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Demokratin kräver
upplyst debatt.
Natur & Kultur stödjer dem som sprider ljuset.

Vi skräddarsyr
lösningar efter
dina behov
Rådgivning, demo eller workshop? Vi kommer
gärna till din skola. Det här kan du förvänta dig
av ett skolbesök.
• Presentation och rådgivning om aktuella och relevanta läromedel
– tryckt, blended och heldigitalt.
• Möjlighet att beställa utvärderingsexemplar på plats
• Testa direkt, få demo och testkonto till digitala läromedel
• En guidning i våra digitala kostnadsfria extramaterial
Kontakta oss för bokning eller mer information!

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

Priser
Priserna gäller till och med 31/12 2019 och
är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive
moms. Vi reserverar oss för eventuella
justeringar. Fullständiga försäljningsvillkor finns på nok.se/villkor.

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

Teknisk support
Behöver du hjälp att skapa konton,
administrera digitala läromedel eller
dela ut elevlicenser?
E-post: teknisksupport@nok.se
Telefon: 08-453 87 00
Anne Öhlander
Kundansvarig region Skåne,
Blekinge, Kronoberg, Kalmar
Tel: 070-271 60 75
anne.ohlander@nok.se
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Natur & Kulturs debattbokspris på 250.000 kronor delas varje år ut för en bok som fördjupat samhällsdebatten.
Det går till författare som med sin utgivning fört in nyans och reflektion i samtidens svåraste frågor.

Natur & Kultur stöder dem som bidrar till en starkare demokrati. Utbildare som kastar ljus över
inlärningens mysterier, forskare som gör vetenskapen tillgänglig för fler, skribenter och debattörer
som utvecklar åsikter och debatt. Vi arbetar med priser, stipendier och stöd till organisationer och
individer. Läs mer om vårt arbete för bildning, kultur och demokrati på nok.se/enoberoendekraft.
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Innehåll

Bildning, utbildning och inspiration
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 yrkesmässig och personlig utveckling
inom ledarskap, pedagogik och psykologi. Och
inte minst – vi har kvalitetssäkrade läromedel för
alla åldrar. Nu även med Digilärs heldigitala
läromedel.
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Välkommen till Natur & Kultur!

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

Priser
Priserna gäller till och med 31/12 2019 och är
förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Vi
reserverar oss för eventuella justeringar. Fullständiga försäljningsvillkor ﬁnns på nok.se/villkor.

Rådgivning, kontakta oss
Epost: kundservice@nok.se
Telefon: 08-453 87 00
Fler kontaktuppgifter ﬁnns på sista sidan.

Tack!
När du väljer läromedel från oss hjälper du
samtidigt till med att stötta personer och
organisationer som bidrar till en starkare
demokrati. Det kan vara utbildare som kastar
ljus över inlärningens mysterier, forskare som
gör vetenskapen tillgänglig för ﬂer, skribenter
och debattörer som utvecklar åsikter och
debatt. Natur & Kultur är en stiftelse och delar
av vårt överskott går till just dessa ändamål.
Tack för att du hjälper oss att göra det möjligt!
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Från blended learning
till heldigitalt

Att blanda tryckta och digitala läromedel, så kallad blended
learning, skapar nya möjligheter. Digital färdighetsträning, repetition och underlag för ﬂippat klassrum för eleven – enklare
administration och uppföljning för dig. Använd gärna det digitala extramaterial som ingår kostnadsfritt till många av Natur &
Kulturs tryckta läromedel för din egen blended learning.
Heldigitalt
Digilär är en del av Natur & Kultur. Tillsammans erbjuder vi
kompletta heldigitala läromedel. Här ﬁnns även mängder av
inkluderande funktioner för att stötta eleven, som inläst text,
typsnitt för dyslektiker och lättlästa textversioner.
Hur du än vill jobba – vi har läromedel för dig!

Har du hämtat ditt
kostnadsfria exemplar
med 7 tips för digitalare undervisning?
nok.se/lararensguide

Språkutvecklande läromedel
– så här jobbar vi
I våra läromedel arbetar vi för att sätta
språkutvecklande arbetssätt i fokus. Inför 2019 har vi utvecklat en ny checklista
för detta. Här är några av punkterna som
vi tar fasta på:
1. Förbered eleverna på det kommande stoffet genom
att arbeta med bilder eller uppgifter som aktiverar deras
förkunskaper.
2. Använd och förklara ämnesspeciﬁka begrepp konsekvent.
Förklaringen ska helst komma direkt efter begreppet.
3. Stötta läsförståelsen genom att inkludera uppgifter
som hjälper eleven att ringa in det viktigaste innehållet
i ett avsnitt.

NYHET! Handla till dig själv
På nok.se kan du nu klicka hem läromedel för privat
bruk. Vässa spanskan, lär dig programmering eller
ge barnen extra stöttning i att knäcka läskoden.
Välkommen in!
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Älska lärarhandledningar!

Köper du halva läromedel?

Vet du vad?

Du missar väl inte lärarhandledningarna? Här
ﬁnns stöd för din undervisning som exempelvis
lektionsförslag, didaktiska tips, extramaterial,
provuppgifter och bedömningsstöd.

Det ﬁnns även lärarhandledningar till
ﬂera av våra populära böcker! Helt
gratis, ladda ner på nok.se.

Ditt köp bidrar till något större
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:
#VIMÅSTEPRATA - ETT DEMOKRATIINITIATIV
Hédi Fried, Kristina Persson och Sverker Sörlin oroade sig över att demokratin var i fara och vände sig till folkbildningen för att kraftsamla. Genom
deras initiativ #vimåsteprata erbjuds studieförbund och folkhögskolor
boken En Handbok för demokrater samt möten med 120 demokratitalare
som är beredda att resa runt i landet och samtala om demokrati.
HELLO WORLD!
Hello World! består av ett läger och löpande meet ups där hundratals
barn och unga får möjlighet att upptäcka eller utveckla sitt digitala
intresse med grundläggande kurser inom programmering. Genom Natur
& Kulturs stipendier kan vi bidra till en ökad mångfald inom IKT-branschen
och ge alla en möjlighet att medverka, även om man inte själv kan betala
för lägret. Det tror vi gynnar ett demokratiskt samhälle.
Läs mer på nok.se

Läromedel gäller livet. Hela livet.
Vi ser utgivning av bra läromedel för barn, ungdomar och vuxna som en central demokratisk uppgift. Det både
förpliktigar och inspirerar oss lite extra. Väl fungerande och kvalitetssäkrade läromedel stödjer läraren och
frigör kraft som denne kan ägna åt eleverna och undervisningen.
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Här ﬁnns läromedel
för dina sﬁ-elever oavsett förkunskaper

Studieväg 2
Framåt B-C
Basläromedel
för ett klassrum
med ﬂexibla
starter

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

Mål 1 & 2
Basläromdel
med lugn
progression
och mycket
stöttning

Skriv i vardagen
Skrivövningar
och mönstertexter som
tränar elevens
skrivande

Mål 1 Interaktiv
studiehandledning
Hjälper att
individanpassa
undervisningen
och passar
perfekt för
distansstudier

Sju dagar
Öva kommunikation i
vardagen

Lär dig
Grundläggande
läs- och ordförståelse

Läs!
Läsförståelse
på mycket lätt
svenska

Sju familjer
Ger eleverna
baskunskaper
om Sverige

Öva svenska
För nyanlända
som möter
svenskan för
första gången

Lyssna!
Hörövningar
på mycket
lätt svenska

Sju jobb
Lär elever
svenska med
arbetslivsanknytning

Lyssna mera!
Hörövningar
med längre
dialoger och
texter, på lätt
svenska

Omvärldskunskap på
mycket lätt
svenska
Ger grundläggande kunskaper i svenska,
NO och SO

Extra 1-4
Läs- och
skrivträning
på mycket
lätt svenska

Samhällskunskap på
lätt svenska
Sammanfattning av
grundskolans
kurs i samhällskunskap

Till många av våra läromedel ﬁnns läs-,
hör- och webbövningar.
Läs mer på nok.se/sﬁ

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

Sju dagar
Öva vardagskommunikation

Sju familjer
Ger eleverna
baskunskaper
om Sverige

Sju jobb
Lär elever
svenska med
arbetslivsanknytning

Vardagssvenska
Grundkurs i
svenska för
nyanlända
- i väntan
på sﬁ

Lästid
Lättlästa
noveller för
nybörjarläsare

Nyhet
Omvärldskunskap på
mycket lätt
svenska
Ger grundläggande kunskaper
i svenska, NO
och SO
Pictogloss
Bildserier för
språkundervisning
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Studieväg 3
Klara
texten
C&D
Ger eleven
förståelse
för olika
texttyper

Mitt i mål
Basläromedel
med fokus
på texttyper

Rivstart
A1+A2 &
B1+B2
Basläromedel
för studievana
elever

Rivstart app
Gör
självstudier
lättare
Pictogloss
Bildserier för
språkundervisning

Pictogloss
Bildserier
för språkundervisning
Svenska
till vardags
Vardagsnära
ord och fraser

Läsa till max;
Läsebok
1-2 &
Novellhäfte
1-3
Skönlitterära
läsupplevelser
på lätt och
mycket lätt
svenska
Läspraktik
Noveller för
kurs B och C
med yrkestema

Nyhet

Nyhet

Gilla
svenska
Basläromedel
som utgår
från genrepedagogiken
och utvecklar
elevernas
digitala
kompetens

Mitt i mål
Basläromedel
med fokus på
texttyper

Klara texten
C&D
Ger eleven
förståelse
för olika
texttyper

Skrivnyckeln
Enkla och tydliga förklaringar
till svensk
grammatik.
Hjälper eleverna
att rätta och
utveckla sina
texter
Sagor och
sanningar
Faktatexter
och sagor
med språkutvecklande
övningar

Yrkessvenska
Bakom
ratten
– att arbeta
med transport

Yrkessvenska i
barnomsorgen
Kombinerar
yrkeskompetens
och svenskkunskaper

Förskolan
Liljan
– att arbeta
inom barnomsorg

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

Nyhet
Harrys
hörna
– att arbeta
inom handel

Sju jobb
Lär elever
svenska med
arbetslivsanknytning

Hos
Karlssons
– att arbeta
på restaurang

Rivstart
Yrkesliv
Tränar språket
på arbetsplatsen
- för studievana
elever

Läspraktik
Noveller för
kurs B och C
med yrkestema

Idas arbetsvecka
– att arbeta
inom vård
och omsorg

Nyhet
Vinklar
och rör
– att arbeta
med teknik

Uttalsboken
Svenskt uttal
i teori och
praktik

Målgrammatiken
Svensk
grammatik
på 18 språk

Läs mer, bläddra i böckerna och beställ utvärderingsexemplar på nok.se/sﬁ
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Gilla svenska

SFI BASLÄROMEDEL

Nyhet

Gilla svenska består
av tre elevböcker för
sﬁ kurs B, C och D.
Gilla svenska B
är först ut!

Passar för: Sﬁ kurs B–D | Studieväg 2

Gilla svenska

Flexibelt och genrepedagogiskt sﬁ-läromedel
Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sﬁ kurs B och bygger på
genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.
Fristående kapitel för kontinuerligt intag
Elevboken består av 12 kapitel med teman som är
relevanta för vuxna elever som ska etablera sig i
Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden
och koder, aktuella händelser och ett funktionellt
språk som de kan använda direkt efter första
lektionen. Boken är uppbyggd med progression
inom respektive kapitel. Och varje kapitel är fristående för att det ska vara ﬂexibelt för elev och
lärare vid kontinuerligt intag.
Tydlig struktur underlättar för eleven
Alla kapitel har en tydlig struktur med återkommande moment: tydliga mål i början av kapitlet,
förförståelse och strategier inför varje färdighet,
grammatik och digital kompetens. Färdigheterna
är indelade efter kursplanen för sﬁ och består av:
läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och
muntlig interaktion samt muntlig produktion. I
varje kapitel får eleverna dessutom lära sig att
tolka text och bilder som till exempel diagram och
skyltar. Genom att läsa och lyssna på korta dialoger, som ﬁnns i varje kapitel, förbättrar eleverna
sitt uttal.

Fokus på läsförståelse
I Gilla svenska får eleverna träna på att läsa och
förstå, sammanfatta och återberätta samt svara på
mellan raderna-frågor.
I varje kapitel ﬁnns huvudtexter i två texttyper
på två nivåer:
• en berättelse som introducerar temat och som ger
eleven en bra grund för att fortsätta fördjupa sig.
• en artikel på lite högre nivå som ger eleven
extra utmaning och möjlighet att arbeta vidare
mer självständigt.
Grammatik i en kontext
I varje kapitel ﬁnns en kort grammatikgenomgång.
Alla övningar och exempel i förklaringarna utgår
från det ordförråd som eleverna har tränat i kapitlet. Utöver det ﬁnns även en grammatikdel i slutet
av boken. Tillsammans med webbövningarna och
kopieringsunderlagen får då eleverna mycket
repetition för att befästa sina kunskaper.
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SFI BASLÄROMEDEL

Utkommer ht 2019

Utkommer vt 2020

Tydlig och återkommande struktur

Digital kompetens
Ett återkommande moment i boken är digital kompetens som
består av uppgifter där elever får utveckla sina färdigheter att
söka efter information på internet. Eleven får extra stöd genom
digitalt extramaterial som ingår i varje kapitel, till exempel ﬁlmade
samtal som ger eleven möjlighet att arbeta självständigt. Det ﬁnns
även en mängd extraövningar, till exempel uttalsövningar, extra
hörövningar, extra läsförståelse, grammatik- och ordkunskapsövningar.

Tydliga
mål
Digital
kompetens

Lättillgängligt lärarmaterial
Till Gilla svenska hör en webbaserad lärarhandledning med en
tydlig struktur för att enkelt nå allt lärarmaterial som ﬁnns tillgängligt. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Här hittar du allt du
behöver för att arbeta med läromedlet. Materialet består av lärarinstruktioner, ett stort antal kopieringsunderlag, skrivmallar,
bedömningsmatriser samt kapiteltester och NP-liknande nivåtester. Alla ljudﬁler, ﬁlmer och webbövningar ﬁnns samlade här.
Man kan även bläddra direkt i Gilla svenska som digitalbok.

Kostnadsfritt extramaterial
Till både den tryckta boken och digitalboken ingår berikat material som ﬁlmade samtal, uttalsövningar, extra hörövningar, extra
läsförståelse, facit samt grammatik- och ordkunskapsövningar.
Lärarhandledning
Till den webbaserade lärarhandledningen ﬁnns ljudﬁler, ﬁlmer
och webbövningar. Man kan även bläddra direkt i Gilla svenska
som digitalbok.

Grammatik
och uttal i en
kontext

Förförståelse

Strategier för
att läsa, höra,
samtala,
berätta och
skriva

nok.se/gillasvenska
Författare: Sanna Lundgren, Caroline Croona
Gilla svenska
Sfi B

27-45218-3

240 s

Sfi B Digital

27-45567-2

12 mån

239:99:-

Lärarhandledning Webb

27-45300-5

12 mån

349:-
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Framåt

SFI BASLÄROMEDEL

A
FRAMÅT
ELEVBOK 1

A
FRAMÅT
ELEVBOK 2

A
FRAMÅT
ELEVBOK 3

MARGARETA
MÖRLING

MARGARETA

MARGARETA

MÖRLING

MÖRLING

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

Framåt

För ett klassrum med ﬂexibla starter
Framåt är ett läromedel för sﬁ-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition.
Framåt är ett heltäckande läromedel för sﬁ kurs
A–C. 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. Alla fristående kapitel i Framåt innehåller en återkommande
tydlig arbetsmetod, vilket gör att du fritt kan välja
bland de teman som ﬁnns.
Framåt A
Framåt A består av tre elevböcker, A1, A2 och A3,
som hjälper till att ge eleverna ett basordförråd
och en god start på läs- och skrivinlärningen.
Böckerna bygger upp och ökar ordförrådet steg
för steg med inledande läs- och skrivträning och
mycket repetition. Ordbildsmetoden kombineras

med bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på metoden Läsning på Talets
Grund. Till varje elevbok ﬁnns webbövningar och
inläst text. Dessutom ﬁnns inlästa ordlistor på arabiska, dari och somaliska.
Lärarhandledning
Till varje elevbok hör en webbaserad lärarhandledning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.
De innehåller ett omfattande material. Till varje
sida i elevboken ﬁnns bland annat instruktioner,
extra övningar, genomgångar, kopieringsunderlag och uttalsstöd. Lärarhandledning A1
innehåller även en läs- och skrivinlärningskurs som
eleven kan arbeta med parallellt med elevboken.

Kostnadsfritt extramaterial
Framåt fortsätter på webben! Här ﬁnns extramaterial som ordlistor med översättningar till arabiska,
dari och somaliska, webbövningar och inläst text.
Digitalbok
Framåt B och C ﬁnns som digitalböcker med
inläst tal.
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SFI BASLÄROMEDEL

FRAMÅT C TEXTBOK

C
FRAMÅT
B
FRAMÅT
TEXTBOK

FRAMÅT

C

THYRA BRUSEWITZ
BODIL RENLUND

Framåt C passar för studerande på sfi-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 ljudfiler och webbövningar online)
• Textbok, Interaktiv (med inlästa texter och webbövningar)
• Övningsbok, tryckt
• Lärarhandledning, tryckt (med tillgång till inlästa texter, webbövningar, hörövningar och
kopieringsunderlag online)

A1

Referensnivåer (CEFR)

SFI
SFI
SFI
SFI

Kurs
Kurs
Kurs
Kurs

A
B
C
D

A2

B1

B2

A 1 – /A 1
A1/A2
A2/A2+
B1/B1+

TEXTBOK

THYRA BRUSEWITZ BODIL RENLUND SARA GOMBRII

SARA GOMBRII

TEXTBOK

Framåt är ett heltäckande läromedel för kurs A–C inom sfi-undervisningen. Det är i första hand
tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen
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Framåt B och C
Framåt B och C består av en textbok, en
övningsbok och en lärarhandledning med
webbaserat material. Framåt B inleds med
Första steget, ett repetitionskapitel som
knyter an till det som eleverna har arbetat
med i Framåt A. Kapitlen som följer
behandlar olika teman.

Så fungerar Framåt B och C:
Studera
mönstertext
En ny texttyp presenteras med en mönster text
som stöttar elevernas
skrivande.

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

Gå vidare
Vid avslutat
kapitel väljer ni fritt ur
läromedlet vilket kapitel
ni vill arbeta med.

Skriv
Eleverna får jobba
med en längre skrivuppgift.

Öva och befäst
Till varje kapitel
ﬁnns ett ﬂertal övningar,
både i övningsböckerna
och på webben. Eleverna
får träna på läsförståelse
samt ord och begrepp.

Lärarhandledning
Lärarhandledningarna innehåller lärarinstruktioner till varje kapitel, kopieringsunderlag, hörövningar, ljudﬁler och webbövningar.

Kommunicera
Eleverna får träna på
muntlig kommunikation
med hjälp av ett ﬂertal
frågor som de ställer
till varandra.

nok.se/framat
Författare: Margareta Mörling
Framåt A

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

Författare: Thyra Brusewitz, Bodil Renlund

Elevbok 1

27-43309-0

64 s

129:-

Lärarhandledning 1 Webb

27-45610-5 12 mån

349:-

Framåt B

Elevbok 2

27-43310-6

64 s

129:-

Textbok inkl. ljudfiler

27-43313-7

176 s

269:-

Lärarhandledning 2 Webb

27-45612-9

12 mån

349:-

Textbok Digital

27-43852-1 12 mån

99:-

Elevbok 3

27-43311-3

64 s

129:-

Övningsbok

27-43314-4

176 s

Lärarhandledning 3 Webb

27-45614-3 12 mån

349:-

Lärarhandledning Webb

27-45617-4 12 mån

Framåt C
Textbok inkl. ljudfiler

27-43316-8

Textbok Digital

27-43853-8 12 mån

176 s

269:-

189:-

Övningsbok

27-43317-5

176 s

189:-

349:-

Lärarhandledning Webb

27-45620-4 12 mån

349:-

99:-
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BASLÄROMEDEL

Passar för: Sﬁ kurs B-C | Studieväg 2

Mål

Lugn progression och metodisk stöttning
Mål är ett läromedel för nyanlända vuxna och ungdomar som behöver
metodisk stöttning i klassrummet och vid självstudier.
Lärobok
Måls lärobok innehåller tio kapitel med ﬂera
teman och många olika texttyper. Efter texterna
ﬁnns övningar. Alla texter är intalade och till varje
kapitel ﬁnns hörövningar.
Övningsbok och webbövningar
De omfattande övningsböckerna och en mängd
webbövningar gör att det blir lättare med individanpassad undervisning. Övningsboken fångar
upp elever vars kunskaper ligger både under, över
och i nivå med läroboken.
Lärarhandledning
Den webbaserade lärarhandledningen hjälper
dig att anpassa under visningen för ﬂera kunskapsnivåer. Här hittar du bland annat NP-liknande
prov, diskussionsbilder och bedömningsstöd.
Här hittar du också Mål som digitalbok. Licensen
gäller för en lärare i 12 månader.
Interaktiv studiehandledning
Med Mål 1 Interaktiv studiehandledning lotsas
eleven stegvis genom läroboken. Arbetsgången
fungerar mycket bra för klassrum med olika språknivåer och för studier på distans. Eleverna kan
arbeta helt i sin egen takt. Läs mer på nästa sida.

Kostnadsfritt extramaterial
Mål fortsätter på webben! Här ﬁnns extramaterial
som ﬁlmer, självrättande webbövningar och
många ljudﬁler.
Lärarhandledning
Den webbaserade lärarhandledningen innehåller
bland annat bedömningsstöd och diskussionsbilder.

nok.se/mal
Författare: Anette Althén, Kerstin Ballardini,
Sune Stjärnlöf, Åke Viberg
Mål 1 (4:e uppl)
Lärobok inkl. ljudfiler

27-42561-3

259 s

Övningsbok

27-42634-4

160 s

329:169:-

Lärarhandledning Webb

27-45597-9

12 mån

349:-

Interaktiv studiehandledning

27-44774-5

12 mån

79:-

Lärobok inkl. ljudfiler

27-42958-1

256 s

329:-

Övningsbok

27-42979-6

160 s

169:-

Lärarhandledning Webb

27-45599-3

12 mån

349:-

Mål 2 (4:e uppl)

10
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SFI BASLÄROMEDEL
ÄMNE

Mål 1
Interaktiv studiehandledning
Mål 1 Interaktiv studiehandledning guidar och stöttar eleven genom
arbetet med Mål 1 lärobok och övningsbok. Studiehandledningen är
uppdelad i tio kapitel med enkla instruktioner och innehåller självrättande övningar, diktamen, ﬁlmer och inlämningsuppgifter.

Snabb, individuell
återkoppling
och interaktiva
webbövningar

Så funkar studiehandledningen
För eleverna
Med Mål 1 Interaktiv studiehandledning
kan du låta eleverna arbeta individuellt i
sin egen takt. Handledningen fungerar
väldigt bra för elever som studerar på distans eller för ﬂippat klassrum då den är
uppbyggd för att kunna användas av
elever på nybörjarnivå. Den kräver vare sig
någon större datorvana eller förkunskaper
i svenska språket. Följer man handledningen från början till slut lotsas man stegvis genom läroboken.
För lärarna
Som lärare får du du överblick över elevens
utvecklingssteg och progression via en
uppföljningsvy. Kapitelöversikten hjälper
dig att enkelt följa elevens väg genom
kapitlets innehåll.

Eleverna har möjlighet att
• lyssna på texterna i läroboken
• arbeta med de nya orden i digitala ordlistor med stöd av lexin (digital ordbok)
• träna uttal och betoning (filmer med
dialoger på kapitelteman)
• träna stavning i diktamensövningar (ord
för ord samt hela meningar)
• muntligt spela in texter och lämna in till
läraren för bedömning
• arbeta med grammatik (filmade regelgenomgångar och övningar)
• skriva texter utifrån kapitlens teman och
krav på språkriktighet.

Flexibilitet och
individuellt arbete
i fokus.
Författarna om studiehandledningen:
”Behovet av ﬂexibel och individualiserad
undervisning ökar hela tiden. Vi har arbetat fram en lättillgänglig, användarvänlig
och tydlig resurs för svenska som andraspråk som är baserad på formativ bedömning, med ﬂexibilitet och individuellt
arbete i fokus. Arbetsmetoden i resursen
bidrar till att elever får tydligare insikt i sitt
eget lärande och individuella utvecklingsbehov. De får även en tydligare bild av kursens kunskapsmål. Den leder även till att
läraren har insyn i elevens utvecklingssteg
och progression.”

Se ﬁlmen om hur studiehandledningen används på nok.se/malstudiehandledning

11
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Rivstart

ÄMNE
SFI
BASLÄROMEDEL

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

Rivstart

Den snabbaste vägen till språket
Rivstart passar den studievana eleven med sin tydliga struktur och
varierade övningar.
Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste
vägen till språket. Rivstart består av textbok,
övningsbok, app och lärarhandledning. Lärandet
går snabbt framåt med tydlig struktur och med
snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den
grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (GERS) och
går igenom nivåerna A1–C1. Övningsböckerna
med grammatikövningar vävs in i textboken
genom hänvisningar. Rivstart passar även bra för
studier på egen hand eftersom pedagogiken och
arbetet med textbok och övningsbok är lätt att
förstå.

Ta språket ytterligare en nivå
Rivstart B2+C1 består av skönlitteratur av svenska
författare, dialoger, tidningsartiklar och facktexter
av olika längd och svårighetsgrad. Både formellt
och vardagligt språk tas upp och eleverna förﬁnar
sina kunskaper inför högre studier. Rivstart B2+/
C1 är perfekt för den som vill arbeta eller studera
vidare i Sverige.

Illustration: Stina Wirsén.

Lärarhandledning
Här ﬁnns tips för undervisning, kopieringsunderlag och tester där eleven själv kan se sin språkutveckling. Du hittar också manus till hörövningar.
Lärarhandledningen är webbaserad. Licensen
gäller för en lärare i 12 månader.

12
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Rivstarts app och webbövningar
gör självstudier lättare
Ladda ner i
App store eller
Google Play

Rivstart App för A1 och A2
Rivstarts app kompletterar elevboken
med självrättande grammatikövningar och
ordträning med ordkort. Kunskapsnivån
i appen motsvarar boken Rivstart A1+A2.
Varje grammatikövning ﬁnns på tre nivåer.
Eleven ska klara en nivå i taget och får därefter betyg: underkänt, godkänt eller väl
godkänt. Ladda ner appen i App Store
eller Google Play.
Kostnadsfritt extramaterial
Rivstart fortsätter på webben! Här ﬁnns
extramaterial som övningar, ordlistor, ordkort för ordträning, verblista ljudﬁler och
mycket mer som passar extra bra för elever
som studerar på egen hand eller för grupper med varierande kunskapsnivåer.

nok.se/rivstart
Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm
Rivstart (2:a uppl)
A1+A2 Textbok

27-43420-2

240s

A1+A2 Övningsbok

27-43421-9

192 s

309:199:-

A1+A2 Lärarhandledning Webb 27-45623-5 12 mån

349:-

B1+B2 Textbok

27-43423-3

350 s

319:-

B1+B2 Övningsbok

27-43424-0

192 s

199:-

B1+B2 Lärarhandledning Webb 27-45625-9 12 mån

349:-

B2+C1 Textbok

27-43426-4

350 s

369:-

B2+C1 Övningsbok

27-44856-8

192 s

219:-

B2+C1 Lärarhandledning Webb 27-45629-7 12 mån

349:-

Rivstart Yrkesliv tränar eleven i en fungerande svenska på jobbet. Läs mer på s 30.

13
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EVA HANSSON STRÖM

HARRIET RISÉRUS

JENNY UDDLING

TEXTBOK

ÖVNINGSBOK

Passar för: Sﬁ kurs D

Mitt i mål
Kommunicera, reﬂektera och skriv!
Basläromedel för sﬁ kurs D som bland annat innehåller
många olika texttyper, en löpande skrivkurs och som
förbereder eleven på fortsatta studier.
Mitt i mål innehåller intresseväckande
texter som bjuder in till diskussion och
eftertanke. Med Mitt i mål ges eleverna
möjlighet att reﬂektera och uttrycka sina
åsikter i samband med läsningen. Boken
innehåller ﬂera olika texttyper – från
berättelser och faktatexter till dialoger,
dikter och sånger.
Kommunicera, reﬂektera och skriv
Genom boken löper en skrivkurs och
övningar inom lärande och studieteknik
för att förbereda eleven på fortsatta
studier. Samtidigt ger bokens olika texttyper, 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 vardagslivet, det svenska samhället och arbetslivet. Övningsboken följer upp texter och
teman i textboken och eleven får möjlighet
att repetera och fördjupa sina kunskaper
i att skriva, läsförståelse och grammatik.

nok.se/mittimal
Författare: Eva Hansson Ström, Jenny Uddling,
Harriet Risérus

Digitalbok
Mitt i mål ﬁnns som digitalbok. Till den
ﬁnns ljudﬁler med textbokens dialoger,
inlästa hörövningar, facit och ordlistor.

Mitt i mål
Textbok

27-43589-6

192 s

Textbok Digital

27-44361-7

12 mån

Övningsbok

27-43590-2

128 s

299:99:139:-
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Passar för: Sﬁ kurs D | Svenska som främmande språk (B1) | Språkintroduktion

Sagor och
sanningar
Bygger ordförråd och ökar
läsförståelsen
Sagor och sanningar innehåller allmänbildande texter och
språkutvecklande övningar som uppmuntrar till diskussion
och samtal.
Varje kapitel i Sagor och Sanningar består
av en längre faktatext med världsomspännande 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 ﬁnns också
en klassisk saga för att träna den berättande genren.

interaktion och skriftlig färdighet. Alla texter och övningar är anpassade efter de
språkliga kraven för sﬁ kurs D. Kapitlen är
uppdelade i fyra moment: läsförståelse,
skriva, grammatik och ordförståelse.
Varje kapitel inleds med en beskrivande
faktatext med läsförståelsefrågor i tre
nivåer och ordlistor.

Allmänbildande
texter och språkutvecklande
övningar.

Bygger upp ordförråd och ökar läsförståelsen
I Sagor och sanningar får eleverna öva på
tre färdigheter: läsförståelse, muntlig

Innehåll
Innehåll
Beskrivande faktatexter
Beskrivande
faktatexter
Beskrivande
faktatexter

Sidan

SidanSidan
Övriga
textertexter
Skriv Skriv
Övriga

1 Dinosaurier – några urtidsdjur

Grammatik

ett mejl (brev)

7

1 Dinosaurier – några urtidsdjur

Övriga övningar

artikel

ett sms

ordföljd i huvudsats
bisats med satsadverbial

3 Vikingar – rövare och handelsmän

37

artikel

berättande text

tempus, preteritum/
pluskvamperfekt

2 Diamanter – till lyx, krig och industri
55

5 Fotboll – en sport för alla

77

artikel
faktatext

artikel
inlägg på
internet

21

ett mejl (brev)

ordföljd i huvudsats

berättande text

blandade tempus

3 Vikingar – rövare och handelsmän

37

6 Kaffe – en urgammal handelsvara

97

faktatext
insändare

svar på insändare

blandade tempus
ordföljd i huvudsats

7 Socker – ingen söt historia

115

faktatext
debatt på
internet

svar på debatt
ge råd

ordföljd i huvudsats

8 Jeans – byxor för alla i hela världen

135

faktatext
insändare

svar på insändare

4 Samerna – ett folk i norr

9 Kokain – det vita guldet

10 Kampen om Arktis – när isen smälter

4

ordföljd i huvudsats
blandade tempus

55

153

insändare
artikel

svar på insändare
berättande text

173

faktatext

sammanfattning
berättande text

5 Fotboll – en sport för alla

ordföljd i huvudsats
ordföljd med partikelverb
blandade tempus

blandade tempus

77

Sagor och sanningar

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 4

ordbildning

Kungens ring

aldrig, alltid
ordbildning
ingen/inte…någon

Frejas smycke

artikel

tycka, tro,
tycka om, tänka
ordbildning

inga, alla
partikelverb (ta)

verbet känna
artikel
ordbildning

ordbildning
perfekt particip
ordbildning
lik, likadan,
samma, lika

97

ett
sms
Rödluvan och vargen

ordbildning
partikelverb

artikel
inlägg på
internet

Kostnadsfritt extramaterial
Sagor och sanningar fortsätter på
webben! Här ﬁnns extramaterial
som inläst ljud, facit och kopieringsunderlag.

Robin Hood

berättande text
Koka soppa på en spik

Hans och Greta

Kejsarens nya kläder

ett mejl (brev)
artikel
hel, all
faktatext
Snövit
partikelverb (gå, lägga)

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

6 Kaffe – en urgammal handelsvara

Saga

ett mejl (brev)

7

21

Skriv
Sankt Göran och draken

ordföljd i huvudsats
tempus, preteritum/perfekt

2 Diamanter – till lyx, krig och industri

4 Samerna – ett folk i norr

Övriga texter

Noa och hans ark

berättande text
Sagor och sanningar

5

nok.se/sagorochsanningar
Författare: Torun Eckerbom, Eva Söderberg,
Helene Österlund
Sagor och sanningar, tredje upplagan
Lärobok inkl. ljudfiler

27-43588-9

192 s

269:-

Lärobok, Digital

27-44363-1 12 mån

99:-

2014-09-08 12:21

faktatext
insändare

svar på insändare

15

7 Socker – ingen söt historia
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Klara texten!
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9 789127 434622

2014-02-13 11.59

Passar för: Sﬁ kurs C och D

Klara texten!
Handbok för olika texttyper
Klara texten är baserad på genrepedagogik och lär ut
strategier för att läsa och förstå olika texttyper.
Genom att arbeta med olika texttyper
ökar eleven sin kunskap och förståelse för
textstruktur och språkliga nyanser. Det
lägger grunden för eleven att själv producera texter för olika mottagare.
Texttyper för vanliga situationer
Klara texten! är baserad på genrepedagogik, 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 speciﬁk
texttyp och börjar med en mönstertext
som analyseras och ger eleven kunskap
om det typiska i struktur och språk. Därefter arbetar eleverna själva med texterna

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 ﬁnns ett test och
en lärarguide med förslag på lektionsgenomgångar och extra arbetsuppgifter.
Här ﬁnns även ett resonemang kring
bedömning av texter med en matris
som utgångspunkt.

nok.se/klaratexten
Författare: Ann-Sofie Lindholm
Klara texten!
Klara texten, kurs C

27-43462-2

80 s

149:-

Klara texten, kurs D

27-43463-9

96 s

149:-
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Passar för: Sﬁ studieväg 1 och 2

Omvärldskunskap på mycket
lätt svenska
Ämneskunskaper för sﬁ-elever som
knäckt läskoden
Med Omvärldskunskap på mycket lätt svenska utvecklar eleverna sin svenska
och får samtidigt grundläggande ämneskunskaper i no- och so-ämnena.
Målsättningen är att eleverna ska få hjälp
att sätta svenska ord på den kunskap de
redan har, samtidigt som de lär sig mer
inom ämnet. De ska också få stöd via
modersmålet samt lära sig strategier för
hur man kan använda modersmålet i inlärningen. Genom arbetet får eleven också
läsförståelsestrategier. Det handlar om att
hitta nyckelorden, lära sig 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.

Innehållsrik lärarhandledning
Den webbaserade lärarhandledningen
har arbetsblad och intalad text och ger
dig vägledning. Licensen gäller i 12
månader för en lärare.

nok.se/omvarldskunskap

Digitalbok
Omvärldskunskap på mycket lätt svenska
ﬁnns även som digitalbok med all text
inläst, bildkort, ordkort och skrivövningar.

Författare: Margareta Mörling
Omvärldskunskap på mycket lätt svenska
Lärobok

27-42713-6

Lärobok Digital

27-44338-9 12 mån

96 s

Lärarhandledning Webb

27-42714-3

12 mån

179:99:349:-

Passar för: Sﬁ studieväg 1 och 2

Samhällskunskap
på lätt svenska
Sammanfattning av samhällskunskapen
Boken är en sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap. Den ﬁnns
även som digitalbok med all text inläst.
Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder
boken. Därefter följer åtta teman:
• Så styrs Sverige
• Vår kommun
• Val och partier
• Dina pengar
• Om arbetslivet
• Samhällets ekonomi
• Lag och rätt
• Sverige och världen

Många
ord och begrepp
förklaras i texten

nok.se/samhallskunskap

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

Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel
Samhällskunskap på lätt svenska
Textbok

27-42186-8

96 s

179:-

Textbok Digital

27-42803-4 12 mån

79:-
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Passar för: Sﬁ kurs B | Studieväg 2

Extra!

Läs- och skrivträning på mycket lätt svenska
Extra! är en serie övningshäften som följer kunskapsnivå för
kurs B i sﬁ . Texter och uppgifter ökar långsamt i svårighetsgrad 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 sammanhang genom att följa familjen i deras vardagliga liv där igenkänningsfaktorn underlättar inlärningen.
Serien består av fyra arbetshäften med
stigande svårighetsgrad. Eleven övar sig
på att läsa och skriva med hjälp av ordträning, 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 ﬁnns
på nok.se.

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

nok.se/extra
Författare: Margaretha Svensson
Extra!
Extra! 1

27-42863-8

52 s

69:-

Extra! 2

27-42864-5

52 s

69:-

Extra! 3

27-42865-2

52 s

69:-

Extra! 4

27-42866-9

52 s

69:-
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Passar för: Sﬁ kurs B-C

Lyssna! Lyssna
mera! Läs!
Hör- och läsövningar för ungdomar
Det här materialet passar för ungdomar som läser svenska på
nybörjarnivå. Serien tar avstamp i språksituationer hämtade ur
vardagen. Det handlar bland annat om skola, familj, fritid och
vänskap.
I Lyssna! ﬁnns mycket lätta övningar, på
bokstäver och räkneord. Här ﬁnns också
övningarna som speglar den skolverklighet tonåringarna lever i under sin första
tid i Sverige. Eleverna får bland annat lära
sig att uppfatta klockslag och schemapositioner, 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 inläsningar, 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 ﬁnns 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
ﬁnns som kopieringsunderlag.

För att du och eleven ska hålla reda på
vilka övningar eleven har gjort, ﬁnns 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.
nok.se/lyssna
Författare: Anette Althén
Lyssna! Lyssna mera! Läs!
Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska,
Cd och häfte

27-41896-7

120 s

1099:-

128 s

1099:-

120 s

1099:-

Lyssna mera! Hörövningar på lätt svenska,
Cd och häfte

27-41853-0

Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska,
Cd och häfte

27-42244-5
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Författaren Sanna Lundgren använder Skrivnyckeln på lektionen med sina elever.
Se ﬁlmen på nok.se/skrivnyckeln

Passar för: Sﬁ kurs B-D | Sva grundvux

Skrivnyckeln

Enkla förklaringar till svensk grammatik
Skrivnyckeln är riktad till nyanlända elever som är i början av sin språkutveckling. Den ger eleven enkla förklaringar till svensk grammatik och
bokens upplägg och urval bygger på den senaste forskningen inom
andraspråksinlärning.
Rättning av egna texter
Skrivnyckeln är uppdelad i två delar: att
rätta och förstå samt att utveckla skrivandet. Den första delen Att rätta och förstå
går igenom exempel och förklaringar till
de vanligaste svårigheterna som andraspråksinlärare har när det gäller att lära sig
svenska språket.
Eleven utför uppgifter i boken och läraren går igenom och rättar. Vid rättning
markerar läraren problemet med en siffra,
som leder till den korrekta grammatiska
delen där svaret ﬁnns. Eleven ändrar alltså
de felaktiga svaren själv med hjälp av Skrivnyckeln. Den här metoden ökar förståelsen
och gör lärandet synligt för eleven.

Utveckling av texten
I den andra delen Att utveckla skrivandet
får eleven arbeta med att skriva mer utförliga och längre texter. I boken ligger fokus
på att bygga ordförrådet och binda ihop
texten med hjälp av bisatser så innehållet
blir mer beskrivande.
Nytt sätt att lära ut grammatik
Skrivnyckelns upplägg bygger på Processbarhetsteorin, forskning som visar att språkinlärning sker i viss grammatisk ordning.
Bokens upplägg med numrerade grammatikparagrafer med enkla förklaringar
gör den mycket väl lämpad för självstudier.

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

nok.se/skrivnyckeln
Författare: Sanna Lundgren
Skrivnyckeln
Lärobok

27-44540-6

66 s

119:-

Lärarhandledning Webb

27 44541-3 130 s

399:-
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Passar för: Sﬁ kurs B–C

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 blandade 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 undervisningen i gruppen.

Gör individualiserad
undervisning enkel
nok.se/skrivivardagen
Författare: Elke Burger
Översättning: Mateusz Moskowicz
Skriv i vardagen!
Skriv i vardagen

27-42885-0

56 s

79:-

Läsa till max

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

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.

Läsa till max – Läsebok 1: Maries val

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

I anslutning till texterna i Läsa till max finns ordlistor och
diskussionsövningar. Här finns 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.

Läsa till max
Läsebok 1: Maries val

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!

Eva Callenbo
Pernilla Gesén

I Läsa till max ingår följande produkter:
På mycket lätt svenska
Novellhäfte 1:
Läsebok 1:
Novellhäfte 2:

Ramona och Zarko och Ensam hemma
Maries val
Slå följe och Hjärtans fröjd

På lätt svenska
Novellhäfte 3:

Mannen med barnvagnen, Svanarnas dödsdans
och Trollön

Läsebok 2

*4#/



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

 

nok.se/lasatillmax
Författare: Maria McShane, Lena Samuelsson,
Pernilla Gesén, Eva Callenbo, Åse Wewel
Läsa till max
Novellhäfte (Styckpris 79:-)

Kostnadsfritt extramaterial
Läsa till max fortsätter på webben! Här
ﬁnns extramaterial som ordlistor och
inläsning av novellerna.

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.
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Passar för: Sﬁ kurs A och B | Studieväg 1

Lästid

Nyhet

Lättlästa noveller för vuxna nybörjarläsare
Lästid består av åtta korta noveller som erbjuder en lustfylld läs- och skrivinlärning med ett
innehåll som passar vuxna inlärare.
Serien består av fyra noveller, två noveller
om Salva och två noveller om Hamid. Varje
novell ﬁnns på två olika nivåer och kan
användas i ett klassrum där elever har
kommit olika långt i sin läsinlärning.
Novellerna passar perfekt för gemensam
läsupplevelse i små gruppe och ligger till
grund för förståelse, färdighetsträning
och fördjupning.
Vackert illustrerade berättelser
I novellerna får vi följa Salva och Hamid i
olika vardagliga situationer knutna till
sﬁ-kursplanens domäner familj, jobb, fritid
och skola. Varje novell går att koppla till
vanliga teman och andra texttyper som
man förväntas arbeta med i kurs A och B
på studieväg 1. Till varje sida i novellen hör
en detaljrik illustration som speglar och
kompletterar novellernas innehåll.

Lärarhandledning
Till novellerna ﬁnns en webbaserad lärarhandledning. Licensen gäller för en lärare i
12 månader. Materialet består av metodförslag, kopieringsunderlag med QRkoder samt övningar och diktamen. Alla
noveller är inlästa och ljudﬁlerna är
samlade här.
QR-koder
Elever på studieväg 1 som har kort eller
ingen studievana behöver enkelt få tillgång till digitalt material utan en inloggning i ﬂera steg. Därför innehåller Lästid
QR-koder som ger eleverna en direkt
ingång till materialet på webben genom
att scanna koden med sin telefon. Koderna
ﬁnns som kopieringsunderlag. Med
QR-koderna får eleverna tillgång till de
inlästa novellerna och diktamen.

Ordlistor
och diskussionsfrågor i lärarhandledningen

nok.se/lastid
Författare: Pernilla Gren Edvardsson, Ylva Gripner
Lästid
En dag i juni, Nivå 1

27-45350-0

24 s

Fredagsfika, Nivå 1

27-45351-7

24 s

79:79:-

Salvas morgon, Nivå 1

27-45352-4

24 s

79:-

En röd dag, Nivå 1

27-45353-1

24 s

79:-

En dag i juni, Nivå 2

27-45354-8

24 s

79:-

Fredagsfika, Nivå 2

27-45355-5

24 s

79:-

Salvas morgon, Nivå 2

27-45356-2

24 s

79:-

En röd dag, Nivå 2

27-45357-9

24 s

79:-

Lärarhandledning Webb

27-45358-6

12 mån

229:-
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Passar för: Sﬁ kurs B–C

Läspraktik

Nyhet

Noveller med yrkestema för sﬁ kurs B och C
Läspraktik är en serie om tre noveller som alla utspelar sig på olika arbetsplatser. Här
får läsaren bekanta sig med olika branscher och yrkestermer och samtidigt ta del av en
skönlitterär text.
I novellserien möter läsaren tre huvudpersoner som alla studerar på sﬁ men tycker
att de kört fast i sina studier. De erbjuds
praktik och på sina praktikplatser träffar
de nya människor, ställs inför nya utmaningar och hittar var och en på sitt sätt sin
roll på arbetsplatsen. Läsaren får en förståelse för hur det kan gå till på en arbetsplats
genom de situationer som huvudpersonerna ställs inför. Läsaren får dessutom
lära sig typiska yrkestermer, allt i ett skönlitterärt sammanhang.
Läspraktik vänder sig till studerande på
sﬁ kurs B och C, främst studieväg 2, men
serien passar även på kurser i yrkessvenska. Läsvana elever kan läsa novellerna på egen hand men de kan även läsas
gemensamt. I lärarhandledningen ﬁnns ett
omfattande arbetsmaterial för att arbeta
vidare med bland annat läsförståelse och
ordkunskap.

Tre huvudpersoner och tre branscher
Filiz är huvudperson i novellen Dagens rätt
som utspelar sig på en restaurang. Hon är
ensamstående med tre barn och drömmer
om att starta eget. På sin praktikplats får
hon både nya erfarenheter och en ny vän.
I Ny på Nejlikan heter huvudpersonen
Jamil och han gör praktik på ett äldreboende där han lär känna Alfred. De får en
speciell kontakt och det visar sig att nejlikor dyker upp på ﬂer ställen än i namnet på
äldreboendet.
Novellen Veckans vara utspelar sig i en
matbutik där Sadia praktiserar. Hon drömmer om att få sitta i kassan men det visar
sig vara svårare än hon hade trott. När hon
kommer hem förväntas hon dessutom ta
hand om matlagning och städning. Hur
ska hon orka?

Lärarhandledning
Till novellerna ﬁnns en webbaserad lärarhandledning som innehåller bland annat
bildstöd, ordlistor, läsförståelseuppgifter,
diskussionsfrågor och korta skrivuppgifter.
Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Kostnadsfritt extramaterial
Läspraktik fortsätter på webben! Här ﬁnns
kostnadsfritt extramaterial i form av ljudﬁler.
nok.se/laspraktik
Författare: Maria Janeklint, Mats Larsson
Läspraktik
Dagens rätt

27-45439-2

48 s

99:-

Ny på Nejlikan

27-45440-8

48 s

99:-

Veckans vara

27-45441-5

48 s

99:-

Lärarhandledning Webb

27-45442-2

12 mån

229:-
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Passar för: Sﬁ kurs C–D | Lärarstöd i sﬁ och sva | Svenska som främmande språk | Sva grundvux

Målgrammatiken

Använd gärna
tillsammans med
Mål! Se sid 12.

Svensk grammatik på 18 språk

Omsl somaliska:Omsl somaliska

10-02-11

14.01

nok.se/malgrammatiken

A CONCISE SWEDISH GRAMMAR • SVENSK GRAMMATIK PÅ ENGELSKA

Målgrammatiken är en svensk grammatika
som ﬁnns bearbetad och översatt till ﬂera
språk. Målgrammatiken 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 versionen av Målgrammatiken är avsedd för läraren och förklarar hur versionerna på olika
språk skiljer sig från varandra. Det gör det
lättare att förstå bakgrunden till de svårigheter elever med olika modersmål har.

ISBN 978-91-27-50252-9

9 789127 502529

Nytt omslag.indd 1

Författare: Åke Viberg, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf
Målgrammatiken

ISBN 978-91-27-50147-8

9 789127 501478

2011-09-20 16:39:59

Svensk grammatik på albanska

27-50266-6

184 s

Svensk grammatik på arabiska

27-50147-8

224 s

245:245:-

Svensk grammatik på engelska

27-50252-9

160 s

245:-

Svensk grammatik på finska

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

Sida 1

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.

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

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

SVENSK
GRAMMATIK
PÅ SOMALISKA

*4#/ 



 

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/

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

Uttalsboken
Hjälper alla till bättre uttal
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 vokaloch konsonantljuden med så kallat centralsvenskt uttal. Därefter kommer ordbetoning och satsbetoning som skapar
språkets melodi.

Lärarhandledning
Uttalsboken avslutas med en omfattande
handledning. Med boken följer en cd med
inspelade övningar.

Kostnadsfritt extramaterial
Uttalsboken fortsätter på webben! Här
ﬁnns kostnadsfritt extramaterial i form av
ljudﬁler.

nok.se/uttalsboken
Författare: Håkan Rosenqvist
Uttalsboken
Uttalsboken inkl cd

27-40645-2

96 s

239:-
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Passar för: Sﬁ kurs D | Sva grundvux | Lärarstöd i Sva

Form och
funktion
Ordföljd och verb
I Form och funktion ordföljd presenteras svenskans ordföljd med hjälp av satsschemat.
Rubrikerna är kopplade till Målgrammatiken som ﬁnns på många språk.
Form och funktion verb innehåller regler och förklaringar på enkel svenska. Till varje
moment ﬁnns övningar. För att underlätta arbete på egen hand följer ett separat facit
med böckerna.

nok.se/formochfunktion
Författare: Kerstin Ballardini
Form och funktion
Ordföljd

27-41214-9

128 s

119:-

Verb

27-41213-2

144 s

129:-

176 s

179:-

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

Se upp!
169 svenska partikelverb
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

nok.se/seupp
Författare: Hans Holmgren Ording
Se upp!
Lärobok

27-50473-8

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

Tackla

Tackla
AnnA Almqvist

✦

mAhiyAr moghAdAm

✦

Ann-mAri tormAlm

TACKLA
Läsförståelse
tåelse
tåels
se

Öva ordkunskap, läsförståelse och språklära

Skönlitteratur

GUNNEL BERGSTRÖM

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

Ordkunskap

Grön
rön pist

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

IDIOM

TACKLA LäsSkönGrön.indd 1

08-02-05 08.36.22

GRÖN pist

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

nok.se/tackla
För beställningsinformation, se nok.se/tackla

25
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YRKESSVENSKA

oversikt_Ykressvenska_i_vard_och_omsorg.pdf

1

2018-11-27

Nyhet

11:49

Kapitel 2

Kapitel 1

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

Kapitel 3

Yrkessvenska i vård och omsorg

Förbereder för arbete inom vård och omsorg

Boken kan användas i yrkesförberedande kurser samt av elever som läser
vård- och omsorgsprogrammet och vårdbiträdesutbildningen.
I bokens tolv kapitel får eleverna en inblick
i vårdarbetet både utifrån vårdtagarnas
och vårdpersonalens perspektiv. Därefter
följer faktatexter om olika aspekter av
arbete inom vård och omsorg: vårdetik,
psykiatri, omvårdnad, vanliga sjukdomar
etc. Till texterna hör läsförståelseuppgifter
och ordövningar. Yrkessvenska i vård och
omsorg kombinerar yrkeskompetens och
svenskkunskaper och passar även för studier på distans.
Tydlig kapitelstruktur
Kapitlen inleds med tydliga och konkreta
mål. Därefter följer frågor och nyckelbegrepp som hjälper eleverna att aktivera
sina förkunskaper om ämnet. Varje kapitel
avslutas med en sammanfattning som knyter an till målen och som med fördel kan
användas som repetition.

Berättelsen gör kunskapen konkret
Varje kapitel består av två texter: en berättande text som berör en aspekt av arbete
inom vård och omsorg samt en eller ﬂera
faktatexter som på ett teoretiskt sätt ger
fakta och teoretisk kunskap till berättelsen.
Yrkeskunskaperna från faktatexterna konkretiseras i berättelserna där eleven får
Kapitel 10
möjlighet att träna yrkesspråket
i en
meningsfull och verklighetsnära kontext.
Övningar 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 ordkunskap och grammatik. De självrättande
webbövningarna samt facit till läsförståelsefrågorna gör att boken passar bra för
elever som vill studera på distans eller på
egen hand.

Kapi
Kostnadsfritt extramaterial
Yrkessvenska i vård och omsorg fortsätter
på webben! Här ﬁnns extramaterial som
inlästa texter och webbövningar.
Digitalbok
Yrkessvenska i vård och omsorg ﬁnns som
digitalbok. Till den ﬁnns webbövningar,
inlästa texter, skrivbara pdf:er och ordlistor.

nok.se/vardochomsorg
Författare: Cattrin Hurtig
Yrkessvenska i vård och omsorg
Lärobok

27-45371-5

144 s

179:-

Digitalbok

27-45372-2 12 mån

99:-
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Passar för: Sﬁ kurs D | Sva grundvux | Arbetsmarknadsutbildningar | Yrkesutbildningar | Orienteringskurser

Yrkessvenska i barnomsorgen
Kombinerar yrkeskompetenser och svenskkunskaper

Yrkessvenska i barnomsorgen förbereder 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 passar för
elever som har läst svenska som andraspråk och vill studera vidare mer yrkesinriktat och kan även användas i yrkesförberedande kurser samt av elever som läser
barn- och fritidsprogrammet med språkstöd.
Boken innehåller tio kapitel som bland
annat tar upp ämnen som förskolans lärandeuppdrag, förskolans organisation, barnsäkerhet och personalsamverkan. I varje
kapitel får eleverna även reﬂektera kring
frågor som rör vikten av etiskt förhållningssätt samt demokratiska värden.
Tydlig kapitelstruktur
Kapitlen inleds med tydliga och konkreta
mål. Därefter följer frågor och nyckelbegrepp som hjälper eleverna att aktivera

sina förkunskaper om ämnet. Varje kapitel
består av två texter: en faktatext som
berör en aspekt av arbetet inom barnomsorgen på ett teoretiskt sätt och en berättelse utifrån ett barn som är huvudpersonen genom hela boken.
Ämneskunskaperna från faktatexterna
konkretiseras i berättelserna och eleven
får möjlighet att träna yrkesspråket i en
meningsfull och verklighetsnära kontext.
Till texterna hör läsförståelseuppgifter,
ordövningar och enkla skrivuppgifter. Till
varje kapitel hör även ett stort antal webbövningar där eleverna får träna ordkunskap och grammatik.

Kostnadsfritt extramaterial
Yrkessvenska i barnomsorgen fortsätter
på webben! Här ﬁnns extramaterial som
inlästa texter och webbövningar.
Digitalbok
Yrkessvenska i barnomsorgen ﬁnns som
digitalbok. Till den ﬁnns webbövningar,
inlästa texter, skrivbara pdf:er och ordlistor.
nok.se/yrkessvenska_barnomsorgen
Författare: Louise Sjöstrand
Yrkessvenska i barnomsorgen
Lärobok

27-45143-8

128 s

179:-

Digitalbok

27-45144-5 12 mån

99:-
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Passar för: Sﬁ kurs B

Sju familjer, jobb och dagar
Tolka skrift och information i vardagen
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
graﬁska information som omger dem i vardagen.
Omvärldskunskap i Sju familjer
I Sju familjer får eleverna baskunskaper om
Sverige genom att följa sju olika familjer.
Varje familj presenteras i ett tema: Geograﬁ, 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: fastighetsskötare, barnskötare, busschaufför, två olika
butiksanställda, hemtjänstpersonal och
kafébiträde/kaféägare. Eleverna får träning i att tolka kvitton, mejl, anställningsbevis 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 ﬂyttkort och svara på sms.

nok.se/sjujobb
Författare: Lars Wäremark
Sju familjer

Digitalbok
Sju familjer ﬁnns som digitalbok
med inlästa texter.

Lärobok

27-41894-3

96 s

179:-

Lärobok Digital

27-42800-3 6 mån

99:-

Sju jobb
Lärobok

27-40727-5

96 s

179:-

Lärobok Digital

27-42801-0

6 mån

99:-

Lärobok

27-50197-3

96 s

179:-

Lärobok Digital

27-42799-0 6 mån

99:-

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

Böcker för yrkessvenska
Läromedelsserie med olika yrkesproﬁler

Bakom ratten

Förskolan Liljan

Idas arbetsvecka

– att arbeta med transport

– att arbeta inom barnomsorg

– att arbeta inom vård och omsorg

Huvudpersonerna i boken kör taxi, lastbil,
buss och tunnelbana och berättar om sina
arbeten. Eleverna får både lära känna
deras vardag och höra om mer ovanliga
händelser. Boken innehåller också grundläggande svenska traﬁkregler.

Boken tar upp vardagliga situationer på
en förskola, som lek, utﬂykter, personalmöten och samtal med föräldrar. Både
personal, barn och föräldrar kommer till
tals.

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.

Författare: Märta Johansson

Författare: Helena Österlund

Författare: Märta Johansson

Bakom ratten (Transport)

27-72324-5 64 s

129:-

Förskolan Liljan (Barnomsorg)

27-72322-1

80 s

129:-

Idas arbetsvecka (Vård)

27-72320-7 64 s

Harrys hörna

Hos Karlssons

Vinklar och rör

– att arbeta inom handel

– att arbeta på restaurang och i
storkök

– att arbeta med teknik

Här får eleverna bekanta sig med Harry
och hans anställda i mataffären Harrys
hörna. Texterna behandlar vanliga situationer i en svensk mataffär, men tar också
upp hur man söker jobb och hur det är att
ha eget företag.
Författare: Torbjörn Hansen
Harrys Hörna (Handel)

Eleverna träffar Stig och hans anställda i
restaurangen Karlssons. Boken beskriver
en arbetsdag från morgon till sen kväll och
hur de olika yrkesgrupperna på restaurangen arbetar.
Författare: Märta Johansson

27-72323-8 80 s

129:-

Hos Karlssons (Restaurang)

129:-

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 skyddsombud
på IF Metall.
Författare: Gunnel Bergström

27-43169-0 64 s

129:-

Vinklar och rör (Teknik)

27-72325-2 80 s

129:-
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För den som redan arbetar
i Sverige eller är på väg ut i
det svenska arbetslivet.

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

Rivstart yrkesliv
Bygger kulturell kompetens för yrkeslivet
Rivstart Yrkesliv lär ut en fungerande svenska som gäller för
ﬂera yrkeskategorier.
I Rivstart Yrkeliv ligger fokus på det språk
och kulturella kompetens man behöver för
ett yrkesliv i Sverige. För att kunna lära ut
hur svenska språket ser ut i yrkeslivet, är
Rivstart Yrkesliv fokuserad på ett område i
taget och relevant i exempel och övningar.
Boken riktar sig till personer som redan
jobbar i Sverige men som inte har börjat
använda svenska på arbetet, och personer
som är på väg ut i det svenska arbetslivet.
Nivån är B1 enligt den gemensamma
europeiska referensramen för språk eller
motsvarande kurs D i sﬁ.
Mycket fokus på talövningar
Boken innehåller integrerade övningar
där eleven tränar läsförståelse, skriva, tala

och förstå. De många talövningarna ger
verktyg i hur språket kan användas. Tips
och träningsuppgifter ges för olika tänkbara situationer där det är viktigt att kunna
göra sig förstådd. Skrivuppgifterna är
anpassade efter situationer som kan uppstå 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 underlätta självständigt arbete ﬁnns alla texter
inlästa som ljuﬁler. Dessa hittar du på
nok.se/extramaterial. Där ﬁnns även
hörövningar.

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

nok.se/rivstartyrkesliv
Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm
Rivstart Yrkesliv
Lärobok (allt-i-ett bok)
inkl. ljudfiler

27-42571-2

128 s

189:-
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Passar för: Nybörjare i svenska

Öva svenska
Språkträning för nyanlända ungdomar
Öva svenska 1 och 2 vänder sig till nyanlända elever som precis börjat lära sig
svenska. Innehållet i böckerna har en långsam progression med många tillfällen 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. Många och detaljrika illustrationer
hjälper eleven att konkretisera innehållet.
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 Öva
svenska 1 slutar. 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.

2

Språkträning för nyanlända ungdomar
Margaretha Svensson

Kostnadsfritt extramaterial
Öva svenska fortsätter på webben! Här
ﬁnns extramaterial i form av inlästa texter.
nok.se/ovasvenska
Författare: Margaretha Svensson
Öva svenska
Öva svenska 1

27-45125-4

80 s

95:-

Öva svenska 2

2-745126-1

80 s

95:-

27-44816-2

96 s

159:-

80 s

159:-

Passar för: Nybörjare i svenska

Lär dig – Läs
Läsförståelse på tre nivåer
Lär dig - Läs består av korta texter. Inom
varje tema ﬁnns tre texter på tre olika svårighetsnivåer där textlängd och grammatiken byggs på. På så vis kan hela klassen
arbeta med samma textinnehåll, men
eleven kan välja den svårighetsnivå som är
aktuell för hens språkutveckling. Alla texter
är också inlästa och har tillhörande läsförståelseuppgifter.

nok.se/lardig
Författare: Joel Berglund
Lär dig
Lär dig – Läs

Passar för: Nybörjare i svenska

Lär dig – Ord
Ordförståelse som utvecklar vardagsspråket
Ord – bygger basordförrådet
Eleven bygger upp basordförrådet inom
olika teman genom språkövningar där ord
och begrepp kopplas till bilder. Ord och
begrepp sätts även in i en kontext, till
exempel i enklare texter.

nok.se/lardig
Författare: Joel Berglund
Lär dig
Lär dig – Ord

27-44817-9
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Passar för: Nybörjare utan studievana

Vardagssvenska

PICTOGLOSS

Grundkurs i svenska språket för nyanlända

Bildserier för språkundervisning

6
27

Pictogloss passar för :

Vardagssvenska – Grundkurs i svenska
språket riktar sig till nyanlända i Sverige.
Läromedlet utgår från kursplanen Vardagssvenska som är framtagen för kurser
på studieförbund.
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 användbara fraser
som kan behövas under den första tiden i

•
•
•

Sverige, till exempel i affären, på vårdcentralen eller i skolan. I slutet av varje kapitel
ﬁnns en plus-sida för den som vill jobba
vidare, med texter och grammatik. Där
ﬁnns också en luck text med facit. Sista
kapitlet är ett faktakapitel om Sverige.

22

•
•
•

20

Innehåll :

•

Gabrielle Klingelhöfer
Cornelia Johansson

•

ISBN 978-91-27-44744-8

•

9 789127 447448

nok.se/vardagssvenska
Författare: Anette Althén, Kristoffer Magnell
Vardagssvenska
Grundkurs i svenska språket

27-44703-5

90 s

99:-

PICTOGLOSS
Passar för: Nybörjare utan studievana

PICTOGLOSS

Pictogloss

Innehåller
• 36 bildserier
• Aktivitetsbank
• Digitala flashcards

Bildserier för språkundervisning

www.nok.se

www.nok.se

Bildserier för språkundervisning

29

36

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 lättsamma 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.

8
18

220 kort

PICTOGLOSS

nok.se/pictogloss

Kostnadsfritt extramaterial
Pictogloss fortsätter på webben! Här
ﬁnns samtliga bilder ﬁnns som digitala
ﬂashcards att använda via projektor.

Författare: Gabrielle Klingelhöfer, Cornelia Öystilä Johansson
Pictogloss
Bildserier för språkundervisning

27-44744-8

799:-

Passar för: Nybörjare i svenska

Urban Östberg

·

Svenska till vardags

Svenska till vardags

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

Östberg

Anna Hallström

Hallström

Svenska till vardags

Ord och fraser för nyanlända
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 finns översättning till engelska.

Anna Hallström • Urban Östberg

SVENSKA till

VARDAGS
Ord och fraser för nyanlända

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

nok.se/svenskatillvardags
Författare: Anna Hallström, Urban Östberg
Svenska till vardags
Lärobok

ISBN 978-91-27-41179-1

27-41179-1
Svenska till vardags Omslag.indd 1

9

64 s

789127 411791

1 0 0 0 0

99:2016-03-18 10:02
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Lärarhandledningar

FIXA TEXTEN 1

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 finns
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
finns till exempel uppgifter som:
•
•
•

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

FIXA TEXTEN 1 LÄRARHANDLEDNING

FIXA TEXTEN 1

Svenska och sva för högstadiet

Pär Sahlin

Till varje kapitel finns även bedömningsstöd för ett formativt arbetssätt.
På nok.se finns 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 fixa texten.
FIXA TEXTEN 1
Svenska och sva för högstadiet

Pär Sahlin

Svenska och sva för högstadiet

Pär Sahlin

ANDRA
UPPLAGAN

2017-05-13 12:15

Fixa texten oms-skiss_13.indd 2

2017-05-13 12:15

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 Lärarhandledning

Pär Sahlin

ANDRA
UPPLAGAN

Fixa texten oms-skiss_13.indd 1

FIXA TEXTEN 2

www.nok.se/fixatexten

ISBN 978-91-27-45163-6

LÄRARHANDLEDNING

9 789127 451636

Fixa texten 1_LHL_cover.indd 1-3

2017-08-31 10:56

Passar för: Sva grundvux

Fixa texten

Läs, tala och skriv i genrer
Med Fixa texten får eleverna lära sig att
identiﬁera ett stort antal genrer. Denna
omarbetade upplaga har utökats med
ﬂera nya genrer som till exempel argumenterande tal och faktatexter.
Lärarhandledningen är en unik produkt
där elevboken är integrerad i lärarmaterialet. Lärarmaterialet ligger som en
introduktion till respektive kapitel från
elevboken. Det tar sin utgångspunkt i varje
genres tre S – syfte, språk och struktur –
och hjälper dig att arbeta språk- och
kunskapsutvecklande.

Här ﬁnns till exempel uppgifter som:
• skapar förförståelse
• fokuserar på viktiga ord och begrepp
• visar på vikten av källkritik.
Välj tryckt eller digital lärarhandledning.
Till den tryck ta ingår den digitala under 12
månader.

Digitalbok
Fixa texten 1 och 2 ﬁnns även som
digitalbok med inläst text.

nok.se/ﬁxatexten
Författare: Pär Sahlin
Fixa texten
Fixa texten 1, andra upplagan

27-44940-4

Fixa texten 1, andra upplagan
Digital

27-45275-6 12 mån

Fixa texten 1 Lärarhandledning 27-45163-6

136 s

224 s

189:79:399:-

Fixa texten 1
Lärarhandledning Digital

27-45572-6 12 mån

199:-

Fixa texten 2, andra upplagan

27-44941-1

199:-

Fixa texten 2, andra upplagan
Digital

27-45277-0 12 mån

Fixa texten 2 Lärarhandledning 27-45254-1
Fixa texten 2
Lärarhandledning Digital

152 s

79:-

264 s

399:-

27-45574-0 12 mån

199:-

Passar för: Sva grundvux

Nya Mål 3

Texter med varierande svårighetsgrad
I Nya mål 3 lär sig eleverna om det svenska
kulturarvet samtidigt som de fördjupar
sina läskunskaper. I boken ﬁnns uppgifter
som syftar till att få igång samtal om
kulturella skillnader och likheter – 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 förutsättningar
får avgöra.

Författare: Harriet Risérus, Åke Sandahl,
Sune Stjärnlöf, Margareta Lindström, Gunilla Serin
Nya Mål 3
Lärobok

27-50589-6

320 s

275:-

Övningsbok

27-50590-2

176 s

179:-

Facit till övningsbok

27-50596-4

16 s

69:-
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Passar för: Sva grundvux

Summit

Nyhet

Grundläggande matematik i fyra delar
Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie som omfattar hela grundskolans matematik. Serien har tydlig koppling till kursplanerna för grundskolan och vuxenutbildning på grundläggande nivå
och är på ﬂera olika sätt anpassad till ungdomar och vuxna med
begränsad studievana och med andra modersmål än svenska.
Framstegskartan
När eleverna öppnar Summit ﬁnns 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 matematiken. 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 hjälper Summit eleverna att behålla fokus. De
skriver direkt i boken och ser sina lösningar
ihop med uppgiften, och behöver varken
hålla reda på lösa blad eller växla mellan bok
och skrivhäfte.
Konkret – visuellt – abstrakt
Innehållet i Summit tar ofta avstamp i elevens
vardag för att göra matematiken så meningsfull som möjligt. För att skapa förståelse
används ett konkret och tydligt bildspråk
som kopplar till det mer abstrakta. Samtidigt stärks eleverna i sin språkutveckling.

Digital kompetens och programmering
I Summit ﬁnns inslag av både programmering och användning av digitala verktyg,
till exempel GeoGebra och Excel, helt
enligt de nya kursplanerna i matematik.

nok.se/summitgrundlaggande
Författare: Anita Ristamäki, Grete Angvik Hermanrud
Summit grundläggande matematik
Summit 1

27-44951-0

144 s

169:-

Summit 2

27-44882-7

168 s

169:-

Summit 3

27-45154-4

248 s

209:-

Summit 4
Utkommer ht 2019

27 45155-1

248 s

209:-

Under 2019 omarbetas Summit matematik till Summit 4.
Elevboken, digitalboken och lärarhandledningen ﬁnns
kvar till försäljning, se nok.se/summit
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Uppgifter
som aktiverar
elevernas
förkunskaper.

inledande uppgifter

Vägar till

Samtala i par

Väder
När vi beskriver vädret använder vi ord som sol, regn och
blåst. Vi kan också säga att det är varmt, kallt eller fuktigt.

1. Beskriv vädret på bilderna med hjälp av orden.

SO

Ex: varmt, kallt, minusgrader, blåsigt, hett, torrt, fuktigt,
svettigt, regnigt, svalt, snöigt, stormigt, soligt, molnigt

Det är bra att veta vad det är för väder ute när du till exempel ska
gå till skolan på morgonen. Då tittar du ut genom fönstret och
bestämmer om du ska klä dig varmt eller om du behöver ta med ett
paraply. Att vädret skiljer sig åt har flera orsaker, alltså anledningar.

2. Hur tror du det känns att vara där?

Varför tror du att det blir olika väder?

Atmosfären och solen

Utflykt på längdskidor.

Lek på stranden.

På väg till skolan.

En dag vid havet.

Runt jorden finns ett lager med gaser som kallas atmosfären. Det är
i atmosfären som vädret bildas. Atmosfären skyddar oss människor
från att bli brända av solens strålar och innehåller bland annat syret
som vi andas. Utan atmosfären skulle vi människor inte kunna leva
på jorden.

spr åkut vecklande so för årskurs 7-9

Runt jordklotet finns
atmosfären.

Arbeta med centrala begrepp
1. Översätt orden till ditt modersmål.
2. Vilka ord passar ihop med bilderna?
3. Kan du komma på andra ord som hör
ihop med orden?

väder

temperatur

moln

vind

regn

Utan solen kan inget leva på jorden eftersom solen ger oss värme
och ljus. På grund av att jorden är rund når solens strålar jordytan
olika mycket. Det gör att det blir olika väder på olika platser.

nederbörd
sol

Vad är atmosfären och varför är det soligare och varmare på vissa
platser jämfört med andra?

66

Vagar till SO_Lasprov.indd 66

Frågor som skapar
naturliga läspauser
och ger tillfälle för
reﬂektion.

Vä d e r o c h k l i m at

2018-06-25 20:45

Vagar till SO_Lasprov.indd 67

67

2018-06-25 20:45

Passar för: Sva grundvux

Vägar till SO

Mycket stöttning
med ett språk- och
kunskapsutvecklande
arbetssätt

Ett SO-läromedel 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-ämnen. I varje
ämne görs nedslag i det centrala innehållet. Fokus ligger på att ge eleverna
grundläggande SO-kunskaper inom respektive ämnesområde. Dessutom vägleds
eleverna i att utveckla strategier för att ta
sig an komplexa ämnestexter och utveckla
ett ämnesspråk. För att eleverna ska lyckas
utveckla dessa förmågor är språket förenklat och mottagaranpassat.
Kulturneutralt och kulturspeciﬁkt
innehåll
Läraren kan enkelt anpassa undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper inom ämnena, då innehållet delvis
utgår från Skolverkets kartläggningsmaterial av nyanlända elevers kunskaper
steg 3. Innehållet i de fyra SO-ämnena är
både kulturneutralt och kulturspeciﬁkt.
Det kulturneutrala är exempelvis avsnitten
om klimat, väder och jordens befolkning,
medan det kulturspeciﬁka rör Sveriges

statsskick och samhällsekonomi. Varje
ämnesområde avslutas med en uppgift
som kan bedömas i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne. På så
sätt kan både lärare och elever följa elevernas utveckling.
Mycket stöttning med ett språk-och
kunskapsutvecklande arbetssätt
Boken utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där språk- och
ämneskunskaper utvecklas parallellt.
Eleven stöttas språkligt för att på bästa
sätt ta sig an ämnesinnehållet. Det språkliga stödet består till exempel av förförståelseövningar, ord- och begreppsförklaringar, skrivmallar och frågor som stöttar
läsförståelsen.
För att ytterligare stötta inlärningen får
eleverna återkommande reﬂektera, interagera och diskutera kring innehållet. De
får även mycket stöttning med hjälp av det
stora antalet bilder som ytterligare förtydligar texten.

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

Kostnadsfritt extramaterial
Vägar till SO fortsätter på webben! Här
ﬁnns kostnadsfritt lärarstöd att ladda ner.
nok.se/vagartillso
Författare: Fredrik Ahlén, Malin Fransson
Vägar till SO
Textbok

27-45179-7

228 s

209:-

Digitalbok

27-45467-5

12 mån

79:-
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Studiestöd på
arabiska och
somaliska

Passar för: Sva grundvux SO

SOL 4000 Fokus

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

Lättläst SO

SOL 4000 Fokus

ten riktar sig till nyanlända elever och är en
studiehandledning i ljudboksform kopplat
till SOL 4000 grundböcker. I ljudboken
ﬁnns den svenska texten inläst på svenska
parallellt med studiehandledning på arabiska eller somaliska.

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

Enheter och samband

on,

ögondusch och handdusch
da

lärares anvisningar!

STORHET

ENHET

FÖRKORTNING

kilogram

kg

meter

m

1. Du ska känna till placering och användning av:

FOKUS Massa

PULS Kemi Fokus för grundskolans•årbrandsläckare
7-9
Berth Andreasson, Kent Boström,
Eva
Holmberg
Längd
• brandfilt
Puls Kemi Fokus består av

och handdusch s
Tid • nöddusch, ögondusch
sekund

• förbandslåda
Hastighet
m/s
• 11 välstrukturerade kapitel med utgångspunkt i Lgr 11 och Centralt innehåll,

gi, Människan och Arv & utveck-

2. Följ alltid din lärares anvisningar!
helt parallell med Puls Kemi grundbok.
Kraft
newton

na
experiment
att du fått
lärarens
lt innehåll
och utan
helt parallell
med

och svenska som andraspråk. Textraderna
tillstånd! är numrerade.
Arbete

newtonmeter

Nm

Mekanisk effekt

watt

W

t och gör experimenten försiktigt!

en.

jar experimentera:
liga
undersökningar.

• Ett brett urval av varierade uppgifter anpassade för att svara mot kunskaps-

joule

r kommentarer och stöd för

laborationen
noga innanfacit
du börjar
tioner
och laborationer,
till arbeta.

läraren ger.
arbetsuppgifter och extra arbetsmaterial.
Fokusfrågor som är
Värmeenergi Det finns också joule
J sor-

arbetsuppgifter och extra arbetsmaterial. Det finns också Fokusfrågor som är

terade under boktextens rubriker,
Ordlistalaborationen
samt särskild
lärarhandledning
7. Fokus
Tänk igenom
noga
innan du börjar arbeta.

sorterade under textens rubriker, Fokus Ordlista samt särskild lärarhandledning

Ström (strömstyrka)

K

ampere

A

Spänning
volt färdigt:
När du har experimenterat

För mer information om våra digitala produkter, se www.nok.se/puls
I PULS-serien ingår

rbetsplatsen. Kontrollera att det inte ligger
apper eller liknande i vaskarna med vatten.

Biologi
FOKUS

ysik

FOKUS

FOKUS

27-42175-2

96 s

169:-

ysik
FOKUS

För mer information om våra digitala produkter, se www.nok.se/puls
I PULS-serien ingår

W

9. Gör energiöverföring
rent på arbetsplatsen.
Kontrollera att Ws
det inte ligger
Elektrisk
wattsekund
Kemi
ysik

Biologi
FOKUS

tändstickor, papper eller liknande i vaskarna med vatten.

Ljudnivå

hov händerna med tvål och vatten innan du
alen.

watt

169:-

för Dig som arbetar med Fokusböckerna.

V

Resistans
8. Diska använda glaskärl.ohm
Ställ tillbaka övrigtΩmaterial på plats i

skåpeffekt
eller backar.
Elektrisk

96 s

Det omfattande digitala lärarmaterialet innehåller kommentarer och stöd för
kunskapsbedömning, handledning till demonstrationer och laborationer, facit till

för Dig som arbetar med Fokusböckerna.

27-42178-3

Samhälle i dag 7
Elevbok Fokus

• Digital elevbok.

°C

som finns och
i laborationsbeskrivningen
kunskapsbedömning, handledningföreskrifter
till demonstrationer
laborationer, facit till eller som
kelvin

Religion och liv 7
Elevbok Fokus

kraven i Lgr 11 och som förbereder eleverna inför de nationella ämnesproven.

J

6. Ta på dig skyddsförkläde och, vid speciella behov,
grader Celsius

169:-

och svenska som andraspråk. Textraderna är numrerade.
• Layouten är anpassad för att underlätta läsningen.
• Elevstöd för genomförande av en systematisk undersökning.

Absolut temperatur

a glaskärl. Ställ tillbaka övrigt material på plats i
e www.nok.se/puls
kar.

Puls Fysik Fokus består av

joule
J
• Elevstöd för genomförande avLägesenergi
systematisk
5.enUppträd
lugntundersökning.
och gör experimenten
försiktigt!

Temperatur

xperimenterat
färdigt:
amt särskild lärarhandledning

FOKUS

Staffan Sjöberg, Börje Ekstig

• Ett brett urval av varierade uppgifter,
anpassade för attjoule
svara mot kunskapsRörelseenergi
J
Elasticitetsenergi

96 s

helt parallell med Puls Fysik grundbok.

skyddsglasögon.
Bind upp långtoch
hår.stöd
Följför
de speciella
Det omfattande digitala lärarmaterialet
innehåller kommentarer

ns också Fokusfrågor som är

Kemi
PULS Fysik Fokus för grundskolans år 7-9

• Layouten är anpassad för att underlätta
läsningen.
förbjuden
i kemisalen på grund av förgiftningsrisken.

• Digital elevbok.

27-42176-9

• Förklarande och inspirerande bilder.

kraven i Lgr 11 och som förbereder
eleverna
inför
de nationella ämnesproven.
Innan
du börjar
experimentera:

e för att svara
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och,
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Bind
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169:-

• Texterna är specialskrivna för att underlätta för elever med lässvårigheter

• Förklarande och inspirerande4.
bilder.
Smaka aldrig! All förtäring av mat och godis är

mrerade.på grund av förgiftningsrisken.
emisalen

96 s

• 15 välstrukturerade kapitel med utgångspunkt i Lgr 11 och Centralt innehåll,

N

• Texterna är specialskrivna förTryck
underlätta
för elever
med lässvårigheter
3.attGör
aldrig egna
experiment
utan att du fått
lärarens
2
N/m

förtäring
av mat och godis är
r All
med
lässvårigheter

27-42177-6

Levande historia 7
Elevbok Fokus

Se fler Fokusböcker samt arbetsböcker på nok.se/laromedel

PULS Fysik Fokus

till placering och användning av:

PULS Kemi Fokus

PULS Biologi Fokus

Biologi

det här när du experimenterar

are

Geografi 7 Elevbok Fokus

FOKUS

decibel

Kemi
FOKUS

ysik
FOKUS

dB

10. Tvätta vid behov händerna med tvål och vatten innan du
Frekvens
hertz
Hz
lämnar kemisalen.
Belysning

lux

lux

Energi i allmänhet

joule

J

ISBN 978-91-27-42167-7

ISBN 978-91-27-42169-1

ISBN 978-91-27-42171-4

9 789127 421677

9 789127 421691

9 789127 421714

PULS Fysik Fokus omslag 2011 Flikar.indd 6

dd 6

2013-09-19 16:02

11-05-02 15.46.45

11-05-02 15.38.45

Passar för: Sva grundvux NO

PULS Fokus

Studiestöd på
arabiska och
somaliska

Lättläst NO

I PULS Fokus är texterna specialskrivna för
att underlätta läsning och läsförståelse.
Fokusböckerna är helt parallella med
grundböckerna och det går utmärkt att
använda dem samtidigt i klassrummet. Det
ﬁnns även arbetsböcker till varje Fokustitel.
Lärarhandledningarna till respektive
PULS-bok har ett omfattande stöd för

arbetet med läsning och läsförståelse. Här
ﬁnns även kopieringsunderlag och tips om
samverkan med andra ämnesområden
och aktörer i samhället. Att arbeta med
källkritisk granskning och värdering av
information lyfts fram.

Författare: Berth Belfrage, Lars Bondesson, Sture Gedda,
Birgitta Johansson, Ingemar Zachrisson, Charlotta
Andersson, Helene Fägerblad, Maria Ramsby Guillemain,
Ylva Yngwe
PULS NO Fokus
PULS Biologi 7–9 Fokus

27-42167-7

324 s

285:-

PULS Kemi 7–9 Fokus

27-42171-4

180 s

285:-

PULS Fysik 7-9 Fokus

27-42169-1

232 s

285:-

Se arbetsböcker till Fokusböckerna på nok.se
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GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING ENGELSKA

Passar för: Sva grundvux engelska

Level Up

Handbok i engelska för årskurs 7-9
Level Up är en handbok som ger eleverna
verktyg för att utveckla färdigheter och
förmågor i engelska utifrån egna förutsättningar och behov. Boken hjälper dem att
utvecklas som läsare, skribenter, talare,
samtalspartner, lyssnare och källkritiker.
Level Up ger dig som lärare frihet att planera och genomföra din undervisning i
engelska på det sätt du tycker är bäst.
Boken kan användas tillsammans med
andra läromedel eller som en ryggrad i

undervisningen för dig som ofta arbetar
med eget material.

nok.se/levelup
Författare: Christopher Jacklin, Desirée Kellerman
Level Up
Elevbok

27-45158-2

136 s

169:-

Elevbok Digital

27-45160-5

12 mån

79:-

Passar för: Sva grundvux engelska

Get in Shape

Repeterar de första årens engelska
Get in Shape är ett läromedel som kan
användas fritt mellan årskurserna. Varje
bok innehåller kapitel enligt samma tydliga
mönster:
1. Texten presenteras i en tecknad serie
med pratbubblor
2. Ordlista
3. Ord- och frasträning
4. Hör- och läsförståelse
5. Dialogträning
6. Ett grammatiskt moment åt gången.
Inlästa texter, ordlistor och hörövningar i
mp3-format medföljer lärarhandledning-

arna som säljs som nedladdningsbara
pdf:er. De innehåller även metodiska tips,
en mängd kopieringsunderlag samt facit.
Författare: Andrew Cowle, Annica Bonthron,
Ann-Louise Christensson
Get in Shape
Get in Shape 1 elevbok

27-41024-4

Get in Shape 1 cd

27-41039-8

399:-

Lärarhandledning Webb

27-41850-9

12 mån 759:-

96 s 149:-

Get in Shape 2 elevbok

27-41025-1

96 s 149:-

Lärarhandledning Webb

27-42091-5

12 mån 759:-

Get in Shape 3 elevbok

27-41026-8

96 s 149:-

Get in Shape 3 cd

27-41041-1

Lärarhandledning Webb

27-42090-8

399:12 mån 759:-

Passar för: Sva grundvux engelska

Back on track
Godkänt i engelska

Back on track består av tre allt-i-ett-böcker för elever som läser engelska
som språkval och som behöver arbeta med att nå kriterierna för godkänt (E).
Innehållet i böckerna består av texter från olika ungdomsböcker som varvas
med enkla övningar av olika slag. Eleven ska kunna jobba individuellt och
därför medföljer en elev-cd med texter och hörövningar varje bok.
Författare: Catharina Lantz, Dorte Juel Hansen,
Dorte Maria Buhl, Annika Edwall, Anne-Catrine Janlöv
Back on track
Back on track A, elevbok inkl cd

27-41764-9

96 s

209:-

Back on track B, elevbok inkl cd

27-41765-6

96 s

209:-

Back on track C, elevbok inkl cd

27-63520-3

128 s 209:-
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LÄRARLITTERATUR

Språkutvecklande SO-undervisning
– strategier och metoder

Boken hjälper dig till exempel att:
• stötta eleverna vid läsning av en läromedelstext
• skapa språkutvecklande uppgifter och
övningar

Studiehandledning
Med studiehandledningen får ni i kollegiet
möjlighet att ta er an innehållet i Språkutvecklande SO-undervisning tillsammans och
stötta varandra i att arbeta språkutvecklande.
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

69:-

Språkutvecklande NO-undervisning

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

liga
Språk

mål

Björn Kindenberg Maria Wiksten

Björn Kindenberg, Maria Wiksten
Språkutvecklande NO_160902.indd 3

Input
Språkutvecklande
NO-undervisning

27-44649-6

216 s

Webbaserad

Varför ska man arbeta digitalt med icke läs-och skrivkunniga elever och hur bedriver man i så fall en webbaserad 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 handledning i hur och var man kan börja med en webbaserad
undervisning. Bokens huvudsakliga innehåll är de arbetsgångar och modeller som författaren själv utformat, där allt
bygger på erfarenhet och forskning i ämnet.

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.

alfabetisering

Ivana Eklund

lärprocesser där du tydligt ser vad som sker
med språkinlärningen när eleverna använder
webbaserade verktyg och multimodalt
material.

Webbaserad

Webbbaserad alfabetisering

alfabetisering

Arbeta digitalt med illitterata

2016-09-13 10:29

259:-

Webbaserad alfabetisering
Varför ska du arbeta digitalt med icke läs- och
skrivkunniga elever? Kursplanen visar lärarens
uppdrag att ge eleven digital kompetens och
att IKT är en självklarhet.
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 ﬁnns konkreta arbetsgångar och

r
ape
nsk
rku
Fö

Alignment

Hö
ga
fö
r

ar
ng
ni
nt
vä

Lektionsaktiviteter och arbetssätt
Språkutvecklande NO-undervisning
innehåller framför allt konkreta lektionsaktiviteter och arbetssätt, med utgångspunkten i NO-ämnena.

Björn Kindenberg

Boken hjälper dig till exempel att:
• stötta eleverna vid läsning av naturvetenskapliga texter
• arbeta med modelltexter för att utveckla
elevernas skrivande
• formulera muntligt, utmanande frågor
• gå igenom ord och begrepp i en text.

– strategier och metoder för högstadiet

M ard

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

Språkutvecklande SO-undervisning

– strategier och metoder

Språkutvecklande

NO-undervisning
Stö
ttn
ing

Lektionsaktiviteter och arbetssätt
Språkutvecklande SO-undervisning
innehåller framför allt konkreta lektionsaktiviteter och arbetssätt, med utgångspunkt
i SO-ämnena.

• formulera muntligt, utmanande frågor
• gå igenom ord och begrepp i en text.
Innehållet utgår från den senaste forskningen
om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Elevaktiviteter och
intera
ktion

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

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

Författare: Ivana Eklund
Input

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

Webbaserad alfabetisering

27-44539-0

74 s

ISBN 978-91-27-44539-0

259:-

Ivana Eklund

9 789127 445390

Webbaserad alfabetisering_omslag_160224_Ny rygg.indd Alla sidor

2016-02-26 15:10
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LÄRARLITTERATUR/ORDBÖCKER

Grammatikundervisning
– för sﬁ och sva
Sﬁ-läraren och författaren Sara Lövestam
visar i boken Grammatikundervisning – för
sﬁ och sva hur du kan undervisa i grammatik
på ett roligt och effektivt sätt. Hennes
metod har sin grund i moderna rön kring
processbarhetsteori, genrepedagogik och
frasinlärning. Boken går systematiskt igenom svenska språkets grammatiska moment
för ett funktionellt språk.
Boken ger handledning, kunskap och råd i

grammatik samt didaktiska grepp och metoder för en roligare och mer lättillgänglig
undervisning, vilket leder till en snabbare
språkutveckling.

Författare: Sara Lövestam
Input
Grammatikundervisning
– för sfi och sva

27-44564-2 118 s 268:-

Att undervisa analfabeter
Att undervisa analfabeter beskriver hur man
som lärare börjar arbeta med en grupp när
det inte ﬁnns något gemensamt språk, när
man sällan har tillgång till modersmålslärare
och då eleverna inte kan ta lexikon till hjälp.
Arbetsgångar visar
hur man lägger upp undervisningen 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:-

Svenska ordböcker
Lättbegripliga ordförklaringar
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 ordböcker
Natur och Kulturs Svenska Ordbok

27-57062-7

1280 s

449:-

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok 27-50454-7

1248 s

469:-

Engelsk ordbok
Hitta och förstå information
Engelsk ordbok passar såväl i undervisningen, hemma som på resan. Med ordboken
ska ovana användare kunna hitta och förstå
den information de söker. Därför har till exempel förkortningar och grammatiska termer
använts i mycket liten utsträckning.

Innehåll:
• 63 500 ord och fraser till och från engelska
• Enkel, överskådlig och pedagogisk
• Många användbara fraser
Författare: Mats Bergström, Torkel Nöjd,
Mona Nöjd-Bremberg, Kerstin Andersson
Engelsk ordbok

27-71515-8

768 s 419:-
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TITELREGISTER

Titelregister
A

Att undervisa analfabeter ............39

B

Back on track ................................37
Bakom ratten ................................29

E

Engelsk ordbok ............................39
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M

Mitt i mål ....................................... 14
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N
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O
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U
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V

Vardagssvenska ...........................32
Vinklar och rör ..............................29
Vägar till SO ..................................35

W

Webbaserad alfabetisering .........38

Y

Yrkessvenska i barnomsorgen .....27
Yrkessvenska i vård och omsorg ...26

Ö

Öva svenska .................................31

Sagor och sanningar .................... 15
Samhällskunskap på
lätt svenska ................................... 17
Se upp! .........................................25
Sju dagar ......................................28
Sju familjer ....................................28
Sju jobb ........................................28
Skriv i vardagen ............................21
Skrivnyckeln .................................20
SOL 4000 Fokus ...........................36
Språkutvecklande
NO-undervisning .........................38
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SO-undervisning ..........................38
Summit .........................................34
Svenska ordböcker .......................39
Svenska till vardags ......................32
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Demokratin kräver
upplyst debatt.
Natur & Kultur stödjer dem som sprider ljuset.

Vi skräddarsyr
lösningar efter
dina behov
Rådgivning, demo eller workshop? Vi kommer
gärna till din skola. Det här kan du förvänta dig
av ett skolbesök.
• Presentation och rådgivning om aktuella och relevanta läromedel
– tryckt, blended och heldigitalt.
• Möjlighet att beställa utvärderingsexemplar på plats
• Testa direkt, få demo och testkonto till digitala läromedel
• En guidning i våra digitala kostnadsfria extramaterial
Kontakta oss för bokning eller mer information!

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

Priser
Priserna gäller till och med 31/12 2019 och
är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive
moms. Vi reserverar oss för eventuella
justeringar. Fullständiga försäljningsvillkor finns på nok.se/villkor.

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

Teknisk support
Behöver du hjälp att skapa konton,
administrera digitala läromedel eller
dela ut elevlicenser?
E-post: teknisksupport@nok.se
Telefon: 08-453 87 00
Anne Öhlander
Kundansvarig region Skåne,
Blekinge, Kronoberg, Kalmar
Tel: 070-271 60 75
anne.ohlander@nok.se

Jan Wilhelmsson
Kundansvarig region Jönköping,
Halland, Västra Götaland
Tel: 070-574 33 66
jan.wilhelmsson@nok.se

Christin Eriksson
Kundansvarig region Värmland,
Örebro län, Sörmland och Östergötland
Tel: 072-538 81 91
christin.eriksson@nok.se

Karl Karlsson
Kundansvarig region Uppsala,
Västmanland, Gävleborg, Dalarna
Tel: 076-546 86 71
karl.karlsson@nok.se

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

Anders Brick
Digital strateg och kundansvarig
region Åland, Utland & Stockholm norra
Tel: 076-546 86 32
anders.brick@nok.se

Natur & Kulturs debattbokspris på 250.000 kronor delas varje år ut för en bok som fördjupat samhällsdebatten.
Det går till författare som med sin utgivning fört in nyans och reflektion i samtidens svåraste frågor.

Natur & Kultur stöder dem som bidrar till en starkare demokrati. Utbildare som kastar ljus över
inlärningens mysterier, forskare som gör vetenskapen tillgänglig för fler, skribenter och debattörer
som utvecklar åsikter och debatt. Vi arbetar med priser, stipendier och stöd till organisationer och
individer. Läs mer om vårt arbete för bildning, kultur och demokrati på nok.se/enoberoendekraft.
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Catharina Frischenfeldt-Bååth
Försäljningschef och tf som kundansvarig för region Västernorrland,
Jämtland, Västerbotten, Norrbotten
catharina.baath@nok.se
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Sfi & Grundvux

Missa inte våra
övriga kataloger!
•
•
•
•
•

Förskolan
Fk–Åk 3
Åk 4–6
Åk 7–9
Gy & Vux

Beställ på nok.se

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

nok.se
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Natur & Kultur
Box 27323, 102 54 Stockholm
Besök: Karlavägen 31
Kundservice: 08-453 87 00
kundservice@nok.se
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