel
eller dela ut elevlicenser?
Tel: 08-453 87 00 vardagar 08:30-16:30 
Epost: teknisksupport@nok.se

Paketlösning

Det finns goda möjligheter till paket- 
lösningar hos oss. Med läromedel i flera  
ämnen kommer du att märka hur enkelt 
det blir för eleverna när de arbetar med 
samma koncept över ämnesgränserna.

Vi skräddarsyr lösningar 
efter dina behov!

Boka en workshop

Ett bra sätt att komma igång med digitala 
läromedel är att få en introduktion där du 
tillsammans med en redaktör eller kund-
ansvarig lär känna vårt koncept.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anne Öhlander
anne.ohlander@nok.se
070-271 60 75

Karl Karlsson
karl.karlsson@nok.se
076-546 86 71

Jan Wilhelmsson
jan.wilhelmsson@nok.se
070-574 33 66

Magnus Pettersson
magnus.pettersson@nok.se
076-546 87 07

Anders Brick
anders.brick@nok.se
076-546 86 32

Christin Eriksson
christin.eriksson@nok.se
072-538 81 91

Försäljningsvillkor hittar du på nok.se/villkor
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisjusteringar.
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Natur & Kultur
Box 27323, 102 54 Stockholm
Besök: Karlavägen 31
Växel: 08-453 86 00
Kundservice: 08-453 87 00
Order: 08-657 95 00
info@nok.se

Missa inte våra övriga kataloger!

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

Sfi & SvaISBN: 978-91-27-45290-9
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