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2023Läromedelskatalogen
från Natur & Kultur

Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och 
bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska 
göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och 
lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom 
priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.



Natur & Kultur är inte som andra bokförlag. Vi är 
en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i 
samhället. Förutom att inspirera till läsande och 
lärande använder vi vårt överskott till att stärka 
röster i det demokratiska samtalet. 
   
Läs mer om hur vi ger ordet till fler tillsammans 
med Svenska Pen, Expo, Höj Rösten Politiker-
skola och många andra på nok.se

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

Vi skräddarsyr 
lösningar efter 
dina behov.

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

Catharina Frischenfeldt-Bååth
Försäljningschef 
Läromedel och Akademi
catharina.baath@nok.se

Pontus Kipowski
Kundansvarig Högskola/
Universitet och företag
073-675 54 74
pontus.kipowski@nok.se

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

Christoffer Ahl
Kundansvarig Läromedel: 
norra Stockholm samt Uppsala
076-546 86 71
christoffer.ahl@nok.se

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

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

Beställ!
Beställ och/eller få fördjupad 
produktinformation på nok.se
Avtalskund: Har din skola/kommun 
återförsäljaravtal? Beställ direkt 
via er läromedelsdistributör för att 
erhålla upphandlad avtalsrabatt.
Privatkund: Beställ på nok.se

Priser
Priserna gäller till och med 
31/12 2023 och är förlags-
nettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för 
eventuella justeringar. Fullstän-
diga försäljningsvillkor fi nns på 
nok.se/villkor

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

Sofi a Löfström
Kundansvarig Läromedel: 
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, 
Västernorrland, Västerbotten 
och Norrbotten
076-307 31 69
sofi a.lofstrom@nok.se
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Vi är ett klimat-
neutralt förlag 
Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimat-
neutralt förlag, något vi tänker förbli kommande 
år. Vi fortsätter arbetet med att minska vår klimat-
påverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen 
genom vår utgivning och göra vad vi kan för att till-
sammans med kunder, samarbetspartners och 
hela branschen arbeta för en hållbar framtid. 
Läs mer på nok.se/klimat

Beställ!

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

Priser

De angivna priserna gäller till och med 31/12 2023 
och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. 
Fullständiga försäljningsvillkor fi nns på nok.se/
villkor.

Kontakta oss

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

Bildning, utbildning och inspiration

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

Välkommen till oss!

MODERNA SPRÅK
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Natur & Kultur ger inte bara ut böcker. 
Vi fi nns till för att fl er ska kunna engagera 
sig i samhället. 

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som 
ska göra skillnad i samhället. Förutom att 
inspirera till läsande och lärande använder vi 
vårt överskott till att stärka röster i det demo-
kratiska samtalet. Så när du väljer Natur & 
Kultur är du del av något större. 

Läs mer på nok.se

@naturochkultur_skola/nokskolanok.se/nyhetsbrev

Lärarkvällar, 
lektionstips och 
nyheter
Prenumerera på våra nyhetsbrev och följ oss på 
Facebook och Instagram för att få inbjudningar, 
lektionstips och den senaste informationen om 
vår utgivning.

Röster för demo kratiskt 
deltagande
Natur & Kultur stödjer Förenade För orter, en kultur- 
och gräsrotsrörelse som arbetar med kultur och 
folkbildning med målet att stärka unga och unga 
vuxnas engagemang. Ett viktigt fönster för verk-
samheten är den uppmärksammade poesitävlingen 
Ortens Bästa Poet, som bidrar till att fl er röster hörs. 
Tillsammans ger vi ordet till fl er.

Pedagogikwebben
Kompetensutveckling och inspiration 
för dig som är lärare och pedagog.
pedagogikwebben.se

2

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

Du missar väl inte våra 
 lärarhandledningar?
Här fi nns stöd för din undervisning som exempelvis lektions förslag, 
didaktiska tips, extramaterial, provuppgifter och bedömnings stöd.

Läs mer på nok.se.

❤♥

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON
MICHAELA ERIKSSON

Tala 
Läsa 
Skriva

Sandra Fahlgren
Pia Fahlgren
Agneta Lundgren

Fördel Start
Sva för nyanlända åk 4–6

Ord och enkla fraserOrd och enkla fraser

Sandra Fahlgren
Pia Fahlgren
Agneta Lundgren

Vi hjälper 
dig!
Ta hjälp av oss kund-
ansvariga för att hitta den 
bästa lösningen för din skola 
eller kommun.

Du hittar alla kontakt-
uppgifter på sista sidan.
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TEACHER’S GUIDE

Lärarhandledning med 

lärarwebb och ljudfiler
TEACHER’S GUIDE

Skills_LHL_ak4_omslag.indd   1 2018-10-12   16:14
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Med lärarwebb!Med lärarwebb!

Singma
matematik

Lärarhandledning

4A

Rebecka Ungh Wolf

Älska lärar-handledningar!

Möt vårt forskarråd

För att följa den bästa forskningen och stärka 
den vetenskapliga förankringen i vår utveckling 
av digitala läromedel har vi satt samman ett 
 konsultativt forskarråd, som består av Sveriges 
ledande forskare inom utbildning och digitalise-
ringen. På nok.se kan du läsa mer om dem.
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Fortbildning och inspiration 
Natur & Kultur erbjuder mängder av fortbildning. Både kostnadsfria 
event och betalutbildningar. Vi har även fl era populära podcasts. På 
nok.se ser du vad som är på gång. Vi ses och hörs!

Cajsa Jahn
Samtalsmetoder 

i skolan

David Edfelt
Specialpedagogik

Malin Gren Landell 
Närvaro i skolan

Vill du arbeta blended ... 

I avsnitt nr 30 av podcasten Akademiska 
kvarten berättar sexualupplysaren och för-
fattaren Inti Chavez Perez vad ändringen i 
läroplanen kring sexualitet, samtycke och 
relationer innebär för dig som är lärare. 
Lyssna på nok.se/poddar eller i valfri 
podcastapp.

Inti Chavez Perez om 
sexualitet, samtycke 
och relationer

Att motverka rasism
Få kunskaper och perspektiv som hjälper dig 
att motverka rasism i skolan. Lär dig om:

• Förskolans och skolans uppdrag
• Att förstå och analysera rasism
• Olika arbetssätt för att motverka rasism
• Metoder och kartläggningsstrategier

Vårt samarbete med Forum för levande historia ger oss möjlighet att 
erbjuda den här onlinekursen kostnadsfritt för alla användare. 

Kostnadsfri
onlinekurs

... eller heldigitalt?
Med Natur & Kulturs heldigitala läromedel får du allt du 
behöver för din undervisning samlat på ett ställe: 
 aktuellt innehåll, individanpassningar, elevövningar och 
lärarstöd i vår pris belönta plattform digiNOK.

Känner du till att kostnadsfritt digitalt extramaterial ingår till de fl esta av 
dina tryckta läromedel? Det kan vara självrättande webb- och hörövningar, 
bedömningsunderlag, länksamlingar eller fi lmer. Dessutom kan du få 
statistik över utförda övningar och har möjlighet att kommentera elevens 
svar. Du hittar allt tillgängligt material på nok.se/extramaterial.
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TEACHER’S GUIDE

Lärarhandledning inklusive 

lärarwebb och ljudfiler
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En underhållande och spännande 
följetong om Tibbo och hennes vänner.

Intresseväckande fakta.

Korta dialoger

Ord, fraser och grammatik.

Exempeltexter för att 
arbeta enligt cirkelmodellen.

Teacher’s Guide
(inklusive lärarwebb 
och ljudfiler)

Workbook
(inklusive 
webbövningar)

Textbook

Fiona Miller
Maria Olsson
Rebecka Ungh Wolf

Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.
I Skills 4 Textbook möter eleverna:

27452213_Skills_Textbook_ak4_omslag.indd   Alla sidor 2018-08-24   09:47

Prova 
direkt på 
nok.se/
prova
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Nyheter!

Nu blir det succé!
Nu kommer Lässuccé, som kompletterar Talsuccé 
och Skrivsuccé. Här står läsglädje och lässtrategier 
i centrum tillsammans med strukturerade text-
samtal. Läs mer på s 15.

SEXUALITET,  SEXUALITET, 
SAMTYCKE  SAMTYCKE 
OCH RELATIONEROCH RELATIONER
Inti Chavez Perez

Lärare gör

Aktiviteter för undervisning

åk 4–6åk 4–6

ÄVENTYRET PÅ CAM
PINGEN

ÄVENTYRET PÅ CAM
PINGEN

L ärare gör
Svenska åk 4–6

Nytt i Lgr22: 
Sexualitet, samtycke och relationer
Att undervisa om sexualitet, samtycke och 
 r elationer är bland det roligaste man kan göra 
med elever – det är ett kunskapsområde om angår 
alla på ett eller annat sätt! Läs mer på s 66.

På nästa 
sida börjar
katalogen

Öva och pröva och utveckla läsförståelsen
I de här övningsböckerna får eleverna träna på 
fyra läsförståelseprocesser som känns igen från 
läsförståelsedelarna i NP. Läs mer på s 26.

Nu fi nns Digilär som paketlösningar
Digilär ger dig kvalitetssäkrat innehåll för din 
undervisning. Välj Mellanstadiepaketet (mer 
info på nok.se) som innehåller elva heldigitala 
läro medel som alla följer Lgr22 eller SO-resp 
NO-paketet. Läs mer om dessa på s 52 och 64.

S

Faktatexter 57

Den lever i de tropiska 
 delarna av Indiska oceanen 
och Stilla havet.   

Stenfisken är en riktigt ful fisk 
med sina vårtliknande fjäll ...

När den lägger sig på havs-
botten och väntar på ett byte 
liknar den en skrovlig sten.

Det finns ett motgift, men det 
är ofta svårt att få tag på. 

Många människor har blivit 
stungna av stenfiskar vid 
 Australiens och Japans kuster.

Språk
I en faktatext är det vanligt att författaren använder specifika ord 
och begrepp för att beskriva ämnet. Dessa ord är viktiga för att 
kunna förstå textens innehåll. 
8.  Förklara vad de feta orden i meningarna till 

höger betyder. Om du inte vet vad ett ord 
betyder kan du försöka lista ut det med hjälp 
av texten. Du kan också slå upp ordet i en 
ordlista.  

9.  Ordet fjäll kan också betyda något annat.  
Vad då?

10.  Vilka synonymer (ord som betyder ungefär 
samma sak) kan du komma på till orden  
i den gula rutan? 

11.  Vilka andra ämnesspecifika ord kan du hitta i texten?  
Skriv upp dem och förklara vad de betyder.

ful byte  hot farlig 

lässuccé_åk4_textsection_br7.indd   57lässuccé_åk4_textsection_br7.indd   57 2022-10-17   11:472022-10-17   11:47

s01-05_4-6_INTRO_2023_tryck.indd   5s01-05_4-6_INTRO_2023_tryck.indd   5 2022-12-13   10:032022-12-13   10:03



ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 

Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

JOHAN RUNDBERG

K
la

ra
 s

ve
ns

ka
n

Klara svenskan
Basläromedel i svenska och svenska som  andraspråk för åk 4–6

Klara svenskan är ett överskådligt material som hjälper dina elever att bli  kreativa och självständiga  
text skapare.

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och  kamratstöd i en varsam progression, 
så kallad  scaffolding. Undervisningen är vägledd och baserad på cirkel modellen och formativ bedömning. 

Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper och dess särdrag. Texttyperna delas upp i 
momenten tala, läsa och skriva. Med hjälp av språkläran i Klara svenskan ska eleverna få verktyg att kunna 
 be  arbeta sina egna texter till både innehåll och form, kunna ge och ta emot respons samt kunna samtala 
om människors språkbruk.

Vi letade efter ett genrebaserat material 
som byggde på cirkel modellen och då är 
Klara svenskan perfekt! Vi ville också ha ett 
material som passade både för svenska 
och sva eftersom vi sam undervisar ämnena 
i klasserna.

MONIKA FORSBERG, CENTRUMSKOLAN, VÄXJÖ.

SVENSKA | BASLÄROMEDELSVENSKA | BASLÄROMEDEL

6

Michaela Eriksson är 1–7-lärare och arbetar 
som rektor i Västerås.

Pär Sahlin är lärare och barn- och ungdoms-
boksförfattare. Han har skrivit fl era läro-
medel i svenska och tilldelades läromedels-
författarnas pris Lärkan 2016. 
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Cirkel- 
modellen 24
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MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN
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Läsa 
Skriva
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ÅK 5
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Tala 
Läsa 

Skriva

ÅK 5

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 4
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ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 4

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära
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PÄR SAHLIN
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ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Lärarhandledning

med lärarwebb

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

Tala 
Läsa 
Skriva

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSONPÄR SAHLIN

Språklära

MICHAELA ERIKSSON

JOHAN RUNDBERG

MICHAELA ERIKSSONMICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON
PÄR SAHLIN

Språklära

Mer Klara svenskan
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Cirkel modellens fyra faser:
Fas 1 – Texttypens innehåll
Du som lärare tar reda på elevernas för-
kunskaper och tydliggör målen för ämnes-
området. Ni bygger tillsammans upp kunskap 
om ämnet och ni samtalar om aktuella ord 
och begrepp. 

Fas 2 – Texttypens syfte, struktur och  
kännetecken
Ni går igen om textens olika delar, form 
och funktion. I denna fas  utvecklar eleverna 
ett metaspråk. Ett språk om  språket.

Fas 3 – Gemensam text
Utifrån elevernas idéer och din vägledning 
bygger ni upp en gemensam text. Eleverna 
får syn på processen i arbetet och förbereds 
inför sitt eget skrivande.

Fas 4 – Individuell text
Elevernas kunskap om texttypen gör att 
de själva kan planera och skriva en text. 
Till stöd har de checklistor och matriser med 
fokus på mål, innehåll och texttypens särdrag.

Tydliga stödstrukturer
Varje texttyp som presenteras i Klara svenskan Tala, Läsa, Skriva har en grafi sk  stödstruktur kopplad till sig. 
Stödstrukturen fungerar som byggnadsställning för texten. Kunskap om texttypernas struktur och   särdrag gynnar 
 läsförståelsen och underlättar vid elevernas egna textskapande.

Stödstrukturer åk 4: 

Återberättande text – Röda tråden
Berättande text – Berättelseansiktet
Beskrivande faktatext – Tankekartan
Instruerande text – Instruktionsstegen

Stödstrukturer åk 5: 

Återberättande text – Artikelblocket
Berättande text – Berättelseansiktet, deckare
Förklarande faktatext – Förklaringskedjan
Argumenterande text – Argumentbyrån

Stödstrukturer åk 6: 

Berättande text – Berättelseansiktet, 
skräcknovell
Jämförande faktatext – Jämförande burgaren
Argumenterande text – Argumentbyrån
Poetisk text – Poesihjärtat

Arbeta utifrån cirkelmodellen
Arbetet i Klara svenskan utgår från Cirkel modellens fyra faser. Du som lärare  vägleder och stöttar eleverna genom skrivprocessen. 
Eleverna får utrymme att tala, samtala, tänka högt, ställa  hypoteser,  resonera om och ge återkoppling på sina egna och kamraternas idéer. 
Allt för att främja  formativt lärande och språk utveckling.

Lärarhandledning Elevbok – SpråkläraElevbok – Tala, Läsa, Skriva

Det här är Klara svenskan
Klara svenskan har tre huvudkomponenter per årskurs – Lärarhandledningen med lärarwebb 
och de två elevböckerna Tala, Läsa, Skriva och Språklära med digital färdighetsträning.

Digital färdighets -
träning ingår vid köp av 

Elevbok – Språk lära

Till Språk lära ingår digital färdighets träning men 
det går också att köpa som separat kopierings-
underlag. Läs mer om Elevbok – Språklära på s. 10. 

Läs mer om Lärarhandledning på s. 8. Läs mer om Elevbok – Tala, Läsa, Skriva på s. 9.
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48    ARGUMENTERANDE TEXT SKRIVA

Vägledning inför arbetet i elevboken, s. 19

Signatur
I argumenterande texter skriver man inte alltid under med sitt eget namn. 
Man använder sig istället av en signatur, ett påhittat namn. Ofta har signatu-
ren något med innehållet i texten att göra.

Så här kan du göra
• Bläddra tillsammans igenom de sidor ni arbetat med i boken och kika på 

vilka signaturer ni hittar. 
• Diskutera vad det kan bero på att man inte vill skriva under sin insändare 

med sitt riktiga namn. Det kan bero på att man skriver om något som är 
känsligt. Man kanske kritiserar någon eller något. 

• Plocka in er lokala dagstidning i klassrummet och identifiera signaturer på 
insändarsidan. 

• Introducera uppslaget Signatur och låt eleverna arbeta i elevboken.

Jag är trött på att trampa i hundbajs under mina 

promenader. Hundägare ta hand om ditt hundbajs!

Grannarnas grillrök skrämmer mina katter. Det blir alldeles 

dimmigt inne i min lägenhet när grannens os från grillen 

sprider sig. Ska du grilla? Gör det inte på balkongen!

ARGUMENTERANDE TEXT SKRIVA   19

Signatur
När du skriver en insändare skriver du under den med en signatur. 
Du kan skriva ditt namn eller kalla dig för något som passar till 
det du skriver om. 

 Para ihop en avslutning med en passande signatur. Du hittar 
signaturerna på lappen. Det kan finnas fler signaturer som passar 
till en avslutning. Motivera för en kamrat varför du har valt 
som du har gjort. 

Lejon och andra utrotningshotade djur i Afrika 
borde få leva utan att riskera att skjutas av 
tjuvskyttar. Inför höga böter för tjuvskyttar!

Jag vill bli respekterad av alla för den jag är. 

Ingen ska bli retad. Sluta mobba i skolan!

Varje dag får jag tjata! Jag undrar: Varför ger skolan läxor till barnen? De gör ju ändå inte läxorna! Ta bort alla läxor från skolan!

Godis innehåller många tillsatser. Ingredienslistan är lång. 
Kan det verkligen vara nyttigt? Ta en titt på ingredienslistan 
innan du köper godis.

Tandläkarmamma
Rena skor
Anti balkonggrillare
Skit i skorna!
Trött pappa
Läxfri skola önskas
Frukt är också gott! Låt djuren leva
Tjatig
Trött på hundbajs!
Djurens beskyddare
Tjej på 12 vårar
Vän av ordning
Jag är den jag är
Orolig förälder
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Vägledning inför arbetet i elevboken, s. 20–21 

Nu är det din tur att skriva 
Ni ska skriva en insändare till en tidning tillsammans. Välj ett ämnesområde 
ihop som engagerar eleverna. 

Så här kan du göra
• Visa kopieringsunderlag A2 – Argumentbyrån, s. 58, på digital storbild.
• Formulera en åsikt tillsammans och tänk ut bakgrunden till åsikten. 

Skriv in stödord i Argumentbyråns låda för inledning. 
• Vilka argument ska ni använda er av för att övertyga på bästa sätt? 

Hjälps åt att vaska fram argument. Skriv in stödord i argumentlådorna. 
• Vilka bindeord kan vara lämpliga att använda sig av? Skriv in dessa på 

raderna för bindeord. 
• Hur kan ni sammanfatta er insändare och vilken uppmaning vill ni ge? 

Fyll  i stödord i avslutningslådan.
• Diskutera vilken signatur ni ska skriva under med. Skriv i signaturlådan.
• Fundera ut en rubrik som lockar till läsning. 
• Använd er av den ifyllda Argumentbyrån och skriv insändaren tillsam-

mans. Du är sekreterare. Visa eleverna under processen att varje låda i 
Argumentbyrån motsvarar ett stycke. 

• Använd er av checklistan och matrisen på s. 21 i elevboken för att kontrol-
lera textens struktur och särdrag. 

• Introducera uppslaget Nu är det din tur att skriva och låt eleverna arbeta i 
elevboken.

20   ARGUMENTERANDE TEXT SKRIVA

Nu är det din tur att skriva
Hämta inspiration från förslagen i rutan när du 
förbereder dig för att skriva en egen insändare. 

 Planera ditt skrivande genom att fylla i 
stödord i Argumentbyrån.

 Berätta för en kamrat hur du har tänkt skriva. 
Låt kamraten ställa frågor om något är oklart. 

Förslag:
• Lägg konstgräs på 

kommunens grusplaner
• Sluta fi ska i sjön
• Var en bra kamrat
• Förläng sommarlovet
• Låt all idrott vara gratis
• Fritt wi-fi  överallt
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Inledning

Signatur/avsändare 

Bindeord:

Argument 1:

Bindeord:

Argument 2:

Bindeord:

Argument 3:

Rubrik

A
rgum

entbyrån

A
rgum

entbyrån

Avslutning
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 Skriv din text på dator eller för hand. 
Använd checklistan när du arbetar med din text.

 Samarbeta med en kamrat och ge respons på 
varandras texter utifrån matrisen. Omarbeta och rätta!

 Byt bok eller text med en kamrat. Bedöm kamratens 
text genom att läsa den och kryssa i matrisen.

I min insändare har jag med: Inte
än Ofta Ja

rubrik och åsikt

inledning och avslutning

tydliga argument

passande bindeord

en signatur

Jag som har bedömt texten heter:  

Ja
Matris
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Checklista
  Jag använder stödorden 
i Argumentbyrån.

  Jag har med kriterierna 
i matrisen i min text.
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ÅK 5 ÅK 6ÅK 4

Kompletterande lärarhandledningar 
för språkstödjande undervisning
De här kompletterande handledningarna 
underlättar för dig som lärare att ytterligare 
inkludera elever med svenska som andra-
språk i arbetet med Klara svenskan och elev-
boken Tala, Läsa, Skriva. 

Handledningarna innehåller språkstöd-
jande tillägg till de befi ntliga lektionsuppläg-
gen i de ordinarie handledningarna. 

De innehåller även bearbetade texter 
samt extra kopieringsunderlag. Allt för 
att dina elever med svenska som andra-
språk ska bli kreativa och självständiga 
textskapare. 

På den till hörande lärarwebben får 
du via en kod tillgång till modelltexter och 
kopieringsunderlag i digital version. 

Lärarhandledning
Till Klara svenskans lärarhandledning hör en lärarwebb. 
Via inloggningsuppgifter i den tryckta lärarhandledningen 
får du tillgång till lärarhandledningen i digitalt format, alla 
modelltexter och  kopieringsunderlag i digital version. 
Efter 12 månader kan du förnya ditt  abonnemang och 
köpa lärarwebben separat.

Lärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskan
I Klara svenskan är lärarhandledningen med lärarwebb själva hjärtat i undervisningen. Allt det som  
eleverna gör i sina elevböcker, Tala, Läsa, Skriva samt Språkläran, föregås av arbete utifrån denna. 

Här presenteras tydliga mål inför varje texttyp. Tillsammans bygger klassen på sina kunskaper, studerar modell texter och får vägledningen 
inför arbetet i elevböckerna. För arbetet i Språkläran ges underlag till laborativa övningar att göra inför det enskilda arbetet i elevboken.

Med hjälp av de grundliga genomgångarna, stödstruktu-
rerna och modelltexterna samt de laborativa övningarna 
som fi nns i lärarhandledningen bygger ni tillsammans upp 
kun skaper om texttypernas form och innehåll. 
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Mer Klara svenskan

Elevbok – Tala, Läsa, Skriva
Boken Tala, Läsa, Skriva innehåller arbete med fyra texttyper per årskurs. Till varje texttyp fi nns 
tydliga exempel texter, grafi ska stödstrukturer, vägledande checklistor och bedömningsmatriser.

Texttyper: ÅK 4 ÅK 5 ÅK 6

Återberättande text
Korta händelser 
Dagbok

Tidningsartikel

Faktatext Beskrivande faktatext Förklarande faktatext Jämförande faktatext

Berättande text
Myt 
Fabel 
Fantasy

Deckare
Novell (reality)

Roman (reality/kärlek)
Skräcknovell

Instruerande text
Recept 
Instruktioner 
Symboler

Argumenterande text
Insändare
Reklam

Debattartikel

Poetisk text
Poesi
Låttexter

De här texttyperna ingår i Klara svenskan – Tala, Läsa, Skriva
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Elevbok – Språklära 
Med digital färdighetsträning

Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet,  
menings-  byggnad, stavning, ordklasser, ordkunskap, språkbruk, satslära och språkhistoria. 
Till Språk lära ingår digital färdighets träning. Det fi nns även kopieringsunderlag med 
extra övningar som komplement till Språklära.

Digitalt extramaterial ingår
Klara svenskan fortsätter på nok.se!
Här fi nns t ex webbövningar och 
 frågor samt facit till pocketböckerna 
till varje årskurs.

Övningarna från 
webben fi nns också som 

 kopieringsunderlag

Den gemensamma texten är höjdpunkten på 
arbetet, och jag ser att mina elever utvecklas 
och blir säkrare på olika texttyper.

REBECKA UNGH WOLF, ERIKSDALSSKOLAN I STOCKHOLM
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JOHAN RUNDBERG KERSTIN LUNDBERG HAHN

SVART
BÄLTE

PÄR SAHLIN

Solhjärtats
     hemlighet

Solhjärtats hem
lighet
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JOHAN RUNDBERG
Bearbetad av Hanna Wallsten

L ÄT T L Ä S T

ISBN 978-91-27-45758-4

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

Det är 800 personer i publiken.
Det är alldeles tyst.
Movitz Lind står bakom ridån. 
Han frågar sig själv: Vad gör jag här?

Movits och Ruben är bästa kompisar. Så när Ruben 
vill att de ska vara med i skolans teaterpjäs, då är 
Movitz med. Trots att han absolut inte vill. Han lider 
av svår scenskräck.

Men det är inte allt. Movitz hjärta krossas. Han blir 
indragen i ett hemligt rymdprojekt, och vänskapen med 
Ruben håller på att bli förstörd. Movitz liv är krångligt. 
Och det handlar inte om små missförstånd utan om 
episka pinsamheter. 

Knockad Romeo är en fristående fortsättning på boken 
Kärlekspizzan. Den här bearbetningen av Knockad 
Romeo ingår i läromedlet Klara Svenskan, åk 6.

Klara svenskan är ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk
för åk 4–6. Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning
rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.
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SolhjärtatsSolhjärtats
          hemlighethemlighet
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PÄR SAHLIN
Bearbetad av Hanna Wallsten
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ISBN 978-91-27-45756-0
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K
lara svenskan åk 4

Klara svenskan är ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk
för åk 4–6. Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning
rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.

Solhjärtats hem
lighet

Solhjärtats hem
lighet
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Smeden stod alldeles nära. Jag kunde se rakt in i det 
svarta hålet där hans öga hade suttit.

– Lita inte på någon, viskade han. Vem som helst 
kan vara din fi ende. Solhjärtats krafter förvandlar lätt 

den goda till ond. Var på din vakt, Kim.

Kim är en kille på snart 12 år. Han är rädd för det mesta: 
höga höjder, spindlar, ormar, vatten, eld och höga farter. 

Ändå är det han som ska besegra den onda Ajcüll. 
Kim dras in i ett spännande och farligt äventyr i landet 
Elorien. Tillsammans med � ickan Nela måste Kim 
utmana sina rädslor. Och han får veta något som han 
aldrig kunnat drömma om.

Solhjärtats hemlighet är första delen i en fantasyserie 
för barn mellan 9 –12 år. Den här bearbetningen av 
Solhjärtats hemlighet ingår i läromedlet Klara Svenskan, 
åk 4.

LÄTTLÄST
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KERSTIN LUNDBERG HAHN

Det är mitt i natten. Fredde Hansson har tagit sig 

in hos en tjuv som är dubbelt så stor som han själv. 

Och som har svart bälte i judo.  

”Du är galen”, säger Fredde till sig själv.

Freddes judoklubb ska resa till Budapest och tävla. 
Men reskassan blir stulen. Tränaren Kasper verkar 
inte bry sig. Är det han som är tjuven? Men vem är 
den våldsamma Nikos som bråkar med Kasper?

Kompisarna Fredde, Zacki och Mimmi försöker ta 
reda på vem som tagit pengarna. De dras in i ett fall 
som håller på att sluta riktigt illa. 

Svart bälte är en fristående fortsättning på boken 
Bakom masken. Den här bearbetningen av Svart bälte 
ingår i läromedlet Klara Svenskan, åk 5.

Klara svenskan är ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk
för åk 4–6. Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning
rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.
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nok.se/klarasvenskan

Klara svenskan Skönlitterära pocketböcker
För alla årskurser fi nns det skönlitterära böcker för arbetet med fördjupad textanalys och 
läsförståelse. De böcker som fi nns är Solhjärtats hemlighet av Pär Sahlin för åk 4, Svart bälte 
av Kerstin Lundberg Hahn för åk 5 och Knockad Romeo av Johan Rundberg för åk 6.

Böckerna går att köpa fri stående 
och på Klara svenskans lärarwebb, 
under respektive årskurs, fi nns 
det gratis  kopieringsunderlag 
att tillgå. Kopieringsunderlagen 
innehåller diskussions- och läs-
förståelsefrågor som rör sig på, 
mellan och bortom raderna och 
eleverna kan arbeta med dessa 
enskilt eller i grupp gratis. Här 
 hittar du även facit till frågorna.

Lättläst
Pocketböckerna fi nns även som lättlästa versioner. Böckerna 
innehåller exakt samma antal kapitel men  texten är förkortad 
och lättlästbearbetad så att de elever som  behöver lättläst 
också kan vara med och läsa samma bok som sina klasskamrater. 
Det fi nns bearbetade diskussions- och läsförståelsefrågor till 
de lättlästa böckerna. Du hittar frågorna och facit på Klara 
svenskans lärarwebb under respektive årskurs.

Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin, Anna Klockar, 
Mia Vestman

Klara svenskan åk 4

Elevbok Tala, läsa, skriva  27-43802-6 96 s 113:-

Elevbok Språklära 
inkl. digital färdighetsträning 27-43801-9 64 s  93:-

Solhjärtats hemlighet,
pocket  27-45513-9  170 s  26:-

Solhjärtats hemlighet 
lättläst pocket  27-45756-0  100 s 26:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-43800-2 333 s 539:-

Lärarwebb 12 mån  27-45560-3   259:-

Kompletterande lärarhand-
ledning för språkstödjande
undervisning  27-46043-0  151 s 389:-

Kopieringsunderlag 
Språklära Färdighetsträning 27-44204-7 72 s 339:-

Skrivbara affi scher

Stödstrukturer åk 4 27-45242-8 4 st 225:-

Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin, Anna Klockar, 
Mia Vestman, Kerstin Lundberg Hahn

Klara svenskan åk 5 

Elevbok Tala, läsa, skriva  27-44388-4  104 s  113:- 

Elevbok Språklära 
inkl. digital färdighetsträning 27-44389-1  64 s  93:-

Svart bälte, pocket  27-45514-6  149 s  26:-

Svart bälte lättläst, pocket  27-45757-7  100 s 26:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-44387-7  312 s 539:-

Lärarwebb 12 mån  27-45559-7  259:-

Kompletterande lärarhand-
ledning för språkstödjande
 undervisning  27-46173-4 192 s 389:-

Kopieringsunderlag 
Språklära Färdighetsträning  27-44584-0  80 s  339:-

Skrivbara affi scher

Stödstrukturer åk 5 27-45243-5 4 st 225:-

Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin, Johan Rundberg

Klara svenskan åk 6

Elevbok Tala, läsa, skriva  27-44832-2 104 s  113:-

Elevbok Språklära inkl. 
digital färdighetsträning  27-44829-2 64 s  93:-

Knockad Romeo, pocket 27-44907-7 220 s 26:-

Knockad Romeo 
lättläst, pocket  27-45758-4  100 s 26:-

Lärarhandledning 
med lärarwebb 27-44830-8 300 s  539:-

Lärarwebb 12 mån  27-45541-2   259:-

Kompletterande lärarhandledning för 
språkstödjande undervisning 27-46368-4 180 s 389:-

Kopieringsunderlag 
Språklära Färdighetsträning  27-44831-5 74 s  339:-

Skrivbara affi scher

Stödstrukturer åk 6 27-45244-2 4 st 225:-
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Arbeta heldigitalt enligt 
cirkelmodellen med 
Digilär Svenska & Sva!

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett omfattande och engagerande 
 basläromedel som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Klara svenskan.

I Digilär Svenska och Sva byggs kunskap upp med hjälp 
av lärar- och kamratstöd i en varsam progression.

Materialet baseras på cirkelmodellen, som i kort-
het innebär att elevernas förkunskaper inventeras 
och byggs på med ny kunskap – med stöd av modell-
texter och vägledd undervisning. 

1

Cirkel- 
modellen

24

3

Omfattande lärarstöd
Lärarhandledningen är en central och viktig del i 
Digilär Svenska & Sva. Den är omfattande och fi nns 
på alla nivåer i läromedlet. I lärarhandledningen hittar 
du förutom lärarstöd och instruktioner till uppgifter 
också bedömningsmatriser, stödstrukturer och andra 
pdf:er för utskrift samt länkar till lämpliga externa 
källor du kan ha nytta av i undervisningen.

Alltid aktuellt
Digilär Svenska & Sva uppdateras ständigt och 
överens stämmer med de ändrade kursplanerna i 
svenska och svenska som andraspråk i Lgr 22.
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Tydlig struktur
Digilär Svenska & Sva är uppdelad i tre delar: Introduktion, Tala, läsa, skriva och Språklära. 
I introduktionen presenteras läromedlets innehåll och struktur för elever och föräldrar. 
Här fi nns också hjälp och tips om funktionalitet och anpassningar.

Länkar till upp gifterna så att 
eleven hittar rätt direkt.

Tydliga instruktionsrutor 
vägleder eleven. 

Eleven kan välja att lyssna 
på texten eller anpassa inne-
hållet efter sina egna behov. Anteckna eller träna ordförståelse genom 

att skapa egna ord- och begreppslistor.

Tydliga numrerade steg lotsar 
eleven framåt i arbetsfl ödet.

Eleven kan välja att lämna in sitt svar 
och få återkoppling från läraren.

Många uppgifter är självrättande vilket 
underlättar för läraren och ger eleven 
direkt återkoppling.

Tala, läsa, skriva
I Tala, läsa, skriva behandlas texttyperna 
återberättande text, faktatext, berättande 
text, instruerande text, argumenterande text 
och poetisk text. Inför arbetet med varje 
text typ inventeras elevernas förkunskaper 
med hjälp av ett antal kartläggningsuppgifter. 
Bildberättelser med inläst tal går igenom 
den specifi ka  texttypen, väcker intresse och 
skapar förförståelse. 

Delområdena Tala, Läsa och Skriva inleds 
med ett lärarlett introkapitel där eleverna får 
en förberedande genomgång och möjlighet 
att refl ektera kring målen för det kommande 
arbetet. Efter introduktionen lotsas elev och 

lärare framåt i tydliga arbetsfl öden som går 
 i  genom de olika kunskaper och förmågor som 
behövs för att behärska den aktuella texttypen. 
Elevnära texter varvas med självrättande 
övningar och mer omfattande skrivuppgifter.

Formativ bedömning löper som en röd 
tråd genom varje delområde och eleverna 
får möjlighet att såväl ge som motta respons 
på sin muntliga och skriftliga produktion. 
 Arbetet med varje texttyp avslutas med en 
uppföljning där eleverna enskilt, i par och i 
grupp, får möjlighet att refl ektera kring sina 
nyvunna kunskaper.

Språklära
I Språkläran får eleverna möjlighet att träna sina färdigheter i svenska 
språket inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ord-
kunskap, ordklasser, satslära, språkbruk och språkhistoria.

Till varje område fi nns en bildberättelse som med hjälp av bilder och 
inläst tal går igenom och förklarar innehållet. 

Varje kapitel går igenom och förklarar de språkliga och grammatiska 
företeelserna och eleverna får möjlighet att träna på dem i roliga och 
varierande övningar. Allt ifrån självrättande quiz till mer analyserande   
läs- och skrivuppgifter.

nok.se/digilar

Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Digilär Svenska, åk 4-6, 12 mån 98-44245-8  99:-
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Åk 4 Åk 5 Åk 6

Dags!
Konkret, elevnära och solklar!

Vill du ha ett material där språkläran är i  fokus, och där du själv 
 kompletterar efter eget  huvud med övriga byggstenar i svenskan? 
Dags! – en trotjänare som  fungerar!

Dags! tränar de viktigaste baskunskaperna i 
svenska så att de verkligen sitter. 

Det fi nns en språklära till varje årskurs. 
Språkläran innehåller de viktigaste bas-
kunskaperna för åk 4–6. Särskilt  betonas 
stavning, ord kunskap, användning av ord-
lista samt grammatik och meningsbyggnad. 

Eleven får tydliga  förklaringar av begrepp och 
fakta för att sedan kunna öva på egen hand.

Till varje språklära fi nns Övningsbok A och 
B. Tydlig layout och enkla instruktioner ger 
eleverna goda möjligheter att träna effektivt 
på viktiga bas kunskaper. Repetition är ledord 
för att  verkligen befästa kunskaperna. 

Vi människor är inte lika starka som lejon. 
Vi simmar inte lika bra som delfi nerna och vi 
har defi nitivt inga vingar. Ändå är det vi som 
styr vår planet, från savannerna i Afrika till 
istäckena på Grönland. Men hur blev vi så 
mäktiga?

Boken Den ostoppbara människan   be -
skriver mänsklighetens historia så som du 
aldrig hört den förut. Den avslöjar den super-
kraft mänskligheten besitter som har lett till 
att vi kunnat dominera och utrota andra arter 

som levt vid sidan av oss. Följ med på en 
resa där vi började som ett däggdjur bland 
alla, till att vi spred oss över världen och tog 
över de områden vi kom till och vilka konse-
kvenser detta förde med sig för både djur 
och natur.

Den bästsäljande författaren Yuval Noah 
Harari vänder sig här till läsare från 9–12 år 
med sin spännande bok om  mänsklighetens 
 historia. För de detaljrika och färgglada 
illustrationerna, står Ricard Zaplana Ruiz.

Ricard Zaplana har illus-
trerat många böcker och 
magasin för barn och 
 ungdomar. Han har bland 
annat illustrerat för Disney 
och Lego. Han har även 
arbetat med animation för 
fi lm och teve.

Yuval Noah Harari har 
doktorerat i historia vid 
University of Oxford och 
undervisar vid Hebreiska 
universitetet i Jerusalem. 
Hans specialområde är 
världens historia och hans 
forskning fokuserar på 
 breda historiska  frågor.

Den ostoppbara 
 människan 
– Så tog vi över världen

Författare: Göran Ejeman, Sten Frennberg, Per Olof Köhler

Dags! åk 4

Dags! åk 4 Språklära 27-40796-1 112 s 159:-

Dags! åk 4 Övningsbok A 27-40797-8 64 s 85:-

Dags! åk 4 Övningsbok B 27-40806-7 64 s 85:-

Dags! åk 5

Dags! åk 5 Språklära 27-40811-1 112 s 159:-

Dags! åk 5 Övningsbok A 27-40812-8 64 s 85:-

Dags! åk 5 Övningsbok B 27-40813-5 64 s 85:-

Dags! åk 6

Dags! åk 6 Språklära 27-40814-2 112 s 159:-

Dags! åk 6 Övningsbok A 27-40817-3 64 s 85:-

Dags! åk 6 Övningsbok B 27-40818-0 64 s 85:-

Författare: Yuval Noah Harari

Den ostoppbara människan – Så tog vi över världen

Läsebok i Svenska 27-46309-7 168 s  99:-
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16 Sagor och fabler

Den lilla kolibrin
En hemsk brand härjade 
i skogen. Alla djuren var rädda 
och flydde från sina hem. 
Elefanten, tigern, apan och 
björnen sprang, och ovanför 
dem flydde fåglar i panik. 
Djuren hukade sig i änden 
av skogen och tittade på. 
Alla djuren samlades, utom 
ett – den lilla kolibrin.

Kolibrin flög till floden. 
Hon samlade upp en droppe 
vatten med sin näbb, innan 
hon flög tillbaka och släppte 
vattendroppen i elden. Återigen flög hon till floden och tog med 
sig ännu en droppe. Så fortsatte hon fram och tillbaka, fram och 
tillbaka.

De andra djuren såg kolibrins lilla kropp flyga mot den enorma 
elden och blev mycket rädda. De ropade till den lilla kolibrin och 
varnade henne för röken och hettan.

”Vad kan jag göra?” snyftade apan. ”Den här elden är alldeles för 
varm.”

”Det är alldeles för mycket rök!” ylade vargen.
”Mina vingar kommer att brännas! Min näbb är för liten!” hoade 

ugglan.
Men den lilla kolibrin var envis. Hon flög fram och tillbaka 

och släppte vattendroppe efter vattendroppe över den brinnande 
skogen.

Till slut frågade den stora björnen: 
”Lilla kolibri, vad håller du på med?”
Utan att stanna tittade kolibrin ner på de andra djuren och sa:
”Jag gör vad jag kan.”

SAGOR OCH FABLER
Nu ska du få läsa ytterligare en saga. Det är en 
fabel, det vill säga en saga där djur är huvud
personer och kan tala. Fabeln är en berättelse 
med en tydlig sensmoral, som vill lära läsaren 
något. Den fabel som du nu ska få läsa har sitt 
ursprung i Japan. Läs fabeln på egen hand. 

Den lilla kolibrin

rädda 

Sagor och fabler 17

S

Faktatexter 57

Den lever i de tropiska 
 delarna av Indiska oceanen 
och Stilla havet.   

Stenfisken är en riktigt ful fisk 
med sina vårtliknande fjäll ...

När den lägger sig på havs-
botten och väntar på ett byte 
liknar den en skrovlig sten.

Det finns ett motgift, men det 
är ofta svårt att få tag på. 

Många människor har blivit 
stungna av stenfiskar vid 
 Australiens och Japans kuster.

Språk
I en faktatext är det vanligt att författaren använder specifika ord 
och begrepp för att beskriva ämnet. Dessa ord är viktiga för att 
kunna förstå textens innehåll. 
8.  Förklara vad de feta orden i meningarna till 

höger betyder. Om du inte vet vad ett ord 
betyder kan du försöka lista ut det med hjälp 
av texten. Du kan också slå upp ordet i en 
ordlista.  

9.  Ordet fjäll kan också betyda något annat.  
Vad då?

10.  Vilka synonymer (ord som betyder ungefär 
samma sak) kan du komma på till orden  
i den gula rutan? 

11.  Vilka andra ämnesspecifika ord kan du hitta i texten?  
Skriv upp dem och förklara vad de betyder.

ful byte  hot farlig 
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Lässuccé

Lässuccé är ett läromedel för 
mellanstadiet där läsning och 
läsförståelse står i fokus. Med 
Lässuccé väcks dina elevers 
läsglädje samtidigt som de får 
träna såväl lässtrategier som 
strukturerade textsamtal.

Lässuccé innehåller tydliga strategier för 
att läsa och förstå texter på djupet. Till varje 
kapitel hör två texter. Eleverna tränar bland 
annat på att göra textkopplingar, samman-
fatta en text och jämföra olika texter med 
varandra. Boken består av sex fristående 
kapitel som alla är uppbyggda enligt samma 
arbetsgång. 

Varje kapitel inleds med gemensam läs-
ning där läraren modellerar för eleverna som 
sedan får fortsätta läsa vidare på egen hand. 
Arbetet ger eleverna en grund de sedan kan 
ta med sig in i det strukturerade textsamtalet 
där förståelsen för texten fördjupas ytterli-
gare. Som avslutning får eleverna möjlighet 
att visa vad de lärt sig i en kreativ uppgift. 

Sist i boken fi nns Lilla uppslaget med tips 
och råd, bland annat om olika sätt att läsa, 
lässtrategier, berättartekniska drag och 
 textsamtal.

 nok.se/lassuccéSKAPA

SAMTALA

SVARA

SPANA

Gemensam och enskild läsning 
med fokus på fördjupad läsförståelse.

 Hitta svaren mellan och bortom raderna. 
Sammanfatta och värdera texterna.

Samtala om texter i helklass, mindre 
grupper eller par.

Gemensam och enskild läsning. 
Svara på frågor om texternas handling, 

personer, miljöer och språk.

Välj en eller fl era kreativa uppgifter som 
kopplar till texterna.

Efter  Skriv succé 
och  Talsuccé är det nu 

 äntligen dags för 
 Lässuccé!

Varje kapitel inleds med gemensam läsning där läraren modellerar för eleverna som 
sedan får fortsätta läsa vidare på egen hand.

Författare: Pär Sahlin

Lässuccé

Lässuccé åk 4  27-46200-7 136 s  149:-

Lässuccé åk 5 och åk 6 kommer ht 23. 
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96 Lilla uppslaget

När du får respons
När du får respons är det viktigt att tänka på att din kamrat 
har gett dig respons för att du ska kunna skriva en så bra text 
som möjligt. Lyssna därför på vad din kamrat har att säga. Du 
 behöver inte svara på responsen som du får. Du behöver inte 
 heller förklara eller försvara dig. Meningen är att du ska lyssna 
på responsen och sedan fundera på hur du kan förändra din text 
så att den blir ännu bättre. Du får förstås fråga din kamrat om 
det är något du undrar över eller inte förstår.

skrivsucce_åk5_textsection.indd   96 2017-08-25   10:53

   

Skrivsuccé ger eleverna en tydlig plan för att skriva texter som 
berättar, beskriver, förklarar, instruerar och argumenterar. 
Eleverna lär sig att känna igen texternas struktur och språkliga 
drag. Boken består av sex fristående kapitel som alla är upp-
byggda enligt samma arbetsgång. 

Sist i boken fi nns Lilla uppslaget med tips och råd om att skriva 
rätt, förbättra texter, söka information och använda källor, ge och 
få  respons samt redovisa. 

Skrivsuccé är ett läromedel för åk 4-6 som ger eleverna strategier 
att skriva olika typer av texter. 

Begripa 

Förstå det typiska för texttypen.

Berätta 

Använda kunskap om texttypen för att planera, skriva och 
 bearbeta en egen första text. 

Befästa 

Förankra genom att repetera det typiska för texttypen och 
skriva en ny text. 

Briljera 

Glänsa genom att använda förståelse om texttypen i ett nytt 
sammanhang och skriva en ny text. 

SKRIV SUCCÉ
ÅK   5

   

ÅK   5

Pär Sahlin

SKRIVSUCCÉ ÅK 5   
    Pär Sahlin

ISBN 978-91-27-44814-8

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

ÅK 5SKRIV SUCCÉ
ÅK   5

Pär Sahlin

skrivsuccé_åk 5 cover.indd   Alla sidor 2017-08-25   14:12
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BEGRIPA

Läs en mönstertext. 
Arbeta utifrån  frågor för att förstå de 

typiska särdragen för  t  exttypen. 

BEFÄSTA

Stärk genom att repetera 
kunskap och skriv en ny text 

utifrån ett nytt ämne. 

BRILJERA

Använd kunskap i ett nytt 
sammanhang och skriv en ny text 

utifrån nya direktiv. 

Skriv en egen text. 
Hjälp att bygga upp texten och 

hur man ger och får respons.

BERÄTTA

Med Skrivsuccé i klassrummet 
utvecklar eleverna strategier för 
att skriva olika typer av  texter 
genom ett arbetssätt som 
 förbättrar skrivförmågan. 

Med Skrivsuccé har du en gemensam platt-
form att utgå ifrån i din skrivundervisning. 
Efter en gemensam introduktion ges elev-
erna möjlighet att arbeta vidare på två olika 
nivåer inom samma kapitel. Eleverna kan 
med fördel skriva sina texter på datorer.

Varje kapitel är en fristående del som tar 
upp en texttyp och eleverna följer en tydlig 
arbetsgång. 

Sist i boken fi nns Lilla uppslaget där elev-
erna får stöd i hur de kan ge och ta respons, 
skriva rätt och riktigt, använda källor och vara 
källkritisk. 

Skrivsuccé fungerar väl med den revide-
rade kursplanen i svenska och ger eleverna 
en tydlig plan för att skriva texter som be -
rättar, beskriver, förklarar, instruerar och 
argumenterar.

Skrivsuccé

Skrivsuccé åk 6 innehåller berättelse,  faktatext, 
nyhetsartikel, broschyr, dikt och inlägg i sociala 
medier. 

Skrivsuccé åk 4 innehåller berättelse, faktatext, 
instruktion, annons, dikt och dagbok. 

Skrivsuccé åk 5 innehåller berättelse, faktatext, 
recension, personbeskrivning, insändare och notis. 

Skrivsuccé, 
Talsuccé och Lässuccé 
fungerar utmärkt att 
använda  parallellt.

nok.se/skrivsucce

Författare: Pär Sahlin

Skrivsuccé

Skrivsuccé åk 4  27- 44813-1 104 s  149:-

Skrivsuccé åk 5 27- 44814-8  96 s  149:-

Skrivsuccé åk 6 27- 44815-5 96 s  149:-
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96 Lilla uppslaget

När du får respons
När du får respons är det viktigt att tänka på att din kamrat 
har gett dig respons för att du ska kunna skriva en så bra text 
som möjligt. Lyssna därför på vad din kamrat har att säga. Du 
 behöver inte svara på responsen som du får. Du behöver inte 
 heller förklara eller försvara dig. Meningen är att du ska lyssna 
på responsen och sedan fundera på hur du kan förändra din text 
så att den blir ännu bättre. Du får förstås fråga din kamrat om 
det är något du undrar över eller inte förstår.

skrivsucce_åk5_textsection.indd   96 2017-08-25   10:53

   

Talsuccé ger eleverna en tydlig plan för att tala och samtala i 
olika situationer. De tränar på muntliga framställningar på ett sätt 
som stärker deras retorik. Boken består av sex fristående kapitel 
som alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång. 

Sist i boken fi nns Lilla uppslaget med 
tips och råd, bland annat om att använda 
rösten och kroppsspråket, och att ta 
hjälp av rekvisita, talmanus och tekniska 
hjälpmedel vid muntliga framställningar.

Talsuccé är ett läromedel för åk 4–6 som ger 
eleverna retoriska strategier för att tala och 
samtala. 

TALSUCCÉ ÅK 4  
    Pär Sahlin

ISBN 978-91-27-45744-7

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

ÅK   4
TALSUCCÉ

Förbereda 

Träna på att tala och agera som en förberedelse inför ett eget 
muntligt framförande. Börja planera det muntliga framförandet.  

Förstå 

Förstå det typiska för det muntliga framförandet.

Formulera 

Strukturera och formulera den text som ska framföras. 

Framföra 

Framför texten med stöd av talmanus och genom att använda 
olika retoriska knep för att nå mottagarna. 

TALSUCCÉ
ÅK   4

Boken 
fortsätter 
på webben

Pär Sahlin

talsuccé_åk4_cover.indd   Alla sidortalsuccé_åk4_cover.indd   Alla sidor 2020-06-05   10:302020-06-05   10:30

   

Talsuccé ger eleverna en tydlig plan för att tala och samtala i 
olika situationer. De tränar på muntliga framställningar på ett sätt 
som stärker deras retorik. Boken består av sex fristående kapitel 
som alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång. 

Sist i boken fi nns Lilla uppslaget med 
tips och råd, bland annat om att använda 
rösten och kroppsspråket, och att ta 
hjälp av rekvisita, talmanus och tekniska 
hjälpmedel vid muntliga framställningar.

Talsuccé är ett läromedel för åk 4–6 som ger 
eleverna retoriska strategier för att tala och 
samtala. 

TALSUCCÉ ÅK 5
  

    Pär Sahlin

ISBN 978-91-27-45745-4

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

ÅK   5
TALSUCCÉ

Förbereda 

Träna på att tala och agera som en förberedelse inför ett eget 
muntligt framförande. Börja planera det muntliga framförandet.  

Förstå 

Förstå det typiska för det muntliga framförandet.

Formulera 

Strukturera och formulera den text som ska framföras. 

Framföra 

Framför texten med stöd av talmanus och genom att använda 
olika retoriska knep för att nå mottagarna. 

TALSUCCÉ
ÅK   5

Boken 
fortsätter 
på webben

Pär Sahlin

talsuccé_åk5_cover.indd   Alla sidortalsuccé_åk5_cover.indd   Alla sidor 2020-05-06   16:262020-05-06   16:26

   

Talsuccé ger eleverna en tydlig plan för att tala och samtala i 
olika situationer. De tränar på muntliga framställningar på ett sätt 
som stärker deras retorik. Boken består av sex fristående kapitel 
som alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång. 

Sist i boken fi nns Lilla uppslaget med 
tips och råd, bland annat om att använda 
rösten och kroppsspråket, och att ta 
hjälp av rekvisita, talmanus och tekniska 
hjälpmedel vid muntliga framställningar.

Talsuccé är ett läromedel för åk 4–6 som ger 
eleverna retoriska strategier för att tala och 
samtala. 

TALSUCCÉ ÅK 6
  

    Pär Sahlin

ISBN 978-91-27-45746-1

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

ÅK   6
TALSUCCÉ

Förbereda 

Träna på att tala och agera som en förberedelse inför ett eget 
muntligt framförande. Börja planera det muntliga framförandet.  

Förstå 

Förstå det typiska för det muntliga framförandet.

Formulera 

Strukturera och formulera den text som ska framföras. 

Framföra 

Framför texten med stöd av talmanus och genom att använda 
olika retoriska knep för att nå mottagarna. 

TALSUCCÉ
ÅK   6

Boken 
fortsätter 
på webben

Pär Sahlin

talsuccé_åk 6_cover_denna.indd   Alla sidor 2019-10-21   16:28
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FÖRSTÅ

Förstå det typiska för det 
muntliga framförandet. 

FORMULERA

Strukturera och skriv 
den text som ska framföras. 

FRAMFÖRA

Framför texten med stöd av 
  talmanus och genom att använda olika 
retoriska knep för att nå mottagarna. 

FÖRBEREDA

Träna på att tala och agera som 
en förberedelse inför ett eget 

muntligt framförande. Börja planera 
det muntliga framförandet. 

Talsuccé åk 6 innehåller strukturerade samtal, 
informerande tal, argumenterande tal, muntlig 
berättelse, dikter och reklamfi lm.

Talsuccé åk 4 innehåller textsamtal, presentation, 
berätta sagor, återberätta händelser,  muntlig 
 instruktion och faktabeskrivning.

Talsuccé åk 5 innehåller redovisning, debatt, hög-
läsning av text, muntlig personbeskrivning, berätta 
sägner och teater.

Talsuccé

Digitalt extramaterial ingår
Till Talsuccé fi nns inlästa texter och exempel 
på hur du kan använda rösten och kropps-
språket i ett muntligt framförande. Logga in 
på nok.se för att komma till extramaterialet.

 nok.se/talsucce

Med Talsuccé i klassrummet 
utvecklar eleverna strategier för 
att bli  trygga som talare i olika 
former av samtal och muntliga 
presentationer. Talsuccé passar 
för undervisning enligt de änd-
rade kursplanerna.

Talsuccé ger eleverna en tydlig plan för att 
tala och samtala i olika situationer. Eleverna 
tränar på muntliga framställningar på ett sätt 
som stärker deras retorik. 

Eleverna tränar på att tala och samtala 
genom att berätta en spännande historia, 
informera om något som de har sett, läst 
eller hört, resonera om en fråga eller argu-
mentera för en åsikt samt lyssna aktivt, ställa 
frågor, samtala och diskutera med andra i 
grupp. 

Boken består av sex fristående kapitel som 
alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång.
Eleverna arbetar med moment som stödjer 
planering och genomförande av både sam-
tal, berättande och presentation.

Sist i boken fi nns Lilla uppslaget med tips 
och råd, bland annat om att använda rösten 
och kroppsspråket och att ta hjälp av rekvi-
sita, talmanus och tekniska hjälpmedel vid 
muntliga framställningar.

Författare: Pär Sahlin

Talsuccé

Talsuccé åk 4  27-45744-7 120 s  149:-

Talsuccé åk 5 27-45745-4 120 s 149:-

Talsuccé åk 6 27-45746-1 120 s 149:-
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Undervisa i gemensamt 
och enskilt skrivande

Adrienne Gear

Writing Power

Adrienne G
ear             

Aktivera elevernas tänkande när de läser
Reading Power
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Reading Power är Adrienne Gears fram-
gångsrika tillvägagångssätt för att få elever 
att nå en djupare läsförståelse när de läser 
berättande texter. 

I boken Reading Power får du hjälp med 
hur du kan lägga upp din undervisning i 
 läsförståelse så att dina elever blir aktiva 
och tänkande läsare.

Författaren har utarbetat en rad av 

 l  ektioner som tillsammans skapar en 
 gedigen och konkret undervisningsgång i 
 läsförståelse av berättande texter. 

Eleverna arbetar med att utveckla 
 läs strategierna koppla, fråga, visualisera, 
 inferera och transformera. Varje lässtrategi 
har ett eget kapitel med färdiga lektions-
upplägg, arbetsblad och förslag på skön-
litterära texter att arbeta utifrån.

Adrienne Gear är verksam lärarutbildare och skol utvecklare 
i British Columbia i Kanada. Hon är även föreläsare.

Reading Power
Aktivera elevernas tänkande när de läser

Writing Power
Undervisa i gemensamt och enskilt skrivande

Låt eleverna lära sig att använda minnet för 
att skriva personliga berättelser, fantasin för 
att skriva skönlitteratur och information till att 
skriva sakprosa. 

I Writing Power visar författaren ett års-
upplägg där läraren får en plan med effektiva 
minilektioner, tips för hur läraren kan intro-
ducera och genomföra skrivande varje vecka 
och hur man använder olika typer av skrivande 

beroende på innehåll och ämne. Allt för att 
skapa en välavvägd skrivundervisning för 
eleverna. 

Följ med i författarens spår och undervisa 
eleverna i gemensamt och enskilt  skrivande. 
Undervisa i skrivstrategier och språkets upp-
byggnad utifrån skrivglädje och med tydliga 
mål för skrivande.

Att skriva faktatexter
Att skriva faktatexter är en forsknings-
anknuten metodbok om att undervisa i skriv-
strategier. Den kanadensiska skolutvecklaren 
Adrienne Gear visar hur läraren både kan 
utveckla sina kunskaper om texter och skri-
vande och strukturera sin undervisning så 
att eleverna förstår hur de ska tänka för att 
skriva faktatexter som fångar och  engagerar 
läsaren.

Att läsa faktatexter 
Boken Att läsa faktatexter ger konkreta 
 lektionsförslag på hur du som lärare kan 
undervisa i lässtrategier av faktatexter. För-
fattaren presenterar fem strategier för att 
göra eleverna uppmärksamma på sitt eget 
tänkande och hur de med hjälp av egna 
idéer, erfarenheter och bakgrundskunskap 
kan skapa mening  i texten. 

Författare: Adrienne Gear

Writing Power 27-45953-3 160 s  349:- 

Reading Power 27-45604-4 192 s  349:-

Att skriva faktatexter 27-14036-3 200 s 315:-

Att läsa faktatexter 27-14035-6 208 s 315:-
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VÄRLDENS  VÄRLDENS 
BÄSTA  BÄSTA 

BÖCKERBÖCKER

Läsglädje med ALMA
– Astrid Lindgren Memorial Award

Cilla Dalén
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Världens bästa böcker
Läsglädje med ALMA – Astrid Lindgren Memorial Award

Lärare Gör

Äventyret på campingen 
– handledning i kreativt skrivande 

Äventyret på campingen är en praktisk och 
lärarhandledning som vänder sig till dig som 
lärare i årskurs 4–6 som vill arbeta med krea-
tivt skrivande tillsammans med dina elever. 

I handledningen hittar du en spännande 
miniroman på tio kapitel samt samtalsbilder 
som blir utgångspunkten för fantasifulla och 
kreativa skrivövningar. Dessa övningar leder 
till att eleverna till slut kommer ha skrivit 
egna miniromaner om sina campingäventyr. 
Eleverna får träna på hur de bland annat kan 
skriva fram karaktärer, miljöer, händelser och 
känslor. Du som lärare får tips och stöd på hur 
du kan guida dina elever i deras skrivande.

Författare till Äventyret på 
campingen – handledning i 
kreativt skrivande är Tove 
Berggren som arbetar som 
skrivcoach och  barnboks - 
författare. Hon har bland 
annat skrivit  boken Spök-
diktare och slottspoeter. 

Illustratör är Jimmy Wallin som är  serietecknare 
och barnboks illustratör.

Världens bästa böcker: läsglädje med 
ALMA - Astrid Lindgren Memorial Award är 
en inspirerande bok som vänder sig till dig 
som lärare- eller skolbibliotekarie som till-

Författare till Världens 
bästa böcker – läsglädje 
med Astrid Lindgren 
 Memorial Award är Cilla 
Dalén som arbetar som 
skolbibliotekarie i Tensta 
och som tilldelats Ingvar 
Lundbergspriset av 
Natur & Kultur för sitt 
 arbete tillsammans med 

personalen och eleverna på Hjulsta grundskola runt 
ALMA och dess pristagare.

sammans med eleverna på låg- och mellan-
stadiet vill arbeta med och lära er mer om 
ALMA-priset och dess pristagare.

Boken består av två delar. I den första 
delen fi nns en bakgrund till hur ALMA kom 
till, Astrid Lindgrens betydelse som författare 
men även debattör, hur pristagarna utses 
samt en fördjupning kring pristagarna och 
deras litteratur.

I den andra och mer praktiska delen av 
boken fi nner du konkreta tips och idéer om 
hur du utifrån sex olika arbetsom råden kan 
lägga upp arbetet med Astrid Lindgren 
Memorial Award under ett år. 

Dessa arbetsområden är:
• Astrid Lindgren – vem var författaren som 

inspirerade till priset?
• Astrid Lindgren Memorial Award – intro-

duktion av själva priset.
• Tidigare pristagare – att arbeta med de 

författare och bilderbokskonstnärer som 
fått priset.

• Elever som läsfrämjare – att inspireras av 
de läsfrämjande organisationer som fått 
priset.

• Årets nominerade – att orientera sig bland 
de som kan få priset detta läsår.

• Årets pristagare tillkännages – att lära 
känna den nya pristagaren.

Äventyret på campingen 

Äventyret på campingen är en praktisk och Författare till Äventyret på 

Författare: Cilla Dalén

Världens bästa böcker 27-46044-7 160 s  199:-

Författare: Tove Berggren

Lärare Gör

Äventyret på campingen 27-46104-8 64 s  199:- 
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Utbilda minireportrar ● Skapa en skoltidning

skolan

ÅK 2 — 6

Sök information
Granska källor 
Skriv olika texttyper

REPORTER-

Utbilda minireportrar

Sök information
Granska källor 
Skriv olika texttyper

REPORTER-

Bild eller text i hjärtatBild eller text i hjärtatBild eller text i hjärtatBild eller text i hjärtatBild eller text i hjärtatBild eller text i hjärtat

Heartmaps
Elevens väg till autentiskt och kreativt   skrivande

Georgia Heard
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Värdefulla sagor 
Lyft värdegrunden genom berättande

Berättelser väcker känslor och engagerar, 
och det som väcker starka känslor minns man. 
Berättandet fungerar som ett sätt att överföra 
kunskap och att underhålla, sam tidigt som 
man förmedlar normer och ideal. Om man 
dess utom lägger ifrån sig boken och berät-
tar med egna ord,  skapas en kontakt som är 
helt unik. 

I läroplanen lyfts det muntliga berättan-
det och vikten av att låta eleverna möta 

 berättelser från olika tider och platser samt 
texter som belyser människors villkor och 
identitets- och livsfrågor.

Boken består av 35 sagor och sägner som 
förmedlar empati för den svage, vikten av 
vänskap och riskerna med egoism. Till varje 
saga fi nns frågeställningar som stöd för 
 samtalet i gruppen. De utvalda  sagorna är 
lätta att återberätta.

Reporterskolan
Utbilda minireportrar som kan söka information, granska 
källor och skriva olika texttyper. 

I Reporterskolan möts  dagstidningarnas värld och 
skolans pedagogik genom nyhetstexter och konkreta 
skrivövningar. 

Reporterskolan startar med enkla uppdrag rakt ut i 
verkligheten för att träna upp elevernas nyhets näsor. 
Eleverna söker information, tränar intervju teknik och får 
redskap för att skriva egna färdiga  artiklar. Ett  källkritiskt 
förhållningssätt tränas i ett konkret  sammanhang. 

Reporterskolan innehåller ett färdigt upplägg med 
information om nyheter, lektioner och elevuppgifter. 

Öva lite mera
Öva lite mera för åk 4–6 innehåller tydliga och varie-
rade upp gifter i stavning, ordkun  skap och språklära. 
Öva lite mera förbättrar ordförrådet och ökar den 
språkliga  förmågan. Det är ett fristående material som 
även kan fungera som repetition i högre årskurser.

Heartmaps 
Vägen till autentiskt och kreativt 
skrivande

Ge eleverna möjlighet att utveckla inre motivation 
och engagemang för sitt skrivande. 

I boken får du 20 unika lektionsförslag i olika 
 genrer som hjälper dig att undervisa så att eleverna 
kan utveckla sitt kreativa skrivande och använda 
skrivandet som ett sätt att uttrycka åsikter, tankar 
och känslor. 

Låt eleverna bli minireportrar och skapa 
en egen redaktion i klassrummet eller på 
elevens val.

Öva lite mera är förbrukningsböcker som  eleverna skriver i.

Författaren ger exempel på hur arbetet 
med så kallade heartmaps kan användas 
i klassrummet för att skapa nya vägar och 
 möjligheter för eleverna att vara skribenter. 

Författare: Maria McShane

Reporterskolan

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-45432-3 208 s 399:-

Författare: Georgia Heard

Heartmaps

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag  27-45140-7 134 s 349:-

Författare: Per Gustavsson, Mikael Thomasson

Värdefulla sagor 27-44200-9  132 s  285:-

Författare: Sten Frennberg

Öva lite mera

Öva lite mera 1  27-42254-4 64 s  79:- 

Öva lite mera 2  27-42255-1 64 s  79:- 

Öva lite mera 3  27-42256-8  64 s 79:- 
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Gnugga 
Gnugga är övningsböcker för årskurs 4–6 i ordkunskap, stavning och språklära. 

De är lätta att jobba med på egen hand och för varje bok blir uppgifterna något svårare. Återkoppling och 
repetition löper som en röd tråd genom hela serien. Böckerna passar alla, och är uppskattade av elever som 
läser svenska som andraspråk.

Ord, stavning 
och språklära

LäsSexan
Kartläggning av ordavkodning för årskurs 6 

En viktig del i  läsförmågan är ordavkodningen, vilken behöver 
 följas upp och kart läggas i såväl lägre som högre årskurser. 

Två kartläggningsprov mäter ortografi sk och fonologisk  läsning 
och ger information om färdighet i ord avkodning och läsfl yt. 

Författare: Maj-Gun Johansson

LäsSexan

Kartläggningstester 27-43796-8  48 s  489:-

Författare: Sten Frennberg, Marianne Sondén

Gnugga  

Gnugga Ord 1  27-41516-4 48 s 89:-

Gnugga Ord 1, facit 5 ex 27-41525-6   125:-

Gnugga Ord 2 27-41517-1 64 s 89:-

Gnugga Ord 2, facit 5 ex 27-41526-3   125:-

Gnugga Ord 3 27-41518-8 64 s 89:-

Gnugga Ord 3, facit 5 ex 27-41527-0   125:-

Gnugga Ord 4 27-41519-5 64 s 89:-

Gnugga Ord 4, facit 5 ex 27-41528-7   125:-

Gnugga Stavning 1 27-41520-1 64 s 89:-

Gnugga Stavning 1, 
facit 5 ex 27-41529-4   125:-

Gnugga Stavning 2 27-41521-8 64 s 89:-

Gnugga Stavning 2, 
facit 5 ex 27-41530-0   125:-

Gnugga Stavning 3 27-41522-5 64 s 89:-

Gnugga Stavning 3, 
facit 5 ex 27-41531-7   125:-

Gnugga Språklära 1  27-41523-2 48 s 89:-

Gnugga Språklära 1, 
facit 5 ex 27-41532-4   125:-

Gnugga Språklära 2 27-41524-9 64 s 89:-

Gnugga Språklära 2, 
facit 5 ex 27-41533-1   125:-
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Få vägledning i undervisning om läsförståelse i denna tydliga 
och konkreta hand ledning till den skönlitterära högläsningsboken 
 Bakom masken av Kerstin Lundberg Hahn.

Här fi nns hela den skönlitte rära bokens text 
varvad med metod och lektionsupplägg som 
guidar läraren in i en medveten undervisning 
om läsförståelsestrategier. 

Boken utspelar sig på hösten, kring Hallo-
ween, och handlar om de tre vännerna 
Fredde, Zacki och Mimmi. Tillsammans upp-
lever de spänning och löser brott som elever 
kan relatera till. I boken uppkommer skilda 
ämnen som väcker känslor och kan bidra till 
bra diskussioner.

Strategier för  läsförståelse
Träna textförståelse  utifrån högläsning

Skönlitterära 
boken och lärar -
hand ledningen

 – allt i ett!

På, mellan och bortom  raderna

Läsförståelsefrågor till de här  böckerna ingår:

• Drakskeppet (Maj Bylock)
• Ishavspirater (Frida Nilsson)
• Min vän Percys magiska  gymnastikskor 

(Ulf Stark)
• Snögrottan (Laura Trenter)
• Kärlekspizzan (Johan Rundberg)
• Hoppet (Moni Nilsson)

• Häxorna (Roald Dahl)

• Glasbarnen (Kristina Ohlsson)

• Pojken i randig pyjamas (John Boyne)

• Alex Dogboy (Monica Zak)

• Eldens hemlighet (Henning Mankell)

• Rum 213 (Ingelin Angerborn)

För att nå en djupare förståelse av det man läser behöver texten 
bearbetas. Detta görs med fördel  tillsammans. Med uppgifterna i 
På, mellan och bortom raderna tränas eleverna i att förstå, refl ektera 
över och samtala om skönlitterära böcker.

Boken innehåller arbetsupp gifter till tolv 
skönlitterära böcker lämpliga för mellan-
stadiet. Materialet fungerar som underlag vid 
läsning i läsgrupper, vid lärarens högläsning 
eller vid elevernas enskilda läsning. 

Läsförståelsefrågor
Läsförståelsefrågorna fi nns som kopierings-

underlag i A6-stora rutor. Eleven kan klistra 
in lappen i en skrivbok och besvara frågorna 
där eller använda frågorna som underlag vid 
textsamtal.

Utöver frågekorten innehåller boken också 
förslag och arbetsmaterial att använda före 
och efter läsningen, bland annat fakta om de 
aktuella författarna.

Uppdrag Språklyft
Idématerial till Skolverkets bedömningsstöd i svenska 
och svenska som andraspråk, ”Nya språket lyfter”.

Extramaterial
Alla uppdrag fi nns också i digital version att visa t ex 
med hjälp av projektor/IST. Extramaterialet når du 
genom att logga in på nok.se

Författare: Emma Frey-Skøtt

På, mellan och bortom raderna

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-44714-1 74 s  345:-

Författare: Kerstin Lundberg Hahn, 
Gunilla Ulefors, Charlotta Lövbrand

Strategier för läsförståelse – utifrån högläsning

Handledning och 
skönlitterär text 27-43550-6 128 s 389:-

Författare: Elisabeth Berg, Barbro Hagberg-Persson, 
Majken Sköld, Kerstin Lagrell 
Högläsningstexter: Pär Sahlin 

Uppdrag Språklyft, åk 4–6

Lärarhandledning med 
kopieringsunderlag 27-42236-0 136 s 439:-
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Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll

prepositioner
Träna på

Anna Ericsson Nordh
Ingmari Lundhäll

prepositionerprepositionerprepositionerprepositioner
Träna påTräna påTräna påTräna påTräna påTräna påTräna påTräna påTräna på

ATT STAVA RÄTT 11

Lång och kort vokal

När vokalen låter som i alfabetet är den lång, som i vas.
När vokalen inte låter som i alfabetet är den kort, som i valp.

Efter lång vokal kommer oftast en konsonant.
rep, fyr, mur, nål

Efter kort vokal kommer oftast två konsonanter.
ost, sylt, höst, fest 

Slå upp åk 4-6 2.indd   11 2018-06-19   16:59

ATT STAVA RÄTT 11

ATT STAVA RÄTT12

Dubbelteckning

Om man bara hör ett ljud eft er kort vokal skriver man två
likadana konsonanter. Det kallas dubbelteckning.

katt, kryss

I stället för kk skriver man ck.
säck, klack

Ordsamling
bok – bock 
hål – håll 
dag – dagg
mat – matt

bar – barr 
tak – tack
smal – small 
lam – lamm 

ful – full
lok – lock 
vas – vass 
brun – brunn

Slå upp åk 4-6 2.indd   12 2018-06-19   16:59
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Slå upp 
Grammatik och stavning 
Kunskap om grammatik och stavning skapar 
förståelse för hur svenska språket är upp-
byggt. I Slå upp för åk 4–6 fi nner du konkreta 
och visuella förklaringar inom områdena stav-
ning, ordklasser, satsdelar,  skrivregler och 
ordkunskap.

Med Slå upp i klassrummet kan eleverna 
på ett lättillgängligt sätt ta reda på och ta till 
sig information om språkets  uppbyggnad. 
Du kan även undervisa  utifrån boken. Slå upp 
innehåller tydliga faktarutor med språk regler 
och information, samt konkreta  exempel 
med bild. Tillsammans med häftena Träna 
på svenska skapar Slå upp en gedigen 
undervisnings plattform för grammatik och 
stavning.

Träna på svenska
Färdighetsträning av baskunskaper

Träna på svenska är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att träna ordklasser, 
stavning, alfabetet och skrivregler. Häftena har enkla instruktioner och varierade upp gifter. 
De kan användas för att individanpassa undervisningen.

Stavning

Alfabetet

Meningar

Ordklasser

Författare: Anna Ericsson Nordh,  Lundhäll

Träna på svenska

Ordklasser

Adjektiv, 5-pack  27-44622-9  16 s  129:-

Substantiv, 5-pack  27-44623-6  16 s  129:-

Verb, 5-pack  27-44624-3  16 s  129:-

Pronomen, 5-pack  27-44166-8  16 s 129:-

Prepositioner, 5-pack  27-44167-5  16 s 129:-

Stavning

Dubbelteckning, 5-pack  27-42944-4 16 s 129:-

J-ljudet 1, 5-pack  27-42946-8 16 s 129:-

J-ljudet 2, 5-pack 27-42947-5 16 s 129:-

Ng-ljudet, 5-pack 27-42945-1 16 s 129:-

Sj-ljudet 1, 5-pack 27-42948-2 16 s 129:-

Sj-ljudet 2, 5-pack  27-42949-9 16 s 129:-

Tj-ljudet, 5-pack  27-42950-5 16 s 129:-

Stava vanliga ord, 5-pack 27-42951-2 16 s 129:-

Alfabetet

Alfabetisk ordning, 5-pack  27-42953-6 16 s 129:-

Meningar

Skiljetecken 1 – punkt, frågetecken 
och utropstecken, 5-pack 27-42952-9 16 s 129:-

Skiljetecken 2 – kolon, talstreck 
och kommatecken, 5-pack  27-44165-1  16 s 129:-

Variera språket, 5-pack  27-44168-2 16 s 129:-

Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll

Slå upp grammatik 
och stavning åk 4–6 27-44930-5  112 s 159:- 
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Arvid har en hemlighet. Han är kär 
i Lova! Idag tänker han fråga chans. 
Om Lova svarar JA så är de ihop. 
    Men hur frågar man chans när 
allting bara blir fel? 

Johan Rundberg

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Apkyssen

Läshoppet är en serie böcker i olika svårighets-
nivåer som främjar god läsutveckling.
Läshoppet Kapitelbok utmanar de läsare som 
kan ta sig an lite längre texter.
På www.nok.se/lashoppet fi nns handledning 
till varje kapitelbok.
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han R
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erg

ISBN 978-91-27-44295-5

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

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Böckerna om Backaskolan
På spaning med Adrian och Iris
Apkyssen
Läxan som rymde

Apkyssen_cover.indd   3 2016-02-17   15:29

■ LÄSFÖRSTÅELSE  ■ARBETSBLAD  ■KLASSÖVERSIKTER

Läshoppet
KAPITELBÖCKER

Kopierings-
underlag

Hästar 
Fantasy

Räddare i nöden
Humor

Joni och Mika har en djurklubb ihop.
Det enda de saknar är ett djur. 
   En dag ser de en annons på en anslags-
tavla. Någon vill ge bort en katt som 
heter Oskar. 
   Hur kan man bara sluta älska en katt? 
Joni och Mika förstår att Oskar måste 
räddas till varje pris!

Katträddningen

ISBN 978-91-27-45539-9

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

Johan Rundberg

Läshoppet är en serie böcker i olika svårighets-
nivåer som främjar god läsutveckling.
Läshoppet Kapitelbok utmanar de läsare som 
kan ta sig an lite längre texter.
På www.nok.se/lashoppet finns handledning till 
varje kapitelbok.

K
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erg

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Böcker i serien
Tanträddningen
Katträddningen

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Katträddningen_cover.indd   3 2019-02-06   14:15

Pär Sahlin

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Agaton ochAgaton är hjälte i landet Odalien, 
där drottning Bea styr. Ibland behöver 
hon hjälp av Agaton för att lösa något 
uppdrag.

Nu är det dags för Hjältarnas kamp. 
Drottning Bea vill inte att prins Filur ska 
vinna i år igen. Kan Agaton lyckas att ta 
hem segern istället?

A
g
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ch H
jältarnas kam

p
P

är S
ahlin

Läshoppet är en serie böcker i olika svårighets-
nivåer som främjar god läsutveckling.
Läshoppet Kapitelbok utmanar de läsare som 
kan ta sig an lite längre texter.
På www.nok.se/lashoppet fi nns handledning till 
varje kapitelbok.

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

jältarnas kamp

Agatonböckerna
Agaton och den eviga vintern
Agaton och Hjältarnas kamp
Agaton och kärlekskriget

ISBN 978-91-27-43980-1

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

Agaton_hjaltarna_cover.indd   3 2016-02-17   15:27

  

Erika Eklund Wilson

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Åska över 
stalletNalle vrider oroligt på öronen och han 

kastar med huvudet. Ovädret är snart över 
dem och Nalle är livrädd för åska.
 Sonja, Edvin, Lovisa och Nalle måste 
söka skydd i stallet vid det gamla öde-
huset i skogen. För länge sedan bodde det 
en elak gubbe här med sin häst. Men nu 
är allt övergivet. 
 Eller hur är det med den saken egentligen?

Å
ska ö

ver stallet
E

rika E
klund

 W
ilso

n

Läshoppet är en serie böcker i olika svårighets-
nivåer som främjar god läsutveckling.
Läshoppet Kapitelbok utmanar de läsare som 
kan ta sig an lite längre texter.
På www.nok.se/lashoppet finns handledning till 
varje kapitelbok.

ISBN 978-91-27-45246-6

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

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Böcker i serien
Skuggan i mörkret
Åska över stallet

Åskan över stallet_cover.indd   3 2018-01-31   14:08

■ LÄSFÖRSTÅELSE  

Läshoppet
KAPITELBÖCKER
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LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Dagens hjältar
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LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Åska över 
stallet

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Läshoppet är en serie böcker i olika svårighets-
nivåer som främjar god läsutveckling.
Läshoppet Kapitelbok utmanar de läsare som 
kan ta sig an lite längre texter.

LÄSHOPPET
KAPITELBOK

Stallet 
 i fara
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Erika Eklund Wilson

Det är sommarlov. 
Sonja, Edvin, Lovisa, Viktor och Emma har 
varit och badat med hästarna. Men på väg 
hem från sjön blir hästarna oroliga och 
börjar vädra i luften. 
 Snart känner barnen röklukt och förstår 
att det brinner i skogen. Kommer de hinna 
hem innan elden hinner ikapp dem?
Och är stallet i fara?

Böcker i serien
Skuggan i mörkret
Åska över stallet
Den vita ryttaren
Stallet i fara

ISBN 978-91-27-45637-2

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

S
tallet i fara

Stallet i fara_cover.indd   3 2019-04-02   09:44

Räddare i nöden

Humor

Fantasy

Hästar
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Läshoppet kapitelböcker 
Kapitelböckerna passar de elever som lämnat nybörjar läsningen och behöver lite mer utmaning. 
Varje bok är inbunden i hårdpärm och består av 40 sidor. Böckerna är skrivna av skönlitterära författare. 
Texten är lättläst och innehållet är elevnära, roligt och spännande.

Kopieringsunderlag
Till kapitelböckerna i Läshoppet fi nns det ett 
kopieringsunderlag som innehåller arbets-
blad och läsförståelsefrågor – allt material 
samlat i ett häfte!

Vill du låta eleverna 
arbeta vidare med 

 innehållet i Läshoppets 
böcker?

Johan Rundberg, författare till ovan titlar, belönades 2021 med ett Augustpris i kategorin Årets svenska 
barn- och ungdomsbok för boken Nattkorpen.

nok.se/lashoppet

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

Läshoppet Kapitelbok

Dagens hjältar 27-45247-3 40 s  99:-

På spaning med Adrian och Iris  27-43983-2  40 s  99:-

Apkyssen  27-44295-5  40 s  99:-

Läxan som rymde  27-44296-2 40 s  99:-

Agaton och Hjältarnas kamp  27-43980-1  40 s  99:-

Agaton och den eviga vintern  27-43981-8 40 s  99:-

Agaton och kärlekskriget  27-44432-4  40 s  99:-

Agaton och Dimmiga ön 27-45421-7 40 s 99:-

Tanträddningen  27-44382-2  40 s  99:-

Den vita ryttaren 27-45472-9 40 s 99:-

Stallet i fara  27-45637-2  40 s  99:-

Åska över stallet 27-45246-6 40 s  99:-

Skuggan i mörkret  27-43982-5  40 s  99:-

Katträddningen 27-45539-9 40 s 99:-

Läshoppet Kopierings-
underlag kapitelböcker 27-45731-7  96 s  189:-
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44 LÄRARE GÖR STUDIETEKNIK

KOPIERINGSUNDERLAG © 2022  Caysa Jonassen, Kim Sjöberg och Natur & Kultur   
Lärare gör studieteknik ISBN 978-91-27- 46106-2Övning 3:2

Mina och dina frågor

Material 
Anteckningsbok eller linjerat papper,  penna, alternativt digitala verktyg

Uppdrag
 Skriv ner 3–5 frågor från det du precis har lärt dig. Skriv även ner svaren 

på dina frågor.

 Arbeta sedan tillsammans med en klasskamrat. Bestäm vem av er som ska 
börja att ställa frågor och vem som ska svara.

 Läs upp den enes frågor och samtala om svaren.

 Byt sedan och läs upp den andres frågor och samtala om svaren.

 Om du vill, skriv även ner din klasskamrats frågor och svar.

ATT MINNAS

Mina frågor och svar Min kamrats frågor och svar

lärare_gör_studieteknik_textsection_.indd   44lärare_gör_studieteknik_textsection_.indd   44 2022-07-10   15:382022-07-10   15:38

5. LEKTIONER 45

Uppgift 3:3 Klassens frågor i en quiz 

Tid 
Cirka 40–60 min beroende på antal frågor.

Material
Skapa ett digitalt dokument där eleverna kan skriva in sina frågor 
(eller om du föredrar att få tillbaka dem i pappersform). Skapa sedan 
en quiz utifrån frågorna. För detta finns det digitala program, eller om du 
gör en tipsrunda. 

Så här kan du göra
Låt varje elev skriva frågor till det område ni arbetar med, som ni sedan 
kan använda i en quiz. Eller om eleverna hellre vill arbeta parvis och 
sammanställa ett antal frågor, som de sedan ska försöka svara på enskilt 
och att ni därefter går igenom svaren tillsammans. För att kunna formu
lera egna frågor behöver eleverna förstås känna till materialet (texten, 
genomgången eller filmen) och hitta egna svar. 

Att arbeta med just frågor är effektivt och det går även att utmana 
genom att du ger eleverna svar som de själva ska formulera frågan till. 
(I stil med frågeleken ”Jeopardy”.)

Lärarledd övning 

ATT MINNAS
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48 LÄRARE GÖR STUDIETEKNIK

Uppgift 3:6 Veckans framplockning

Tid 
Cirka 10 minuter

Material
Kopieringsunderlag ”Veckans framplockning” (s. 49), anteckningsbok 
som används för frågor och svar, penna, alternativt ett dokument i ett 
digitalt verktyg där eleverna kan skriva 

Så här kan du göra
Uppmuntra eleverna att efter några av veckans lektioner (ni kan tillsam
mans komma överens om vilka, antal eller ämne) skriva ner 1–2 frågor 
som handlar om någon information som de ska plocka fram i slutet av 
veckan. Det kan vara en fråga om vad en glosa betyder eller: ”Vem var 
drottning Kristina?” 

Eleverna kan ha en specifik anteckningsbok för detta, alternativt ett 
dokument i ett digitalt verktyg. I slutet av veckan får eleverna en stund 
att gå igenom sina frågor som de har skrivit ner – på så sätt testar de 
sig själva. De kan med fördel även utbyta frågor med en studiekamrat. 
Genom att ta del av varandras frågor skapar de en diskussion och kopplar 
ihop kunskapen med associationer eller till egna erfarenheter. 

Det finns även möjlighet för dig som lärare att ge eleverna 1–2 frågor 
som de ska testa sig med i slutet av veckan. Det går med andra ord att 
variera om det är du eller eleverna som skapar frågorna.

 Diskutera också med eleverna hur de kan hitta svar på de frågor som 
de ännu inte är säkra på, exempelvis genom att läsa, fråga en lärare eller 
en kamrat. Tipsa också eleverna om att den fråga som de tycker är utma
nande eller som de är osäkra på, att den även skrivs in på nästa veckas 
dokument för framplockning. På så sätt kommer frågan tillbaka och 
eleverna får testa sig själva igen – men de behöver förstås ha letat upp 
svaret innan dess.

Kopieringsunderlag ”Veckans framplockning” visar ett förslag på 
uppställning av hur eleverna kan skriva sina frågor och utvärdera dem. 

ATT MINNAS
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LÄRARE GÖR STUDIETEKNIK 49

KOPIERINGSUNDERLAG ©2022 Caysa Jonassen, Kim Sjöberg och Natur & Kultur   
Lärare gör studieteknik ISBN 978-91-27-46106-2Övning 3:6

Veckans framplockning 

Vecka 

Material
Penna

Uppdrag
Skriv ner 1 eller 2 frågor per lektion. Det ska vara frågor om det som ni har 
arbetat med under lektionen. I slutet av veckan tittar du på frågorna och 
försöker svara på dem. Om någon fråga känns svår, så arbeta vidare med 
frågan tills du kan svaret. Du kan till exempel läsa i böcker eller på internet, 
eller fråga en lärare eller en kamrat för att hitta svaret. 

Ämne: 

Ämne: 

Ämne: 

 Utvärdera – hur gick det? 

 Vilka frågor behöver du arbeta vidare med?

 Hur ska du göra för att arbeta vidare med dem? 

Om du är 
osäker på svaret 

på någon fråga, så kan 
du skriva den på nästa 
veckas framplockning – 

så repeterar du 
den igen.

ATT MINNAS
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Lärare Gör

Studieteknik
– övningar för att förstå och utveckla lärande 

Hur kan man bli bättre på att plugga? Vad är bra studie teknik?

Studieteknik är nyckeln till lärande. En god 
studieteknik ger eleverna möjlighet att nå så 
långt som möjligt och utveckla sin inlärning. 
Bokens första del beskriver hur hjärnan och 
inlärning fungerar. 

I den andra och mer praktiska delen av 
boken fi nner du konkreta tips och lektions-
exempel där dina elever blir medvetna om 

olika strategier för olika tillfällen. Här får du 
möjlighet att inkludera studie teknik i den 
ordinarie undervisningen för att ge dina 
elever bästa möjliga förutsättningar för 
lärande. Många av tipsen går att använda i 
fl era ämnen, både i och utanför skolan och 
hjälper eleven att hitta strategier som passar 
just hen. 

Kim SjöbergCaysa Jonassen

Författarna till Studieteknik – övningar för att för-
stå och utveckla lärande är Caysa Jonassen och 
Kim Sjöberg. Caysa undervisar i svenska, svenska 
som andraspråk och engelska och arbetar som 
lärare i Malmö stad på en F–6 skola. Kim under-
visar i No-ämnena, svenska och svenska som an-
draspråk och arbetar som lärare i Malmö stad på 
en F–6 skola. Kim driver en webbsida, oppetklass-
rum.se med tillhörande sociala medier så som 
Facebook och Instagram.

Författare: Caysa Jonassen, Kim Sjöberg

Lärare Gör 

Studieteknik 27-46106-2 144 s  199:-
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Öva & Pröva består av tre övningsböcker som tränar elevernas läsförståelse. 
Använd Öva & Pröva i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4, 5 och 6.

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

uttryckt information 
• dra enkla slutsatser 
• tolka och integrera idéer och information 
• granska och värdera innehåll, språk och 

textelement.

Läsförståelseprocesserna känns igen från 
 läsförståelsedelarna i NP. 

Tre teman
Öva & Pröva består av tre arbetsböcker: en 
för årskurs 4, en för årskurs 5 och en för års-
kurs 6. Varje bok innehåller tre allmänmänsk-
liga teman. I temana får eleverna läsa en 
skönlitterär text och en sakprosatext. 

I Öva & Pröva möter eleverna berättelser, 
dikter och utdrag ur romaner. De får också läsa 
faktatexter, nyhetsartiklar och recensioner. 

Till varje text fi nns uppgifter som testar läs-
förståelsen, både fl ervalsfrågor och frågor 
där eleverna ska skriva svar. Det fi nns även 
uppgifter där eleverna får arbeta med ord 
och fraser från texterna.

Varje tema introduceras med en illustration 
som väcker nyfi kenhet och aktiverar elever-
nas förförståelse.

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

Lärarwebb
Till Öva & Pröva fi nns en digital lärarwebb. 
I lärarwebben fi nns det gott om uppgif-
ter som kan användas före, under och efter 
 arbetet med texterna i Öva & Pröva. Där fi nns 
också ett fjärde tema till varje årskurs. Lärar-
webben innehåller även exempel svar på 
 läsförståelseuppgifterna. 

Alla texter i Öva & Pröva är inlästa och ljud-
fi lerna får du tillgång till via lärarwebben.

Öva & Pröva
Utvecklar dina elevers läsförståelse 
i svenska och svenska som andraspråk

Författare: Malin Fransson

Öva & Pröva åk 4 27-46310-3 48 s 65:-

Lärarwebb åk 4 27-46441-4  109:-

Öva & Pröva åk 5 27-46311-0 48 s 65:-

Lärarwebb åk 5 27-46442-1  109:-

Öva & Pröva åk 6 27-46312-7 56 s 65:-

Lärarwebb åk 6 27-46443-8  109:-
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Lena Wennberg TrollebergLena Wennberg Trolleberg

Allt-i-ett-bok

Lena Wennberg Trolleberg

Un été très cool är ett basläromedel i franska för årskurs 6–9.

Un été très cool åk 6 består av:
Allt-i-ett-bok
Allt-i-ett-bok Digital
Extramaterial på webben: ljudfiler och interaktiva övningar
Lärarhandledning Webb: ljudfiler, facit och prov

För mer information om läromedlet: 
nok.se/laromedel

”Åh, vilken bra vecka det här kommer att bli! 
Jag tror det blir min bästa sommar någonsin. 
Tänk bara, jag kommer att få spela fotboll, vara med 
bästa kompisarna, träffa folk från hela världen 
och prata franska, mycket franska hoppas jag. 
C’est génial ! C’est super ! C’est trop cool !”

ISBN 978-91-27-45414-9

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

U
n été très cool 6

27454149_omslag_UnEteTres_okTT181221.indd   2-427454149_omslag_UnEteTres_okTT181221.indd   2-4 2021-03-08   13:272021-03-08   13:27

           ALLT-I-ETT-BOK Spanska

ALLT-I-ETT-BOK
Chris Alfredsson    Anneli Lutteman

Colores är ett läromedel i spanska för årskurs 6–9, 
med möjlighet att börja antingen i årskurs 6 eller årskurs 7.

Colores 6 (andra upplagan) består av:

•  Allt-i-ett-bok
 inkl. extramaterial på webben

•  Allt-i-ett-bok
 Digital

•  Lärarhandledning (webb)

För mer information om Colores:
www.nok.se/colores

ISBN 978-91-27-44555-0

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

 ALLT-I-ETT-BOK Spanska

A
LLT-I-ETT-B

O
K

Chris Alfredsson   Anneli Lutteman

Boken 
fortsätter 
på webben

Omslag Colores 6_Spanska.indd   1 2019-09-02   13:46

6
Spanska åk

Dos
sEmanAS
en juliO

Katja Roselli

ALLT-I-ETT-BOK

D
os sem

anas en julio 6 
 

ALLT-I-ETT-BOK 
Katja Roselli

ISBN 978-91-27-45229-9

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

Dos semanas en julio 6
ALLT-I-ETT-BOK

» Klockan är elva på kvällen, men Milo kan inte sova. Han är för 
nervös. I vanliga fall bor han och hans bästa kompis, Felicia, hemma 
i Kopparberg. Där händer det inte särskilt mycket. Men nu sitter de 
på ett flygplan över Europa, på väg till Madrid, och sedan vidare med 
tåg till en stad som heter Salamanca. De ska på språkresa! I början 
tyckte Milo att det verkade hur kul som helst, men nu är han inte alls 
lika säker... Han och Felicia utan föräldrar, i Spanien, nästan utan att 
kunna ett ord spanska. Var det verkligen så smart?«

Dos semanas en julio är ett basläromedel i spanska 
för årskurs 6–9.

Dos semanas en julio 6 består av:

 • Tryckt allt-i-ett-bok med tillgång till elevwebb.
På elevwebben finns inlästa texter, hörövningar,
digitala utmaningar, videolektioner och webbövningar.

 • Digital allt-i-ett-bok med elevwebbens material
integrerat i boken.

 • Webbaserad lärarhandledning med metodiska tips, facit, 
kapitelkontroller, prov och bedömningsstöd. Möjlighet att
följa elevernas arbete med webbövningarna.

För mer information om läromedlet:
www.nok.se/dos semanas en julio

 är ett basläromedel i spanska 

elevwebb.

DosSemanas_6_Cover.indd   1-3 2018-12-19   14:39

Un été très cool är ett tryckt bas-
läromedel i franska för årskurs 
6–9. En följetong löper genom 
varje bok och nyfi kenheten på 
vad som kommer att hända här-
näst skapar en naturlig moti-
vation för eleverna att lära sig 
språket. 

I årskurs 6 möter vi Moa och 
Hanna som reser till Paris World 
Games för att spela fotboll. De 
möter många nya vänner och ett 
nytt språk.

Dos semanas en julio innehåller 
spännande berättelser som löper 
över hela läsåret och snabbar på 
elevernas språkutveckling. Serien 
har ett stort fokus på fraser och 
vokabulär kopplade till elevnära 
och vardagliga situationer. I års-
kurs 6 möter vi Milo och Felicia 
som reser till Spanien på språk-
resa. De kan ingen spanska och 
är väldigt nervösa, men under de 
två lägerveckorna lär de sig att 
klara sig på språket och får vän-
ner för livet.

Colores är ett tematiskt upp-
byggt språkläromedel med 
pedagogiska kapitelstarter där 
tematiska ord och fraser presen-
teras i ett för eleverna bekant 
sammanhang. Fokus i serien 
är kommunikation, tydlig pro-
gression och individanpassning. 
Redan i årskurs 6 får eleverna lära 
sig om fl era olika länder i den 
spansktalande världen.

Auf geht’s! är ett tryckt basläro-
medel i tyska. I Auf geht’s!  varvas 
språkinlärning med läsupple-
velser. Språket tränas i naturliga 
sammanhang genom kommuni-
kativa övningar och vävs in var-
dagens alla välbekanta – och 
obekanta –  situationer. 

I årskurs 6 följer vi med Tor 
och Vilma till SommerCamp 
 München. Där träffar de nya vän-
ner från hela Europa, utforskar 
staden och lär sig mycket tyska.

Auf geht’s! 6
ALLT-I-ETT-BOK 

 
                            

Catrin Eriksson &
 A

nn B
ergstrand Tybåhl

Catrin Eriksson
Ann Bergstrand Tybåhl

Auf geht’s!Auf geht’s!Auf geht’s!Auf geht’s!
6
TYSKA

Auf geht’s! Un été très cool Dos semanas en julio Colores

27

SVENSKA MODERNA SPRÅK

Digilär Moderna språk åk 6

Tre kompletta  språk -
läromedel i en produkt

I varje språk får vi följa med på en resa till målspråkslandet. Inne-
hållet bygger på våra engagerande språkläromedel med resebe-
rättelsen i fokus: Un été très cool 6, Dos semanas en julio 6 och 
Auf geht’s! 6.  Resetemat skapar nyfi kenhet på språket och mål-
språksländernas  kultur och berättelsen motiverar till fortsatt läs-
ning. Eleverna lär sig målspråket i samma takt som huvudperso-
nerna. Språket är autentiskt och illustrerar vardagsnära situationer. 
Eleverna tränar på att kommunicera i såväl enskilda övningar som 
gruppövningar.

Läs mer om våra  
läromedel i franska, 
 spanska och tyska 

på nok.se!

Digilär Moderna språk åk 6 består av tre heldigitala läromedel i 
 franska, spanska och tyska. Elever och lärare har tillgång till alla 
språken vilket förenklar språkvalsperioden, byten och samarbeten.

Dos semanas 
en julio och 

 Colores är två olika 
 basläro medelsserier 

i spanska för 
årskurs 6–9.

nok.se/digilar

Författare: Chris Alfredsson, 
Anneli Lutterman

Colores 6 – Allt-i-ett-bok

27-44555-0 144 s 179:-

Digitalbok, 2:a uppl. 

27-45083-7 12 mån 95:-

Lärarhandledning (webb)

27-44773-8  349:-

Författare: Katja Roselli, Helén Olsson

Dos semanas en julio 6 – Allt-i-ett-bok 

27-45229-9 192 s 179:-

Digitalbok

27-45257-2 12 mån 95:-

Lärarhandledning (webb)

27-45259-6  349:-

Författare: Lena Wennberg Trolleberg

Un été très cool 6 – Allt-i-ett-bok

27-45414-9 180 s 179:-

Digitalbok 

27-45416-3 12 mån 95:-

Lärarhandledning (webb)

27-45418-7  349:-

Författare: Catrin Eriksson, 
Ann Bergstrand Tybåhl

Auf Geht’s 6 – Allt-i-ett-bok

27-46110-9 184 s 179:-

Digitalbok 

27-46111-6 12 mån 95:- 

Lärarhandledning (webb)

27-46476-6  349:-

Digilär Moderna språk, 
paket åk 6 27-46187-1  99:-
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Sandra Fahlgren
Pia Fahlgren
Agneta Lundgren

Fördel Start
Sva för nyanlända åk 4–6

Ord och enkla fraserOrd och enkla fraser

SVENSKA SOM ANDRASPRÅKSVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Fördel Start 

Fö
rd

el

Fördel Start ingår i Fördel-serien. Boken ger nyanlända elever 
möjlighet att bygga upp basordförrådet på svenska, både på egen 
hand och tillsammans med lärare och klasskamrater.

I Fördel Start lär sig eleverna ord, främst substantiv 
och verb, med hjälp av ett rikt bildstöd och övningar 
med en välkänd struktur. Bokens sju kapitel utgår från 
vanliga teman i nybörjarundervisningen.

Kapitlen är:
• I klassrummet
• I hallen
• I skolan
• På skolgården
• I skogen
• I hemmet
• En dag

Fördel Start ingår i Fördel-serien för mellanstadiet. 
Boken går att använda innan man börjar arbeta i text-
boken och övningsboken, men går även att använda 
parallellt. Fördel Start fungerar också helt fristående.

Hjälper eleverna 
att bygga upp ett 

basordförråd

28
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nio   98   åtta

Mustafa skriver.

Nimo och Milla pratar.

Abel översätter.

Abel frågar.

Wan tänker.Milla räknar.

Najib svarar.

Mustafa och Wan lyssnar.

Najib räcker upp handen.

Nimo läser.

Vad gör de i klassrummet?

Skriv på ditt starkaste språk. 

01 Para ihop mening och bild. Dra streck. 

d   Abel översätter.  Abel översätter.

  Najib räcker upp handen.   Najib räcker upp handen. 

  Wan tänker.  Wan tänker.

b  Mustafa och Wan lyssnar. Mustafa och Wan lyssnar.

  Minna räknar.  Minna räknar.

  Najib svarar.  Najib svarar.

c   Nimo läser.

  Mustafa skriver.

  Minna räknar. 

02 Vilken mening är rätt? Sätt kryss.

a   Abel frågar.

  Najib svarar.

  Mustafa skriver.X
Wan tänker

Najib svarar

a

d

Abel frågar.

Najib svarar.

Milla räknar.  

Wan tänker.

Abel översätter.

Nimo och Milla pratar.

b

a

b

c

d

e

f

3 Para ihop. Dra streck. 

a Nimo läser en

b  Milla pratar med 

c  Mustafa skriver med en

0

sexton   11
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10   tio

a

b

c

d

e

f

4 Vad gör de? Skriv meningar. 0

5  Milla och Abel går i samma klass. De är klasskamrater. 
Vad heter dina klasskamrater? Skriv.

6 Vad gör dina klasskamrater? Skriv. 0

0

0

Najib

Milla räknar. Abel

Abel Najib

Wan

00

Vad säger de? Skriv. 

Vad heter det här på svenska?

0

Vad heter det här 
på svenska?

En penna.

Vad 

det här på svenska?

Nimo frågar.

a Nimo frågar.

b Nimo frågar.

c Nimo frågar.

d Nimo frågar:

Mustafa svarar.

Mustafa svarar.

Mustafa svarar.

Mustafa svarar.

Mustafa svarar.

Nimo frågar.

elva   11
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Milla räknar

fem   54   fyra

Vad finns i klassrummet?

Skriv på ditt starkaste språk.

1 I klassrummet

en tavla

en pennvässare

ett suddgummi

en linjal

ett papper

en penna

en papperskorg

en skolbänk

en stol

en bok

en skrivbok

en pärm
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Digitalt extramaterial ingår
Till Fördel Start fi nns extramaterial på 
 webben, bland annat fi nns alla uppstarts-
bilder digitalt.

Varje kapitel innehåller substantiv, 
verb och enkla fraser.

Under rubriken ”Vad fi nns …?” 
 presenteras substantiv inom temat 
med stöd av en stor uppstartsbild.

Under rubriken ”Vad gör de i …?” 
presenteras verb inom samma 
tema med stöd av småbilder.

På de gula sidorna får eleverna lära sig 
enkla fraser med stöd av exempel. 

 nok.se/fordel

Författare: Sandra Fahlgren, Pia Fahlgren, 
Agneta Lundgren

Fördel Start 27-46103-1 72 s  125:-
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Sandra Fahlgren

Pia Fahlgren

Agneta Lundgren

Fördel Start
Sva för nyanlända åk 4–6

Ord och enkla fraser
Ord och enkla fraser

HELGA STENSSON  •  PÄR SAHLIN

Fördel
Textbok

Sva för nyanlända åk 4–6

ISBN 978-91-27-43960-3

9 7 8 9 1 2 7 4 3 9 6 0 3

Fördel
Sva för nyanlända åk 4–6

Textbok

  Fördel är läromedlet som passar för nyanlända 
elever på mellanstadiet.

  Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt 
andraspråk på fl era nivåer samtidigt.

  Fördel ger eleverna dialoger, texter och 
skönlitteratur med en tydlig progression.

Textboken innehåller nio kapitel där eleverna får följa 
en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna knyter
an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv 
i Sverige. Varje kapitel innehåller en modelltext som 
stöd för elevernas eget skrivande i olika genrer.
 I textboken fi nns även ett kapitel med texter i SO 
och NO som en första introduktion till skolspråket 
i ämnesundervisningen. Boken avslutas med en 
specialskriven skönlitterär följetong i tio avsnitt.
 Alla texter fi nns inlästa och ljudfi lerna säljs 
tillsammans med lärarhandledningen och den digitala 
textboken.

Fördel
  Textbok       Sva för nyanlända åk 4

–6

Fördel för åk 4 – 6 består av
Textbok 27- 43960 -3
Övningsbok 27- 43961 - 0
Textbok Digital 27- 44798 -1
Lärarhandledning 27- 44740-0
(nedladdningsbar pdf + ljudfiler mp3)

HELGA STENSSON  •  PÄR SAHLIN

Fördel
Övningsbok

Sva för nyanlända åk 4–6

ISBN 978-91-27-43961-0

9 7 8 9 1 2 7 4 3 9 6 1 0

Fördel  
  Ö

vningsbok  –  Sva för nyanlända åk 4
–6

Fördel
Sva för nyanlända åk 4–6

Övningsbok
  Fördel är läromedlet som passar för nyanlända elever på mellanstadiet.

  Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt.
  Fördel ger eleverna dialoger, texter och skönlitteratur med en tydlig progression.

Övningsboken innehåller tio kapitel med uppgifter till 
textboken. Det finns uppgifter som tränar läsförståelse 
samt ord och fraser kopplade till både vardagsspråk och skolspråk. I övningsboken får eleven också stöd att skriva texter i olika genrer. Till varje kapitel finns en genomgång av textbokens modelltext och förslag på texter att skriva både gemensamt och på egen hand. Sist i varje kapitel finns hörövningar som knyter an till kapitlets tema. Ljudfilerna till dessa laddas ned tillsammans med lärarhandledningen.

Fördel för åk 4 – 6 består avTextbok 
27- 43960 -3Övningsbok 
27- 43961 - 0Textbok Digital 
27- 44798 -1Lärarhandledning 
27- 44740-0(nedladdningsbar pdf + ljudfiler mp3)

Fordel4_6_OB_cover.indd   Alla sidor

2016-09-13   15:11

Läs och förstå
Åtta texter om vänskap och mod

Fördel

Åtta texter om vänskap och mod

Sva för nyanlända åk 4 –6

30

Läs och förstå kan 
användas som ett  komplement 
till Fördel    text- och övningsbok 
men fungerar också att arbeta 

med fristående.

Fördel

SVENSKA SOM ANDRASPRÅKSVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Fördel passar nyanlända barn på mellanstadiet. I Fördel får eleverna möjlighet att genom 
texter och övningar utveckla både sitt vardagsspråk och skolspråk. Fördel består av en start-
bok, textbok, övningsbok samt lärarhandledning (PDF) med  in spelningarna i mp3-format. 
Textboken fi nns även som digitalbok. I serien fi nns också Fördel Läs och  förstå som består av 
åtta berättande texter med uppgifter till varje text.
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HELGA STENSSON  •  PÄR SAHLIN

Fördel
Textbok

Sva för nyanlända åk 4–6

ISBN 978-91-27-43960-3

9 7 8 9 1 2 7 4 3 9 6 0 3

Fördel
Sva för nyanlända åk 4–6

Textbok

  Fördel är läromedlet som passar för nyanlända 
elever på mellanstadiet.

  Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt 
andraspråk på fl era nivåer samtidigt.

  Fördel ger eleverna dialoger, texter och 
skönlitteratur med en tydlig progression.

Textboken innehåller nio kapitel där eleverna får följa 
en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna knyter
an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv 
i Sverige. Varje kapitel innehåller en modelltext som 
stöd för elevernas eget skrivande i olika genrer.
 I textboken fi nns även ett kapitel med texter i SO 
och NO som en första introduktion till skolspråket 
i ämnesundervisningen. Boken avslutas med en 
specialskriven skönlitterär följetong i tio avsnitt.
 Alla texter fi nns inlästa och ljudfi lerna säljs 
tillsammans med lärarhandledningen och den digitala 
textboken.

Fördel   
  Textbok       Sva för nyanlända åk 4

–6

Fördel för åk 4 – 6 består av
Textbok 27- 43960 -3
Övningsbok 27- 43961 - 0
Textbok Digital 27- 44798 -1
Lärarhandledning 27- 44740-0
(nedladdningsbar pdf + ljudfiler mp3)

Var ligger 
det? Det ligger 

i Asien. 

Hur gammal 
är du? Jag är 11 år. 

Vilka språk 
pratar du? Jag pratar arabiska 

och lite svenska.

Vad tycker 
du om?

Jag tycker om 
böcker.

Välkommen Amina!

Det börjar en ny elev i FBK 5. 
Hon heter Amina.

Petra:  Hej! Vad heter du?
Amina:  Jag heter Amina.
Petra:  Hur skriver du Amina?
Amina:  A-M-I-N-A
Petra:   A-M-I-N-A?
Amina:  Ja.
Petra:  Välkommen till FBK 5, Amina !
 I vår klass går det fem pojkar och tre flickor.

Var kommer 
du från?

Jag kommer
från Syrien.

1 . 1 .

2. 2.

3.
3.

4.
4.

5. 5.

1
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En text om Amina

Amina börjar i klass FBK 5. 
Hon skriver en text om sig själv. 
Här är Aminas text.

Jag heter Amina

Jag heter Amina. Jag är 11 år.
Jag fyller 12 år den 10 maj. 

Jag kommer från Syrien. 
Syrien ligger i Asien. 

Jag kan arabiska och lite svenska. 
Arabiska är mitt modersmål. 

Jag går i FBK 5 i Solbyskolan. 

Jag tycker om böcker. 
Jag tycker inte om spindlar.

Modell-
text

1
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Var ligger 
det? Det ligger 

i Asien. 

Hur gammal 
är du? Jag är 11 år. 

Vilka språk 
pratar du? Jag pratar arabiska 

och lite svenska.

Vad tycker 
du om?

Jag tycker om 
böcker.

Välkommen Amina!

Det börjar en ny elev i FBK 5. 
Hon heter Amina.

Petra:  Hej! Vad heter du?
Amina:  Jag heter Amina.
Petra:  Hur skriver du Amina?
Amina:  A-M-I-N-A
Petra:   A-M-I-N-A?
Amina:  Ja.
Petra:  Välkommen till FBK 5, Amina !
 I vår klass går det fem pojkar och tre flickor.

Var kommer 
du från?

Jag kommer
från Syrien.

1 . 1 .

2. 2.

3.
3.

4.
4.

5. 5.

1
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Var ligger 
det? Det ligger 

i Asien. 

Hur gammal 
är du? Jag är 11 år. 

Vilka språk 
pratar du? Jag pratar arabiska 

och lite svenska.

Vad tycker 
du om?

Jag tycker om 
böcker.

Amina:  Ja.
Petra:  Välkommen till FBK 5, Amina !
 I vår klass går det fem pojkar och tre flickor.

Var kommer 
du från?

Jag kommer
från Syrien.

1 . 1 .

2. 2.

3.
3.

4.
4.

5. 5.
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HELGA STENSSON  •  PÄR SAHLIN

Fördel
Övningsbok

Sva för nyanlända åk 4–6

ISBN 978-91-27-43961-0

9 7 8 9 1 2 7 4 3 9 6 1 0

Fördel   
  Ö

vningsbok  –  Sva för nyanlända åk 4
–6

Fördel
Sva för nyanlända åk 4–6

Övningsbok

  Fördel är läromedlet som passar för nyanlända 
elever på mellanstadiet.

  Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt 
andraspråk på flera nivåer samtidigt.

  Fördel ger eleverna dialoger, texter och 
skönlitteratur med en tydlig progression.

Övningsboken innehåller tio kapitel med uppgifter till 
textboken. Det finns uppgifter som tränar läsförståelse 
samt ord och fraser kopplade till både vardagsspråk 
och skolspråk. I övningsboken får eleven också stöd 
att skriva texter i olika genrer. Till varje kapitel finns 
en genomgång av textbokens modelltext och förslag 
på texter att skriva både gemensamt och på egen 
hand. Sist i varje kapitel finns hörövningar som knyter 
an till kapitlets tema. Ljudfilerna till dessa laddas ned 
tillsammans med lärarhandledningen.

Fördel för åk 4 – 6 består av
Textbok 27- 43960 -3
Övningsbok 27- 43961 - 0
Textbok Digital 27- 44798 -1
Lärarhandledning 27- 44740-0
(nedladdningsbar pdf + ljudfiler mp3)

Fordel4_6_OB_cover.indd   Alla sidor 2016-09-13   15:11

Välkommen Amina!

1 Läs dialogen på sidan 22 i textboken. 
Vad får du veta om Amina? Skriv svar.

a Hur gammal är hon?

Hon

b Vilka språk pratar hon?

c Vad tycker hon om?

d Var kommer hon från?

e Var ligger det?

2 I FBK 5 går det 9 elever.

a Hur många fl ickor går det i FBK 5?  

b Hur många pojkar?  

3 Antonio stavar sitt namn så här: A-N-T-O-N-I-O. 

a Stava ditt namn för en kamrat.

b Fråga tre kamrater hur de stavar sina namn. 
 Skriv namnen här.
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Arbeta med modelltexten

Nu ska du får arbeta med modelltexten på sidan 23 i textboken.
Läs texten om Amina och sätt meningarna i rätt ordning. 
Skriv siff rorna 2 till 9.

   Arabiska är mitt modersmål.

   Jag heter Amina.

   Jag tycker inte om spindlar.

   Jag är 11 år.

   Jag kommer från Syrien.

   Jag går i FBK 5 i Solbyskolan.

   Jag kan arabiska och lite svenska.

   Jag tycker om böcker. 

   Syrien ligger i Asien.

1
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Arbeta med 
Ensam hemma

   FÖRE LÄS N I NG E N   

Vad ser du på bilden?

Titta på bilden. Svara på frågorna.

1 Vad ser du? Ge exempel.

2 Var är pojken?

3 Vad gör han?

4 Hur känner sig pojken, tror du?

a Välj bland orden i rutan. Skriv ordet.

ledsen glad ensam rädd      modig

Pojken känner sig  .

b Varför känner han så, tror du? 

Pojken känner sig  för 

 .
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   E FTE R LÄS N I NG E N   

Vad handlar texten om?

Läs texten Ensam hemma och arbeta med uppgifterna.

1 Vad gör Sara och Jonas? Skriv rätt namn efter frågan.
Välj bland namnen i rutan.

Jonas    Sara

a Vem är ny på skolan? 

b Vem ringer på dörren? 

c Vem vill låna ägg? 

d Vem är mörkrädd? 

e Vem knäcker äggen? 

2 Läs meningarna här nedanför.
Sätt kryss (X) för sant eller falskt.   sant falskt

a Jonas är glad för att han har fl yttat. 

b Jonas ser en skugga i hallen.  

c Sara bor i huset bredvid Jonas.  

d Sara vill låna två ägg.   

e Sara vill inte vara ensam.  

f De bakar bullar.    

g Jonas är rädd för Sara.   

h Berättelsen slutar lyckligt.  

3 Läs dina svar på uppgift 2 för en kamrat. Jämför era svar. 
Berätta för varandra hur ni har tänkt. Ändra dina svar om du vill.
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Läs och förstå
Åtta texter om vänskap och mod

Fördel

Åtta texter om vänskap och mod

Sva för nyanlända åk 4 –6
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Textbok
Fördel Textbok består av nio kapitel där elev-
erna får följa en klass i Solbyskolan. Kapitel-
texterna knyter an till elevernas tidigare 
erfarenheter och deras nya liv i Sverige. 

Varje kapitel innehåller:
•  En upptaktsbild som eleverna kan samlas 

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

 skrivande i olika genrer.

 I textboken fi nns även:
•  Ett kapitel med texter i SO och NO som 

en introduktion till skolspråket i ämnes-
under visningen. 

• En skönlitterär följetong i tio avsnitt.

Digitalbok
Fördel Textbok fi nns också som digitalbok.
Eleverna får tillgång till de inspelade texterna 
direkt i boken. Som lärare kan du projicera 
texten i klassrummet och låta eleverna lyssna 
samtidigt.

Läs och förstå
Fördel Läs och förstå består av åtta skön-
litterära texter med tillhörande uppgifter. 
Texterna är specialskrivna av författarna 
Katarina von Bredow, Kerstin Lundberg 
Hahn, Niklas Krog och Pär Sahlin. 

Till varje text fi nns en illustration som 
väcker nyfi kenhet och stöttar elevernas 
läsning. Till bilden fi nns alltid förförståelse- 

uppgifter under rubriken Vad ser du på 
bilden? Eleverna ska arbeta med uppgifterna 
innan de läser texten.

Till varje text fi nns sedan uppgifter under 
rubrikerna:
• Vad handlar texten om?
• Vad betyder orden?
• Vad tycker du?

Övningsbok
Fördel Övningsbok innehåller uppgifter som skapar förförståelse inför arbetet med kapitlet. 
Här fi nns läsförståelseuppgifter och övningar som  tränar ord och fraser. I varje kapitel fi nns en 
genomgång av textbokens modelltext och sist i varje kapitel fi nns hörövningar.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen säljs som nedladdnings-
bar pdf. Den innehåller förslag på hur man 
kan arbeta kapitel för kapitel, kopierings-
underlag samt ljud fi lerna till alla  texter och 
hörövningar i mp3-format.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅKSVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Textboken fi nns även som digitalbok.

Läs mer och provläs på 
nok.se/fordel!

nok.se/fordel

Författare: Pär Sahlin, Helga Stensson, Rebecka Ungh Wolf, 
Katarina von Bredow, Kerstin Lundberg Hahn, Niklas Krog, 
Sara Persson, Sandra Fahlgren, Pia Fahlgren, Agneta 
Lundgren

Fördel Sva för nyanlända åk 4–6

Textbok  27-43960-3  156 s 195:-

Textbok Digital  27-44799-8   85:-

Övningsbok  27-43961-0  156 s 105:-

Lärarhandledning Webb 27-44741-7   889:-

Läs och förstå 27-45456-9 64 s 95:-

Start  27-46103-1 72 s  125:-
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Joel Berglund
Sandra Grängstedt

LäsloketLäsloket
Sva åk 4–6 

ISBN 978-91-27-45555-9

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

LäsloketLäsloket

Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska som andraspråk 
för årskurs 4–6. Serien består av fem böcker som innehåller 
texter i olika genrer och uppgifter där eleverna på egen 
hand tränar läsförståelse samt ord och begrepp.

Station 3 har tema fritid och 
 eleverna möter Sara, Ivar, Soran 
och Petra som  berättar om sin 
fritid i olika typer av texter.

Stationerna i Läsloket utgår från steg 1–5 i Bygga  svenska, 
Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända elevers 
språkutveckling i årskurs 4–6. Station 3  utgår från steg 3 
i läsa-delen.

Serien Läsloket för åk 4–6 består även av:

Joel Berglund
Sandra Grängstedt

Station 1
Vänner

Station 2
Skola

Station 4
Stad och land

Station 5
Djur och natur

Station 3 

Fritid

Station 3 

Fritid
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LäsloketLäsloket
Sva åk 4–6 

ISBN 978-91-27-45557-3

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

LäsloketLäsloket

Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska som andraspråk 
för årskurs 4–6. Serien består av fem böcker som innehåller 
texter i olika genrer och uppgifter där eleverna på egen hand 
tränar läsförståelse samt ord och begrepp.

Station 4 har tema stad och land. 
I boken arbetar eleverna med olika 
texter som berör  temat. De får 
bland annat läsa om Rico och Disa 
som bor i Turning Torso och om 
skogen i Sverige.

Stationerna i Läsloket utgår från steg 1–5 i Bygga  svenska, 
Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända elevers 
 språk utveckling i årskurs 4–6. Station 4  utgår från steg 4 
i läsa-delen.

Serien Läsloket för åk 4–6 består även av:

Pär Sahlin
Sandra Grängstedt

Station 1
Vänner

Station 2
Skola

Station 3
Fritid

Station 5
Djur och natur

Station 4 

Stad och land

Station 4 

Stad och land

Pär Sahlin
Sandra Grängstedt

läsloket4_6_station4_cover.indd   Alla sidorläsloket4_6_station4_cover.indd   Alla sidor 2022-02-17   10:102022-02-17   10:10

Johan Rundberg
Sandra Grängstedt

LäsloketLäsloket
Sva åk 4–6 

ISBN 978-91-27-45556-6

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

LäsloketLäsloket

Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska som andraspråk 
för årskurs 4–6. Serien består av fem böcker som innehåller 
texter i olika genrer och uppgifter där eleverna på egen hand 
tränar läsförståelse samt ord och begrepp.

 Station 5 har tema djur och natur. 
I boken arbetar eleverna med 
olika typer av texter som berör 
temat. Eleverna får bland annat 
läsa om renen, en friluftsdag och 
om en tordyvel som bringar tur.

Stationerna i Läsloket utgår från steg 1–5 i Bygga  svenska, 
Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända elevers 
 språkutveckling i årskurs 4–6. Station 5  utgår från steg 5 
i läsa-delen.

Serien Läsloket för åk 4–6 består även av:

Johan Rundberg
Sandra Grängstedt

Station 1
Vänner

Station 2
Skola

Station 3
Fritid

Station 4
Stad och land

Station 5 

Djur och natur

Station 5 

Djur och natur

läsloket4_6_station5_cover.indd   Alla sidorläsloket4_6_station5_cover.indd   Alla sidor 2022-02-17   08:412022-02-17   08:41

Mats Larsson
Sandra Grängstedt

LäsloketLäsloket
Sva åk 4–6 

ISBN 978-91-27-45554-2

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

LäsloketLäsloket

Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska som andraspråk 
för årskurs 4–6. Serien består av fem böcker som innehåller 
texter i olika genrer och uppgifter där eleverna på egen 
hand tränar läsförståelse samt ord och begrepp.

Station 2 har tema skola och 
 eleverna möter Osman, Amira, 
Lukas och Tyra som  berättar om 
sin skolvardag i olika typer av 
texter.

Stationerna i Läsloket utgår från steg 1–5 i Bygga  svenska, 
Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända elevers 
språkutveckling i årskurs 4–6. Station 2  utgår från steg 2 
i läsa-delen.

Serien Läsloket för åk 4–6 består även av:

Mats Larsson
Sandra Grängstedt

Station 1
Vänner

Station 3
Fritid

Station 4
Stad och land

Station 5
Djur och natur

Station 2 

Skola

Station 2 

Skola
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Jag är Moni
Jag heter Moni.

Jag är 12 år.

Jag bor med min mamma och min bror.

Vi bor i en lägenhet.

svenska modersmål

en bror

en lägenhet

Skriv orden på ditt modersmål.

läsloket4_6_station1_textsection.indd   4 2019-04-05   13:47
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3 Skriv svar.

a Vad heter du?

.

b Hur gammal är du?

år.

c Vem bor du med?

.

1 Sätt kryss för ja eller nej.

a Moni är tolv år. 

b Moni bor i en lägenhet. 

c Moni bor med sin bror. 

d Moni bor med sin pappa. 

2 Vad säger Moni? Skriv orden som fattas. 

X

Jag heter

Jag heter

Jag är

Jag bor med

Jag hetera Jag heter  .

b Jag är  år.

c Jag bor med min 

och min  .

d Jag bor i en  .
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nejja  

Moni
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Läsloket
Läsförståelse på olika nivåer

Fem stationer – fem nivåer
Läsloket består av fem böcker. Mellan böck-
erna fi nns en progression där station 1 vän-
der sig till nybörjare i språket och station 5 
till elever på mer avancerad nivå. Språknivån 
i böckerna bygger delvis på de fem stegen i 
läsa-delen i Skolverkets bedömningsstöd för 
nyanländas språkutveckling Bygga svenska.

Texter i olika genrer
Läsloket innehåller texter i olika genrer, till 
exempel berättande, beskrivande och åter-

givande texter. Till texterna fi nns uppgifter 
som tränar läsförståelse, ord och uttryck samt 
grammatik. Texterna är rikligt illustrerade för 
att ge eleverna den stöttning de behöver om 
de arbetar med böckerna på egen hand.

Varje bok har ett tema:
Station 1: Vänner
Station 2: Skola
Station 3: Fritid
Station 4: Stad och land
Station 5: Djur och natur

Finns även 
för åk 1–3

nok.se/lasloket

Författare: Joel Berglund, Emma Frey-Skött, Mats Larsson, 
Sandra Grängstedt, Johan Rundberg, Pär Sahlin

Läsloket

Läsloket Station 1 27-45553-5 48 s 69:-

Läsloket Station 2 27-45554-2 48 s 69:-

Läsloket Station 3 27-45555-9 48 s 69:-

Läsloket Station 4 27-45557-3 48 s 69:-

Läsloket Station 5 27-45556-6 48 s 69:-
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Gör så här:

1. Arbeta med en kamrat. Sätt er 

rygg mot rygg.

2. Titta på ditt kort. Du ser en bild. 

Din kamrat har en likadan bild på 

sitt kort, men fem saker fattas.

3. Hitta sakerna tillsammans. 

Du får bara titta på ditt eget kort.

4. Ta hjälp av rutan här bredvid.

Du kan börja så här:

Â Jag ser …

Â På min bild fi nns …

Â Har du …?

Â Hur många … har du?

3a

FINN FEM FEL | PÅ SKOLGÅRDEN 
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3bFINN FEM FEL | PÅ SKOLGÅRDEN 

Gör så här:
1. Arbeta med en kamrat. Sätt er 

rygg mot rygg.
2. Titta på ditt kort. Du ser en bild. 

Din kamrat har en likadan bild, 
men på din bild fattas fem saker.

3. Hitta sakerna tillsammans. 
Du får bara titta på ditt eget kort.

4. Ta hjälp av rutan här bredvid.

Du kan börja så här:
Â Jag ser …
Â På min bild fi nns …
Â Har du …?
Â Hur många … har du?
Â Nej, jag har ingen …
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BESKRIV OCH GISSA | KLÄDER 1a

Gör så här:

1. Arbeta med en kamrat. Sätt er 

rygg mot rygg.

2. Titta på ditt kort. På kortet ser du 

fyra bilder med ord.

3. Beskriv bilderna för din kamrat 

utan att säga orden. 

Du kan börja så här:

Â Den är …

Â De är …

Â Den har …

Â De har …

en keps

en t-shirt

ett par vantar

ett par byxor
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ett par vantar
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svalåda_TALA_cards_148x197.indd   3
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svalåda_TALA_cards_148x197.indd   3
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svalåda_TALA_cards_148x197.indd   3
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svalåda_TALA_cards_148x197.indd   3
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svalåda_TALA_cards_148x197.indd   3
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svalåda_TALA_cards_148x197.indd   3

svalåda_TALA_cards_148x197.indd   3
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svalåda_TALA_cards_148x197.indd   3
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svalåda_TALA_cards_148x197.indd   3
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BESKRIV OCH GISSA | KLÄDER 1b
Gör så här:1. Arbeta med en kamrat. Sätt er rygg mot rygg.

2. Titta på ditt kort. På kortet ser du nio bilder. 

3. Lyssna på din kamrat. 4. Gissa vilka fyra bilder din kamrat beskriver. 

en jacka

ett par byxor 

ett par skor

en keps

en tröja

en t-shirt

en strumpa

ett par vantar

ett par stövlar
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ELEVER
– DEN FÖRSTA TIDEN I SKOLAN
Liv Kellgren

33

SVENSKA SOM ANDRASPRÅKSVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Lådan innehåller kort med 60 muntliga 
övningar. Övningarna bygger upp elevernas 
ordförråd och utvecklar den muntliga förmå-
gan. Korten kan användas som uppstart av 
en lektion, som pausuppgift, som avslutning 
på en lektion och som extrauppgift. 

Ett fl exibelt material
Övningarna i lådan passar både elever som 
är på väg i sin språkutveckling och elever på 
nybörjarnivå. 

Övningarna är indelade i fyra olika upp gifts-
kategorier: 
• Beskriv och gissa 
• Ställ frågor och svara
• Beskriv och rita
• Finn fem fel
Eleverna arbetar två och två och sam arbetar 
på olika sätt i övningarna.

Sva-lådan TALA

Viktiga ord i svenska är en ordbok med 
förklaringar till 140 viktiga begrepp inom 
ämnet svenska. Till boken fi nns också fyra 
övningshäften där eleverna kan öva, befästa 
och fördjupa sin förståelse för grundläggande 
begrepp. Alla begrepp kan eleverna slå upp 
i ordboken.

Viktiga ord i svenska 

Den här lådan innehåller övningar 
som utvecklar elevernas muntliga 
förmåga. Eleverna samarbetar och 
ställer frågor, beskriver vad de ser 
på bilder och förhandlar om ords 
betydelse.

  I serien Lärpocket fi nns det fl er intressanta titlar 
för dig som  undervisar i sva – kika på sidan 90!

Författare: Johanna Ekström

Sva-lådan TALA 27-45667-9  625:-

Författare: Anna Ericsson Nordh

Viktiga ord

Viktiga ord i svenska  27-60559-6  80 s 245:- 

Öva Viktiga ord i svenska

Språklära  27-41172-2  32 s 55:-

Stavning  27-41173-9  24 s 55:-

Ordkunskap 27-41170-8 32 s  55:-

Läsning och litteratur  27-41171-5  32 s 55:-
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En underhållande och spännande 

följetong om Tibbo och hennes vänner.

Intresseväckande fakta.

Korta dialoger

Ord, fraser och grammatik.

Exempeltexter för att 

arbeta enligt cirkelmodellen.

Teacher’s Guide

(inklusive lärarwebb 

och ljudfiler)Workbook

(inklusive 

webbövningar)Textbook

Fiona Miller

Maria Olsson

Rebecka Ungh Wolf

Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.

I Skills 4 Textbook möter eleverna:

27452213_Skills_Textbook_ak4_omslag.indd   Alla sidor

2018-08-24   09:47

Skills är ett basläromedel i engelska för mellanstadiet. Det är ett roligt 
och motiverande material som steg för steg hjälper eleverna att utveckla sina 
förmågor, sina skills.

I Skills får eleverna följa en spännande samman-
hängande berättelse som utvecklar deras läsför-
ståelse. Utöver den skönlitterära berättelsen får 
eleverna läsa intresseväckande fakta om den 
engelsk talande världen, personer och  händelser. 
Självklart ingår interaktions övningar och hör-
övningar i varje kapitel. 

Skills lyfter fram grammatiken och låter den 
synas och bli en naturlig del i varje kapitel. 

Arbeta med cirkelmodellen 
Med Skills får eleverna dessutom arbeta enligt cirkel-
modellen när de lär sig att skriva olika text typer. De 
får stöttning i form av modelltexter,   modellfraser, 
gemensamt skrivande, grafi ska stödstrukturer och 
ett tydligt pedagogiskt upplägg. De tränas också att 
presentera sina texter muntligt. Till detta arbete fi nns 
även hörövningar som hör ihop med modell texten.

Sk
ill

s
ENGELSKA | BASLÄROMEDEL ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

The adventure 
 begins with Skills!

34

2021 belönades Skills med en bronsmedalj i 
den internationella läromedelstävlingen BELMA, 
Best European Learning Materials Awards.
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x READ and LISTEN to 

descriptions about animals

x WRITE and SPEAK
about animals

 
 

  
f

Yoshi  
surprise

U

1

Cirkelmodellen 24

3

35

ENGELSKA | BASLÄROMEDEL ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

Mer Skills

Så här arbetar du med Skills

Introduction

Varje arbetsområde, Unit, inleds 
med en genomgång och en hör-
förståelse. Introduktionen skapar 
 förförståelse och ger inspiration 
inför kommande arbete.

Chapters 

Efter introduktionen följer 
tre kapitel som bygger upp 
ord förråd och grammatik 
inför det avslutande avsnittet 
i en Unit.

Writing skills

Writing skills-avsnittet 
avslutar arbetet i en Unit. 
Här sker arbetet  utifrån 
 cirkelmodellen. Eleverna 
får läsa, skriva, presentera 
och  lyssna på texter i en 
viss texttyp.

Varje Unit innehåller tre kapitel samt ett Writing skills-avsnitt.

Sammanhängande 
berättelse i 12 kapitel, åk 4.

Intresseväckande 
faktatexter.

I Skills arbetar du med en metodisk och återkommande arbetsgång.

  Texttypens innehåll 
Bygg upp kunskap om ämnet och samtala 
om  aktuella ord och begrepp.

  Texttypens syfte, struktur och  kännetecken 
Gå igenom textens olika delar, struktur och 
 innehåll.

  Gemensamt skrivande
Skriv en gemensam text utifrån modelltextens 
struktur och innehåll. Till denna fas fi nns grafi ska 
stödstrukturer.

  Individuellt skrivande
Eleverna skriver en egen text. De har modell- 
texten, modellfraser, grafi ska stödstrukturer 
och  checklistor till hjälp.

 1

 2

 3

4

Sammanhängande 
berättelse i 12 kapitel, åk 5.

Sammanhängande 
berättelse i 12 kapitel, åk 6.

Dialoger, tongue twisters, ramsor 
och idiomatiska uttryck.
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Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.

I Skills 4 Workbook  möter eleverna uppgifter som 
tränar läsförståelse av olika texttyper, hörförståelse, 
ordkunskap och grammatik. De får många tillfällen att 
träna på interaktion och tal.

I avsnitten som heter Writing Skills arbetar eleverna 
enligt cirkelmodellen. Eleverna stöttas att producera 
egna texter som de presenterar muntligt och skriftligt. 
Till sin hjälp har de exempeltexter, modellfraser, 
grafiska strukturer och vägledande checklistor. 

Till den här boken finns webbövningar. 
Logga in på nok.se.

Extramaterial 
på webben
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En underhållande och spännande 
följetong om Tibbo och hennes vänner.

Intresseväckande fakta.

Korta dialoger

Ord, fraser och grammatik.

Exempeltexter för att 
arbeta enligt cirkelmodellen.
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Textbook

Fiona Miller
Maria Olsson
Rebecka Ungh Wolf

Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.
I Skills 4 Textbook möter eleverna:
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Egg setting
He looks at Vega with twinkling eyes. “When I was young, He looks at Vega with twinkling eyes. “When I was young, 
we had a tradition called egg setting. First, you fill up a glass we had a tradition called egg setting. First, you fill up a glass 
with water. Then you crack an egg into the water and leave with water. Then you crack an egg into the water and leave 
the glass next to a window. After that, you go to bed, but you the glass next to a window. After that, you go to bed, but you 
have to get up early the next morning.”have to get up early the next morning.”

“I know why you get up early! It’s because you want to see “I know why you get up early! It’s because you want to see 
the egg set,” Kat says excitedly.

“That’s right,” great-grandfather replies. “As the sun rises, “That’s right,” great-grandfather replies. “As the sun rises, 
the water in the glass gets warm and the egg sets. The shape the water in the glass gets warm and the egg sets. The shape the water in the glass gets warm and the egg sets. The shape the water in the glass gets warm and the egg sets. The shape 
of the egg tells you something about the future.”of the egg tells you something about the future.”

Does it work?
Vega is fascinated. “So, you tell the future with an egg? Vega is fascinated. “So, you tell the future with an egg? 
Does it work?”

The old man gets a far-away look in his eyes. “It works The old man gets a far-away look in his eyes. “It works 
all right! When I was a young man, I saw the face of my future all right! When I was a young man, I saw the face of my future 
wife. Everyone laughed at me and said the egg was just a blobwife. Everyone laughed at me and said the egg was just a blob
with some holes in it. But I saw a beautiful face in that egg.”with some holes in it. But I saw a beautiful face in that egg.”

“And then, a few months later, you met Grammie – “And then, a few months later, you met Grammie – 
and you got married!” Kat declares. and you got married!” Kat declares. 

“Cool story,” Vega says. “What a pity you don’t do that “Cool story,” Vega says. “What a pity you don’t do that 
anymore.”

The future
“Oh, but I do!” The old man smiles. “I set an egg a few days ago. “Oh, but I do!” The old man smiles. “I set an egg a few days ago. 
And when I got up at sunrise, I saw something marvellous. And when I got up at sunrise, I saw something marvellous. 
And it has something to do with the two of you.”And it has something to do with the two of you.”
He points to Kat and Vega. 

“Come closer and I’ll tell you what I saw …”“Come closer and I’ll tell you what I saw …”

Telling the future
It’s a warm evening and the stars are twinkling in a velvet sky. It’s a warm evening and the stars are twinkling in a velvet sky. 
The garden is crowded with people who have come to say The garden is crowded with people who have come to say 
good-bye to Vega and Leo, and Kat and her family. They’re good-bye to Vega and Leo, and Kat and her family. They’re 
leaving Jamaica in a few days’ time.

Great-grandfather
An elegant man with silver hair and a cane walks slowly An elegant man with silver hair and a cane walks slowly 
into the garden. Kat and Vega dash over to him. He’s Kat’s into the garden. Kat and Vega dash over to him. He’s Kat’s 
great-grandfather and he tells wonderful stories. “What did great-grandfather and he tells wonderful stories. “What did 
you do at Easter when you were young?” Vega wonders. you do at Easter when you were young?” Vega wonders. 
“Can you remember?” Kat adds.

The old man laughs. “My legs are slow, but my mind The old man laughs. “My legs are slow, but my mind 
is still fast!”

g@@@@@@@@@@@@@@@@hTo discuss:g@@@@@@@@@@@@@@@@hWhat do you think great-grandfather saw?g@@@@@@@@@@@@@@@@hg@@@@@@@@@@@@@@@@hWhat will Kat and Vega do in the future?g@@@@@@@@@@@@@@@@h
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Workbook 
Workbook innehåller varierade övningar av alla de slag. Här fi nns 
t ex läsförståelse  frågor, refl ektionsfrågor, interaktions övningar, skriv-
övningar, hörförståelse övningar och självutvärderingar.

I Writing skills-avsnitten arbetar eleverna enligt  cirkelmodellen. 

Arbetet föregås av vägledande stöttning i form av modelltexter, 
modellfraser, gemensamt  skrivande, grafi ska stödstrukturer och 
checklistor. Avsnittet innehåller även hörövningar samt uppgifter för 
elevernas muntliga  presentationer av sina  texter.

Extramaterial
Till Skills fi nns en elevwebb med ljudfi lerna till alla texter samt färdighetsträning av ord 
och grammatik. Eleverna får lyssna, läsa, skriva och öva uttal i en mängd olika övningar. 
Elevens svar sparas och du som lärare kan följa upp resultaten i lärarwebben. 

Här fi nns även Skills ordlistor översatta till somaliska, arabiska och ukrainska.

För eleven

ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

Ordlistorna till 
Skills fi nns översatta 

till somaliska, 
arabiska och 
ukrainska!

Ur Skills 5

Textbook
Textbook driver lusten att lära sig  engelska med hjälp av spännande 
och välskrivna  texter. Boken har en tydlig struktur med en  medveten 
arbetsgång.

I Textbook arbetar eleverna med skönlitterära berättelser – Tibbo’s 
story (åk 4), Vega’s adventure (åk 5) och Yoshi’s surprise (åk 6). Ord, 
 fraser och grammatik som eleverna möter i berättelserna tas upp i 
 samband med texten. 

Varje kapitel innehåller även dialoger för att träna på uttal och inter-
aktion. I alla kapitel fi nns dessutom intresseväckande fakta texter. Varje 
Unit avslutas med ett Writing skills-avsnitt, här möter eleverna modell-
texter och modellfraser för att arbeta enligt  cirkelmodellen.
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What’s that?
They hear a loud noise. A very loud noise.

CRASH! BANG!
“What’s that noise?” Kat says.
“Look! Over there! What is it?” says Yoshi. 
“Kat, you’re brave. You go and check it out!”

Hello!
“Hello? Hi there! Are you okay?” Kat asks. 

The kids hear a lot of strange noises. Then they hear a voice.
“Hello! How are you? Hola! Hej! Ciao! Bonjour! Guten tag! 

Ni hao! Hujambo! Merhaba! Shalom! Kalimera! As Salam Alaykom!”
“Er … do you speak English?” Kat asks.
They see two big eyes in the woods. They hear 

more strange noises. And then …

g@@@@@@@@@@hWhat do you think?
Who is in the woods?
And what happens next?

CRASH!
  BANG!

Hello! 
Hi there!

8

1
CHA PTER

ei g ht  C H A PTE R 1

On the way home
It is a hot afternoon in May. Four children 
walk home from school. They are tired.

“I’m hungry!” Leo says. “And my bag is so big!”
“Well, my bag is bigger,” says Vega.  

“I have a lot of homework.”

Ord och grammatik

Siffror

Årtal

Plural

Verbet be

Lärarwebb chapter 1

Tibbo’s story

Numbers and years

Bag – Bags

To be

On the way home
Skapa förförståelse
Be eleverna slå upp sidan 8 eller visa bilden via 
en projektor i klassrummet. Titta på och tala om 
bilden. Ställ frågor, till exempel:

• What do you see in the picture? Låt eleverna ge 
förslag på vad de ser, till exempel four children, bags, 
birds, trees, houses etc. Några elever vill kanske för-
klara mer, they have bags, they have the same clothes, 
they are tired/happy etc.

Gå vidare och låt eleverna kommentera barnens 
kläder.

Chapter 1

Sidorna 8 –9

Skills_LHL.indd   30 2018-10-12   13:15
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• Kat says hello to the strange thing in the woods. 
What does it say? It says hello in diff erent languages: 
Hola (Spanish), Ciao (Italian), Bonjour (French) 
Guten tag (German), Ni hao (Chinese), Hujambo 
(Swahili), Merhaba (Turkish), Shalom (Hebrew), 
Kalimera (Greek), As Salam Alaykom (Arabic). 

• What do the children see and hear in the woods? 
Big eyes, more noise.

I GRUPP/PAR

Avsluta med att låta eleverna fundera över frågorna 
under rubriken What do you think? Låt dem 
 diskutera i par eller mindre grupper.

• Who is in the woods?

• What happens next?

Sammanfatta klassens tankar på tavlan. Anteckna 
förslagen eller låt eleverna skriva dem i sina skriv-
böcker. Ta fram dem inför starten av nästa kapitel 
i Tibbo’s story. 

Läs texten högt
Låt eleverna läsa texten högt i helklass, i små 
 grupper eller i par.

WORKBOOK  
Låt eleverna göra uppgifterna till On the way 
home och Good afternoon!, på sidorna 8–10 
i Workbook.

1. Eleverna svarar på frågor om texten. 
Fråga 6 är en refl ektionsfråga. Låt dem 
gärna redovisa sina svar i små grupper eller 
i helklass.

2. Eleverna parar ihop hälsningsfraserna från 
texten med rätt fl agga.

3. Eleverna tränar på färgord genom att 
skriva fl aggornas färger.

4. Eleverna får en bild av den engelsktalande 
världen genom att färglägga några av de 
länder som har engelska som offi  ciellt språk. 

• The clothes look the same. Do you know why?
Berätta att barnen har skoluniform och att det är 
vanligt att elever har det i många engelsktalande 
länder. Intressant fakta är att skoluniformen har 
olika färg och utseende beroende på vilken skola 
den tillhör. 

Titta på sidan 9 och ställ frågor.

• What do the children see in the woods? Two eyes. 
Låt dem gissa vems ögon det är.

• Who do you think it is? Låt eleverna gissa fritt. 
An animal, a cat, a friend, an alien.

Peka och fråga om de kan gissa vad det är som 
ligger längst ner till höger i bilden. 

• What do you think this is? Eleverna drar kanske 
slutsatser från introduktionsbilden och gissar på 
spaceship.

Gå nu vidare och titta och peka på rubrikerna 
och fråga eleverna vad de tror att berättelsen handlar 
om. 

• Look at the headings. What do you think the text 
is about? 
Innan ni läser och lyssnar på texten är det bra att gå 
igenom ord och begrepp som är nya för eleverna. 
Exempel på sådana ord kan vara: homework, after-
noon, hungry, noise, brave, check it out, strange.

Arbeta med texten
TI LLSAMMANS

För många elever kan det vara första gången de 
möter en berättande text på engelska. Det är därför 
viktigt att guida dem genom texten stycke för 
stycke. Lyssna på första stycket på sidan 8. 
Gå igenom texten och ställ frågor om innehållet:

• What time of the year is it? May, spring. 

• What are the children doing? Th ey are walking 
home from school.

• What do the children have in their bags? Homework
Gå vidare och lyssna på och läs nästa stycke What’s 
that? på sidan 9. Fråga eleverna: 

• What kind of noise do the children hear in the 
woods? Crash, bang, a very loud noise.
Läs och lyssna på det sista stycket, Hello! och fråga 
eleverna:
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TEACHER’S GUIDE

Lärarhandledning med 

lärarwebb och ljudfiler
TEACHER’S GUIDE
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Skills Teacher’s Guide
Arbetssättet i Skills bygger på ett gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. 
I Teacher’s Guide fi nns instruktioner och förslag på aktiviteter för att skapa för förståelse, 
gemensamt bearbeta texterna samt utmana eleverna till eget arbete och  produktion. 
 Handledningen guidar läraren genom cirkel modellens fyra steg. Teacher’s Guide 
innehåller även kopierings underlag, bildkort och spel. 

I Teachers’s Guide ingår ljudfi lerna till hörövningarna samt en lärarwebb. 

Lärarwebb
På lärarwebben fi nns alla ljudfi ler till hörövningarna samt material för digital visning, till exempel 
kapitel bilder, s amtalsbilder och grafi ska stödstrukturer. Här fi nns även uppföljning och statistik av 
elevernas arbete med övningarna i extramaterialet.

Teacher’s Guide, Textbook och Student’s Key medföljer i digitalt format. På lärarwebben fi nns 
även alla kopieringsunderlag som utskrivbara pdf:er. Lärarwebben nås via en kod som följer med 
Teacher´s Guide.  Efter 12 månader kan du  f  örnya ditt abonnemang och köpa webben separat.

För läraren

Ur Skills 4

Mer Skills

Tibbo från Skills 4.

I lärarwebben fi nns
Teacher’s Guide, Textbook 

och Student’s Key 
i digitalt format!
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Skills Read More!

nok.se/skills

Digitalt extramaterial ingår
Skills Read More! fortsätter på 
nok.se/skills/materialbank 
Här fi nns kostnadsfria läsförståelsefrågor.

Skills Read More! är en serie skönlitterära böcker på engelska för mellanstadiet. De är fulla av 
 fantasi och humor och skapar läslust. Böckerna bygger vidare på berättelserna och karaktärerna 
som eleverna möter i läromedlet Skills men de kan läsas helt fristående.

Vega’s adventure in South 

Africa (åk 5)
Vega reser runt i Sydafrika till-
sammans med sin familj. Det är 
mycket som händer på resan 
bl a möter hon hungriga vilda 
djur och hon deltar i en Dance 
Challenge i Pretoria.

Vega’s adventure in India (åk 5)
Vega och hennes bror åker till 
Indien där deras pappa arbetar. 
De möter många personer och 
upplever spännande saker, bl a 
fi rar de Holi och jagar en tjuv. 

Mr Stink (åk 6)
12-åriga Chloe träffar hemlöse 
Mr Stink och de blir vänner. 
 Boken väcker frågor om vårt 
samhälle och om hur vi uppför 
oss mot varandra, den berättas 
med  humor och värme.

Tibbo in Space (åk 4)
Tibbo och K9 har landat på jorden 
för att hälsa på sina vänner. 
 Vännerna får sedan följa med 
 Tibbo på ett rymdäventyr.

Tibbo Goes to Scotland (åk 4)
Tibbo blir av misstag instängd 
i en gammal dams shopping-
väska och hamnar på ett tåg 
på väg till Skottland.  Det 
blir en oförglömlig vistelse 
i  Skottland!

Tibbo and the Junk Mission 

(åk 4)
Tibbo och K9 tar med sig vän-
nerna Kat och Yoshi för att lösa 
ett uppdrag – de ska få bort all 
skrot och skräp som ligger i the 
Junk belt. 

Hämta kostnadsfria 
läsförståelsefrågor på 
Skills materialbank! 

nok.se/skills/materialbank

Vi har öppnat en materialbank för Skills! 
Här har vi samlat sådan som du kan ha nytta 
av i din undervisning – till exempel ordlistor 
på arabiska, somaliska och ukrainska, bokmärken 
och läs förståelsefrågor till Skills Read More!-
böckerna m.m. Välkommen in!

Författare: Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf

Illustratörer: Sonja Reuterskiöld och Li Rosén

Skills åk 4

Textbook  27-45221-3  120 s 150:-

Workbook inkl elevwebb  27-45222-0  120 s 115:-

Elevfacit (5-pack)  27-45223-7  18 s 105:-

Teacher’s Guide inkl ljudfi ler 
och digitalt lärarstöd  27-45220-6  177 s 699:-

Lärarwebb 12 mån  27-45606-8   259:-

Skills åk 5 

Textbook  27-45491-0  120 s  150:-

Workbook inkl elevwebb  27-45489-7  120 s  115:-

Elevfacit (5-pack)  27-45492-7  18 s  105:-

Teacher’s Guide inkl ljudfi ler 
och digitalt lärarstöd  27-45490-3  230 s  699:-

Lärarwebb 12 mån  27-45635-8  259:-

Skills åk 6

Textbook  27-45750-8  152 s  150:-

Workbook inkl elevwebb  27-45751-5  136 s  115:-

Elevfacit (5-pack)  27-45752-2  24 s  105:-

Teacher’s Guide inkl ljudfi ler 
och digitalt lärarstöd  27-45749-2  200 s  699:-

Lärarwebb 12 mån  27-45784-3  259:-

Skills Read More!

Tibbo in Space  27-45886-4 48 s 40:-

Tibbo and the Junk Mission  27-45906-9 48 s 40:-

Tibbo goes to Scotland  27-45907-6 48 s 40:-

Vega’s adventure 
in South Africa 27-46004-1 64 s 40:-

Vega’s adventure in India 27-46005-8 64 s 40:-

Mr Stink 27-45900-7 272s 35:-
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The Question Game 
Den här övningen ger eleverna träning på att svara på frågor på engelska.

Tid: 20 minuter.

Materiel: Spelplan med frågor, tärningar och spelpjäser.

Kopieringsunderlag: 15

Gör så här: Dela in eleverna i grupper om fyra. Varje grupp får en spel
plan. Eleverna ska i tur och ordning slå en tärning och flytta sin spelpjäs 
efter det antal prickar som tärningen visar. Eleven ska svara på engelska 
med hela meningar. Svarar eleven rätt blir hen stående på rutan tills nästa 
gång hen ska slå. Om eleverna svarar fel måste de gå tillbaka dit de kom 
ifrån och slå på nytt i nästa omgång när det blir deras tur igen. Nästa 
elev slår och proceduren upprepas. Den som kommer först i mål vinner 
spelet. Den som kommer på rutan ”MISS A TURN” får stå över ett kast. 
Kommer en elev på ”FREE QUESTION” ska hen välja en fråga till sig 
själv som hen svarar på. Frågorna kan ändras så de stämmer med elever
nas ålder. Använd den tomma spelplanen på kopieringsunderlag 14b och 
skriv egna frågor eller låt eleverna göra egna spel. 

Find your Question
Övningen tränar eleverna i att ställa frågor och lyssna och hitta ett rätt 
passande svar samt att samtala fritt.

Tid: 10 minuter.

Materiel: Frågor och svar på pappersremsor.

Kopieringsunderlag: 14a, 14b

Gör så här: Dela ut en remsa med en fråga eller ett svar till varje elev. Elev
erna ska gå runt i rummet och försöka att hitta en partner som passar till 
deras fråga eller svar. När de hittar sin match bygger det ut och fortsätter 
samtalet med sin partner. 

Creating a Friendly Monster
Syftet med övningen är att få eleverna att lyssna, förstå och följa instruk
tioner korrekt. 

Tid: 45 minuter.

Materiel: Stora ritpapper (A3), blyertspennor och färgpennor.

Gör så här: Beskriv usteendet på ett monster. Eleverna tecknar individ
uellt enligt din beskrivning. Börja gärna med huvudet och ansiktet. 
Beskriv därefter monstrets kropp. Beskrivningarna behöver kanske 
upprepas flera gånger. 

När övningen är klar kan eleverna färglägga sitt monster. Till slut kan 
monstren hängas upp i klassrummet och man kan prata om teckningarna 
i hela gruppen: ”Which is the scariest monster, the funniest looking mons-
ter” och så vidare.

Exempel på beskrivningar:

Why are you running?
I’m late!

I’m late!

� This monster has:
� a big head
� five noses
� very big ears
� two small eyes
� curly hair 

� two teeth
� three arms with big hands
� a big belly
� a short tail
� small feet

� etc.

START How old 
are you?

Do you like 
sushi?

What’s 
your phone 

number?

What do you 
think about 

holidays?

MISS A 
TURN

What’s your 
favourite 

vegetable?

How are you 
today?

MOVE 
FORWARD 
3 SPACES

What’s your 
favourite 
desert?

FREE 
QUESTION

What time 
is it?

MISS A 
TURN

Who’s your 
favourite 

artist?

What’s your 
favourite 
season?

Do you 
have pet?

What do 
you like 
to read?

What’s your 
favourite 

fruit?

What date is 
it today?

FREE 
QUESTION

What’s your 
favourite 
movie?

Who’s your 
idol?

Do you 
like to play 

basket?

GO BACK 
10 SPACES

What’s your 
favourite 
summer 
activity?

Do you like 
swimming?

MOVE 
FORWARD 
5 SPACES

When’s your 
birthday?

What’s your 
favourite 
month?

Do you like 
do play 
chess?

GO BACK 
6 SPACES

Do you 
have any 
brothers?

What’s your 
last name?

Where do 
you live? 

FREE 
QUESTION

Do you have 
any sister?

What’s your 
favourite 
subject?

What’s 
your lucky 
number?

START 
AGAIN

What’s your 
favourite 

fruit?

GO BACK 
20 SPACES FINISH

swimming?

What’s your 

QUESTION any sister?

10 SPACES

QUESTION
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Lärare Gör

Active English
70 övningar för muntlig och skriftlig kommunikation

Active English består av en mängd övningar för att träna muntlig och skriftlig 
kommunikation på engelska. Övningarna stimulerar till aktivitet och vilja att 
använda engelska. 

Boken är uppdelad i två huvudavsnitt – 
 muntlig kommunikation och skriftlig kommu-
nikation. Det fi nns även ett avsnitt om digi-
tala lärresurser som ger tips på nätbaserade 
program som passar att använda i under-
visningen. 

Övningarna i materialet är varierade och 
ofta lekbaserade. Till många av aktiviteterna 
fi nns tillhörande kopieringsunderlag. 

Med Active English skapar du som lärare 
en engagerande engelsk undervisning!

Robert Mjelde Flatås arbetar som 
rektor i Stang helle skola i Norge. 
Han har arbetat som grund skol-
lärare i många år och har en master-
examen i pedagogik. Han har även 
erfarenhet av att arbeta som 
 högskolelektor i pedagogik vid 

NLA Høg skolen i Bergen.

English

Twinklers
Twinklers är en serie arbetsböcker i  engelska på tre 
nivåer. Grön nivå utgår från kortare texter och passar som 
 repetition i årskurs 4.

Böckerna är strukturerade för att stötta eleverna att 
 självständigt tillägna sig nya  kun skaper i engelska.

På nok.se/twinklers kan du läsa mer om de andra nivåerna.

Författare: Robert Mjelde Flatås 

Lärare Gör

Active English  27-45957-1  120 s 199:-

Författare: Nadia Alj Forsgren, Carolina Sundkvist, 
Illustratör: Micaela Favilla

English Twinklers

Green Joy 27-45859-8  32 s 55:-

Green Jen 27-45948-9 32 s 55:-
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Digilär Engelska är ett heltäckande digitalt läromedel i engelska för mellanstadiet 
som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Skills. Materialet är  roligt och 
motiverande och hjälper eleverna att utveckla sina förmågor, sina skills. 

Digilär Engelska uppdateras ständigt och överensstämmer med de  reviderade 
kurs planerna i Lgr 22.

Digilär Engelska är ett varierat läromedel med tydlig 
struktur där eleverna får möjlighet att på ett roligt och 
inspirerande sätt utveckla sin språkliga kompetens. All 
text är inläst av professionella engelskspråkiga röst-
skådespelare och funktioner som medföljning och 
 ordförklaringar stöttar elevernas läsförståelse.

Omfattande lärarstöd
Lärarhandledningen till Digilär Engelska är mycket 
omfattande och fi nns bara ett ”klick” bort. Förutom 
instruktioner ger den också förslag på hur du som lärare 
kan skapa förförståelse, arbeta gemensamt med texten 
och inspirera eleverna till vidare arbete. Lärarhandled-
ningen guidar dig också genom cirkelmodellens fyra 
steg, ger dig tillgång till hörövningsmanus samt extra-
material för utskrift och länkar till externa källor som du 
kan använda som ytterligare inspiration.

D
ig

ilä
r

40

ENGELSKA | BASLÄROMEDEL ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

Arbeta heldigitalt i engelska 
med Digilär Engelska
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WORKBOOK

Fiona Miller
Maria Olsson
Rebecka Ungh Wolf

ISBN 978-91-27-45222-0

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

Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.

I Skills 4 Workbook  möter eleverna uppgifter som 
tränar läsförståelse av olika texttyper, hörförståelse, 
ordkunskap och grammatik. De får många tillfällen att 
träna på interaktion och tal.

I avsnitten som heter Writing Skills arbetar eleverna 
enligt cirkelmodellen. Eleverna stöttas att producera 
egna texter som de presenterar muntligt och skriftligt. 
Till sin hjälp har de exempeltexter, modellfraser, 
grafiska strukturer och vägledande checklistor. 

Till den här boken finns webbövningar. 
Logga in på nok.se.

Extramaterial 
på webben
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TEACHER’S GUIDE

Lärarhandledning inklusive 

lärarwebb och ljudfiler

Teacher’s Guide
(inklusive lärarwebb 
och ljudfiler)

Workbook
(inklusive 
webbövningar)

Textbook
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TEACHER’S GUIDE

Lärarhandledning inklusive 
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WRITING
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y
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ISBN 978-91-27-45221-3

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

4

TEXTB
O

O
K

y

En underhållande och spännande 
följetong om Tibbo och hennes vänner.

Intresseväckande fakta.

Korta dialoger

Ord, fraser och grammatik.

Exempeltexter för att 
arbeta enligt cirkelmodellen.

Teacher’s Guide
(inklusive lärarwebb 
och ljudfiler)

Workbook
(inklusive 
webbövningar)

Textbook

Fiona Miller
Maria Olsson
Rebecka Ungh Wolf

Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.
I Skills 4 Textbook möter eleverna:

27452213_Skills_Textbook_ak4_omslag.indd   Alla sidor 2018-08-24   09:47
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Tydlig arbetsgång
Varje årskurs är uppdelad i fyra olika units. Varje unit inleds med en gemensam 
genomgång som  skapar förförståelse och inspirerar till vidare arbete och de 
består av fyra arbetsområden som i sin tur är uppdelade i ett antal kategorier 
med en tydlig arbetsgång.

ENGELSKA | BASLÄROMEDEL ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

Grym grammatik
I Goodie bag får eleverna möj-
lighet att träna på grammatiska 
företeelser. Även Goodie bag 
innehåller animerade fi lmer som 
förtydligar grammatiska struk-
turer och gör grammatikunder-
visningen mer lustfylld!

1

Cirkel-
modellen

24

3

Writing skills
Varje unit avslutas med arbetsområdet Writing 
skills. Här får eleverna träna på att skriva olika 
typer av texter. Skrivarbetet är uppbyggt enligt 
cirkelmodellen med stöttning i form av modell-
texter och modellfraser, grafi ska strukturer och 
gemensamt skrivande. Eleverna får även träna 
på att presentera de olika texttyperna muntligt.

Lockande läsning
I första kapitlet i varje arbetsom-
råde får eleverna följa en spän-
nande skönlitterär berättelse om 
barnen Vega, Yoshi, Kat och Leo 
och deras äventyr i olika delar av 
världen.

Inspirerande interaktion
I Get talking! Inspireras eleverna 
till interaktion genom längre 
och kortare dialoger. Dialogerna 
fi nns både som text och som 
korta, animerade fi lmer.

Fantastiska fakta
Fabulous facts innehåller intres-
santa faktatexter om bland annat 
den engelskspråkiga världen, 
personer och platser.

I Get talking fi nns korta, animerade fi lmer. 
Kika på en kort animerad fi lm här (scrolla 
ned på sidan).

nok.se/digilar

Digilär engelska baseras på Skills.

Författare: Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf

Digilär Engelska, åk 4-6, 12 mån  98-44246-5 99:-
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ENGELSKA ENGELSKA 

Explore
English Around the World

Med Explore i klassrummet möter eleverna 
den engelskspråkiga världen och utvecklar 
sin förståelse av kulturella och sociala för-
hållanden i olika sammanhang och områden 
där engelska används.

Student’s book
I Explore möter eleverna nio fristående 
 kapitel med relevanta ämnen. Kapitlen i 
boken följer samma upplägg och inleds med 
Exploration som är ett startuppslag där du 
tillsammans med andra i gruppen  skapar 
förförståelse för det tema som kapitlets 
 texter utgår ifrån. Texterna som följer i varje 
kapitel är indelade i fyra nivåer, från lättare 
till svårare.

Till varje text fi nns tre olika uppgiftstyper 
att arbeta med:
• Did you get it? tränar läsförståelse
• Write tränar att uttrycka sig i skrift
• Explore tränar att söka vidare kunskap 

om ämnesområdet
Texterna och uppgifterna i boken är främst 
skrivna på amerikansk engelska. I det sista 

Digitalt extramaterial ingår
Till Explore fi nns ljudfi ler till alla texter i 
Student’s Book samt samtalsbilder. Du når 
materialet genom att logga in på nok.se

I Spotlight möter eleverna barn från länder där 
engelska används. Innehållet ger möjlighet 
till jämförelse och refl ektion när det gäller 
livsvillkor och kulturella företeelser. 

Olika texttyper varvas och eleverna möter 
allt från dialoger,  berättelser, fakta texter, dik-
ter, bildserier, till blogg och sms. I Workbook 
tränas eleven att utveckla en allsidig kommu-
nikativ förmåga. Det fi nns många hör- och 
samtalsövningar och uppgifter som tränar 

läsförståelse och skriftliga färdigheter. 
Lärarhandledningarna ger dig konkreta 

tips, förslag till läxor och många kopierings -
underlag, bl a korsord och innehållsfrågor till 
samtliga texter.

Diagnostiska prov fi nns att ladda ner och 
skriva ut. Logga in på nok.se för att ta del av 
materialet.

Ljudfi ler till hörövningar och sånger fi nns 
på Lärarens ljudfi ler.

Spotlight

Just touch and go! – Med Spotlight kan du lägga din tid och kraft på att vara pedagog i klassrummet 
– vi har gjort allt för arbete åt dig.

Digitalt extramaterial ingår
Spotlight fortsätter på webben! Här fi nns 
webbövningar och ljudfi ler till alla texter och 
uttalsövningar. Logga in på nok.se för att ta 
del av materialet.

kapitlet fi nns en extra text om det  engelska 
språket som även behandlar skillnader 
 mellan amerikansk och brittisk engelska. 

Sist i boken fi nns en stöttande ordsamling 
med  l istor av utvalda ord från varje text.

Teacher’s guide
Explore Teacher’s guide innehåller ett ut-
vecklat lärarstöd med undervisningsupplägg, 
metodtips, förslag på övningar, arbetsblad, 
ordlistor och facit. Teacher’s Guide skapar 
förutsättningar att undervisa på ett inspire-
rande sätt i och om det engelska  språket.

Författare: Birgitta Ecker Hoas, Jennifer Haythorpe, Fiona 
Miller, Jon Richards, Cecilia Söderlund, Eva Vahlstedt 

Spotlight 4–6

Åk 4

Textbook 4 27-40784-8 96 s 135:-

Workbook 4 27-40785-5 96 s 105:-

Lärarhandledning 4 27-40786-2 140 s 739:-

Facit 4 27-40787-9 32 s 69:-

Spotlight 4 
lärarens ljudfi ler 12 mån 27-45249-7   105:-

Åk 5

Textbook 5 27-41645-1  108 s  135:-

Workbook 5 27-41646-8  116 s  105:-

Lärarhandledning 5 27-41649-9  152 s 739:-

Facit 5 27-41648-2 48 s   69:-

Spotlight 5 
lärarens ljudfi ler 12 mån  27-45251-0    105:-

Åk 6

Textbook 6 27-41781-6 108 s 135:-

Workbook 6 27-41782-3 128 s 105:-

Lärarhandledning 6 27-41783-0 175 s 739:-

Facit 6 27-41785-4 48 s 69:-

Spotlight 6 
lärarens ljudfi ler 12 mån 27-45253-4   105:-

Författare: Ann Harmon, Aaron Harmon

Explore Student´s book 27-45298-5 120 s 149:-

Explore Teacher´s guide 27-45299-2 224 s 419:-
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2

What do you like about 
your school?
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1

Do you play a musical instrument? 

Which one?

Interaktionskort KORT_FRAMSIDA_Engelska 4-5.indd   4
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2021-06-11   14:08
2021-06-11   14:08

2

It is better to read a book 
than watch movies.

Why?/Why not?
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1

How would you describe 

Sweden to a foreigner?
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Lena Wennberg Trolleberg

Allt-i-ett-bok

Lena Wennberg Trolleberg

Un été très cool är ett basläromedel i franska för årskurs 6–9.

Un été très cool åk 6 består av:

Allt-i-ett-bok

Allt-i-ett-bok Digital

Extramaterial på webben: ljudfiler och interaktiva övningar

Lärarhandledning Webb: ljudfiler, facit och prov

För mer information om läromedlet: 

nok.se/laromedel

”Åh, vilken bra vecka det här kommer att bli! 

Jag tror det blir min bästa sommar någonsin. 

Tänk bara, jag kommer att få spela fotboll, vara med 

bästa kompisarna, träffa folk från hela världen 

och prata franska, mycket franska hoppas jag. 

C’est génial ! C’est super ! C’est trop cool !”

ISBN 978-91-27-45414-9

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

U
n été très cool 6

27454149_omslag_UnEteTres_okTT181221.indd   2-4

27454149_omslag_UnEteTres_okTT181221.indd   2-4

2021-03-08   13:27

Lena Wennberg Trolleberg
Lena Wennberg Trolleberg

6
Spanska åk

Dos
sEmanAS
en juliO

Katja Roselli

ALLT-I-ETT-BOK

D
os sem

anas en julio 6 
 

ALLT-I-ETT-BO
K

Katja Roselli

ISBN 978-91-27-45229-9

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

Dos semanas en julio 6

ALLT-I-ETT-BOK

» Klockan är elva på kvällen, men Milo kan inte sova. Han är för 

nervös. I vanliga fall bor han och hans bästa kompis, Felicia, hemma 

i Kopparberg. Där händer det inte särskilt mycket. Men nu sitter de 

på ett flygplan över Europa, på väg till Madrid, och sedan vidare med 

tåg till en stad som heter Salamanca. De ska på språkresa! I början 

tyckte Milo att det verkade hur kul som helst, men nu är han inte alls 

lika säker... Han och Felicia utan föräldrar, i Spanien, nästan utan att 

kunna ett ord spanska. Var det verkligen så smart?«

Dos semanas en julio är ett basläromedel i spanska 

för årskurs 6–9.

Dos semanas en julio 6 består av:

• Tryckt allt-i-ett-bok med tillgång till elevwebb.

På elevwebben finns inlästa texter, hörövningar,

digitala utmaningar, videolektioner och webbövningar.

• Digital allt-i-ett-bok med elevwebbens material

integrerat i boken.

• Webbaserad lärarhandledning med metodiska tips, facit, 

kapitelkontroller, prov och bedömningsstöd. Möjlighet att

följa elevernas arbete med webbövningarna.

För mer information om läromedlet:

www.nok.se/dos semanas en julio

 är ett basläromedel i spanska 

elevwebb.

DosSemanas_6_Cover.indd   1-3

2018-12-19   14:39

6
Spanska åk

Katja Roselli

Auf geht’s! 6
ALLT-I-ETT-BOK 

 
                            

Catrin Eriksson &
 A

nn B
ergstrand Tybåhl

Catrin Eriksson

Ann Bergstrand Tybåhl

Auf geht’s!Auf geht’s!Auf geht’s!Auf geht’s!
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ENGELSKA ENGELSKA 

Interaktionskort
– Let’s get talking!
Interaktionskort i engelska är askar med samtalskort som utvecklar 
elevernas  muntliga förmåga i engelska. Med samtalskortleken skapas en 
engagerande,  omväxlande, utmanande undervisning!

Men hjälp av interaktionskorten får 
 eleverna bland annat:
•  träna på att ställa frågor och formulera 

egna svar
•  träna in och automatisera många olika 

samtalsfraser

• träna på uttal
• träna på att lyssna och förstå
• träna på olika språkliga strategier
• träna på att samtala på engelska
• träna på turtagning.

Nivå 1 
Frågor och uppmaningar av enklare 
karaktär (åk 4).

Nivå 2
Frågor och uppmaningar av mer 
 avancerad karaktär som uppmuntrar 
till mer utvecklade svar (åk 5).

Åk 4–5

Nivå 1
Frågor, uppmaningar och frågeställningar 
som uppmuntrar till diskussion på ett 
 personligt plan.

Nivå 2
Frågor, uppmaningar och frågeställningar 
som ofta  kräver ett ställnings tagande och 
som uppmuntrar till  argumentation.

Åk 6

Interaktionskorten är uppdelade 
i två nivåer:

Letar du efter 
läromedel i franska, 
spanska eller 
tyska? 

Läs mer på s. 27

Författare: Bélen Ambrosio-Martin 

Interaktionskort

Engelska åk 4–5  27-46091-1  100 kort 139:-

Engelska åk 6  27-46092-8  100 kort 139:-
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Årskursböcker i SO
I PULS årskursböcker är fakta och förståelse i fokus, och omfånget och 
komplexiteten ökar för varje årskurs.

I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO- 
ämnena geografi , historia, religionskunskap och 
samhällskunskap i en samlad bok. Lärarhandled-
ningen och lärarwebben stöttar läraren lektion för 
lektion, hela vägen fram till bedömning.

PULS årskursböcker bygger på tidigare utgåvor av 
PULS ämnesböcker, men innehållet har bearbetats, 
uppdaterats och utökats med fl era helt nyskrivna 
kapitel. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2022 års 
kursplaner och är kvalitetsgranskat av fackkunniga.

PU
LS

44

Jag är SUPERNÖJD!  Verkligen, 
 verkligen jättebra! Precis lagom 
mycket. Äntligen känner jag att 
jag på riktigt  hinner med allt 
som är viktigt.”

SOFIA HUSS, MONTESSORISKOLAN CENTRUM, 
GÖTEBORG
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SO | BASLÄROMEDEL

Mer PULS

SO | BASLÄROMEDEL

Geografi , historia, religionskunskap och 
samhällskunskap – alla ämnen samlade i en bok

Innehåll i PULS SO åk 4:

• Leva tillsammans (RE)
• Demokrati (SH)
• Förenta Nationerna, FN (SH)
• Kartor beskriver världen (GE)
• Vi bor i Sverige (GE)

• Sveriges naturresurser (GE) 
• Vikingatiden (HI)
• Vad är religion? (RE)
• Medeltiden (HI)

Innehåll i PULS SO åk 5:

• Grupper och roller (SH)
• Arbete och pengar (SH)
• Jordytan förändras (GE)
• Europa (GE)
• Judendom, kristendom 

och islam (RE)

• Nationella minoriteter (SH)
• Vasatiden (HI)
• Stormaktstiden (HI)

Innehåll i PULS SO åk 6:

• Lag och rätt (SH)
• Hur Sverige styrs (SH)
• Medier (SH)
• Klimat- och vegetations zoner 

(GE)
• Världsdelarna (GE)
• Hållbar utveckling (GE)

• Hinduism och buddhism (RE)
• Frihetstiden och gustavianska 

tiden (HI)
• 1800-talet (HI)
• Religionen i samhället (RE)
• Etik och livsfrågor (RE)
• Klimatkunskap (GE, HI, SH, RE)
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98

Människor har i alla tider funderat över frågor om livet, 
naturen och varför vi människor finns till. Religionerna 
har varit människornas sätt att försöka besvara de här 
svåra frågorna. 

De allra första religionerna växte fram innan människor 
hade börjat bosätta sig. Naturen och djuren var viktiga och 
religionen blev ett sätt att förklara hur allt hänger ihop. Ett 
exempel på en sådan religion är samernas gamla religion. 

För människor som var bönder var marken och skörden 
viktig. Den fornnordiska religionen är ett exempel på en 
religion där man bad till gudarna om att skörden skulle 
bli stor.

Vad är religion?

98

RELIGIONSKUNSKAP
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I det här kapitlet får du läsa om
• vad religion och livsåskådning är

• varför vi behöver kunskap om religioner

• några tidiga religioner.

Tänk vad många stjärnor 
och planeter det finns. 
Undrar om det finns liv 
på fler platser än här.

Jag undrar varför 
vi människor finns 
just här på jorden.

Ja, och vad händer 
när man dör?

PULS SO_4_grundbok_korr.indd   99PULS SO_4_grundbok_korr.indd   99 2020-05-04   17:102020-05-04   17:10

GRUNDBOK

4GEOGRAFI • SAMHÄLLSKUNSKAP • RELIGIONSKUNSKAP • HISTORIA 

GEOGRAFI

RELIGIONSKUNSKAP

HISTORIA

SO

SAMHÄLLSKUNSKAP

GEOGRAFI

4PULS

RELIGIONSKUNSKAP

HISTORIA

SAMHÄLLSKUNSKAP

GEOGRAFI

SOPULS

Lotta Malm Nilsson
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MED WEBBÖVNINGAR

PULSPULS

42
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vad är religion?

Religion förklarar och ger regler  s. 100  – 101

1  Dra streck från begrepp till rätt förklaring.

  

ceremoni    •   • genomtänkt syn på livet

livsåskådning   •   • när det finns många olika religioner

religionsfrihet  •   • var och en har rätt att själv välja religion

religiös mångfald  •   • högtidlig handling som sker på ett visst sätt

2  Vad använder människan sitt språk till?

3  Vad gör du för att ditt liv ska bli roligare, vackrare, mer spännande, 
eller på annat sätt bättre?

 ser fi lm      spelar         

  läser bok            

  sjunger             

4  Förklara på vilket sätt människan kan lära sig av berättelser.

5  Varför har just kristendomen påverkat det svenska samhället så mycket?

Fundera över de helgdagar du fi rar. Vilka av dem har religiös koppling? Vilken högtid 
tycker du bäst om? Varför? På vilket sätt fi rar du den? Vilka fi rar du den tillsammans med?

6
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43
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Ursprungsfolkens religioner  s. 102  – 103

1  Dra streck från begrepp till rätt förklaring.

  

ursprungsfolk •   • folk som flyttar från plats till plats

nomader  •   • ursprungsfolk i norra delarna av Norden

inuiter   •   • ursprungsfolk i det norra polarområdet, Arktis

samer    •   • folk som ”alltid” bott i ett visst område, ej inflyttat

2  a) Var fi nns totempålar?

b) Vad skulle fi gurerna på totempålarna föreställa?

3  Det fi nns tusentals ursprungsfolk i världen och deras religioner liknar oft a varandra. 
Hur kommer det sig?

4 Hur kan man förklara ordet själ?

Ta  reda på fakta om någon annan naturreligion eller något annat ursprungsfolk 
än dem i boken. Skriv en text, eller gör en lista med fakta. 
Beskriv och förklara naturreligionen, eller hur detta ursprungsfolk lever. 
Försök även beskriva deras tankar om livet och människan. 

5
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Arbetsbok med webbövningar 
Arbetsboken innehåller varierade uppgifter med tydlig progression. 
Eleven får träna ord och begrepp, befästa faktakunskaper och utmanas 
till vidare tänkande.

Till arbetsboken hör självrättande webbövningar där eleven befäster 
ord och begrepp. 

Grundbok
Varje kapitel i PULS Grundbok inleds med ett 
startuppslag som aktiverar förkunskaper och 
väcker elevernas intresse. Faktatexterna har 
tydliga rubriker och löpande förklaringar av 
begrepp, vilket underlättar läsförståelsen. 

Foton och illustrationer konkretiserar inne-
hållet i texten. 

På fördjupande uppslag i slutet av kapitlet 
samlas t.ex. namngeografi , reportage och 
information om historiska källor.

Exempel på introduktionsuppslag till ett nytt kapitel.
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Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben.

PULS SO Grundbok  Digital
Grundböckerna i PULS SO fi nns även som 
digitala läromedel i en plattform med smarta 
funktioner för ett tillgängligt lärande. Platt-
formen har utvecklats tillsammans med 
lärare och i samråd med experter och fors-

kare. Det fi nns uppläsning av alla texter. Allt 
innehåll omges av ett gränssnitt och digitala 
funktioner som underlättar såväl läsning som 
inlärning. Prova kostnadsfritt i 30 dagar på 
nok.se/digitala-laromedel/prova-gratis.

PULS-kampen
Vad heter Sveriges högsta berg? Vilken metall är en blandning av koppar och tenn? 
Inom vilken religion fi ras pesach? I vilken enhet mäts lufttryck?

I PULS-kampen får eleverna ta pulsen på sina kunskaper i SO och NO. Varje kort-
lek innehåller 364 allmänbildande faktafrågor hämtade från PULS åk 4, 5 respektive 6. 
 Spelplan  laddas ner kostnadsfritt från nok.se/puls/materialbank men  spelen kan också 
spelas utan spelplan.
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nok.se/puls

Lärarhandledning med lärarwebb 
Undervisningen med PULS utgår från lärar-
handledningen. Här fi nns tydlig vägledning 
för hur du kan ta reda på elevernas förkun-
skaper, skapa intresse, aktivera elevernas 
tänkande, arbeta språk- och kunskapsut-
vecklande samt följa upp arbetet. 

På den tillhörande lärarwebben fi nns mate-
rial för digital visning, förslag på lärmål för 

varje avsnitt samt duggor och fördjupande 
uppgifter som stöd för bedömning av elever-
nas kunskaper. Här fi nns också digitala versio-
ner av grundboken och lärarhandledningen.

Vid köp av lärarhandledningen ingår ett 
års licens till lärarwebben. Efter 12 månader 
kan du förnya din licens och köpa lärarweb-
ben separat. 

Digitalt extramaterial ingår
PULS fortsätter på nok.se! Här fi nns 
kost nadsfria, självrättande webbövningar 
där eleven befäster ord och begrepp.

Mer PULS

Författare: Lotta Malm Nilsson, Anna-Lena Stålnacke, 
Karin Nygårds, Kajsa Bornedal, Ludvig Myrenberg, Kajsa 
Kramming, Erik Sandberg, Ingrid Åsgård, Peter Kinlund, 
Maria Bergman, David Thurfjell, Marianne Abrahamsson, 
Göran Körner, Per Lindberg, Anna Götlind, Andreas 
Gustafsson

PULS SO åk 4 

Grundbok  27-45423-1 164 s 305:-

Grundbok Digital 12 mån 27-46417-9  99:-

Arbetsbok 
inkl webbövningar 27-45740-9 68 s 82:-

Lärarhandledning 
inkl lärarwebb 12 mån 27-45711-9 212 s 599:-

Lärarwebb 12 mån 27-45742-3  259:-

PULS-kampen åk 4, kortlek 27-46455-1  39:-

PULS SO åk 5

Grundbok  27-45748-5 176 s 305:-

Grundbok Digital 12 mån 27-46418-6  99:-

Arbetsbok 
inkl webbövningar 27-45987-8 72 s 82:-

Lärarhandledning 
inkl lärarwebb 12 mån 27-45985-4 232 s 599:-

Lärarwebb 12 mån 27-45986-1  259:-

PULS-kampen åk 5, kortlek 27-46456-8  39:-

PULS SO åk 6

Grundbok 27-45825-3 216 s 305:-

Grundbok Digital 12 mån 27-46419-3  99:-

Arbetsbok inkl webbövn. 27-46134-5 80 s 82:-

Lärarhandledning 
inkl lärarwebb 12 mån 27-46131-4 289 s 599:-

Lärarwebb 12 mån  27-46132-1  259:-

PULS-kampen åk 6, kortlek 27-46457-5  39:-
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K RISTENDOM    53

J ä m f ö r
Jämför övergångsriterna inom 
judendomen och kristendomen. 
Vilka likheter finns? Vad skiljer 
dem åt?

F u n d e r a
Hur såg Jesus ut? Runt om i världen finns miljontals 
bilder på Jesus som visar hur man tänker sig att 
han såg ut. Här är bilder av Jesus från olika platser 
och tider. Vilka likheter och skillnader kan du se? 
Varifrån tror du att bilderna är?

D i s k u t e r a
Nattvarden och dopet är 
två kristna riter som har 
kopplingar till berättelser 
ur Bibeln. Berätta hur.
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Kyrkor i Göteborg. Religiösa byggnader 
finns i nästan alla samhällen i världen.
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I det här kapitlet får du läsa om
• olika dimensioner av religion
• hur kristendomens betydelse för 

värderingar i samhället har förändrats
• vilka religioner som finns i Sverige i dag 

och hur man kan vara religiös på olika sätt
• religion i media.

Religionen 
i samhället
Tidigare har du fått läsa om hur religion kan påverka 
hur människor lever sina liv. Det här kapitlet handlar 
om hur religion kan påverka samhället. Du kommer 
också att få läsa om hur samhället kan påverka 
religionen så att den förändras.

I tusen år var Sverige ett kristet land som styrdes 
med hjälp av kyrkan. I takt med att samhället 
förändrades har även kristendomen i Sverige förändrats. 

I dag lever kristendomen sida vid 
sida med andra religioner i vårt 
land, men den har fortfarande 
stor betydelse för värderingar, 
traditioner och kultur i Sverige.
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nok.se/puls

Boken inleds med ett kapitel som förklarar 
vad religion är. De abrahamitiska religio-
nerna judendom, kristendom och islam 
presenteras med samma upplägg och 
återkommande rubriker, vilket gör det lätt 
att studera likheter och skillnader mellan 
dem. Hinduism och buddhism beskrivs i 

ett samlat kapitel. Bokens följande kapitel 
handlar om religionen i samhället och etik 
och livsfrågor. 

Centrala begrepp förklaras löpande och 
fi nns också samlade i en ordlista i slutet av 
boken. Varje kapitel avslutas med frågor för 
refl ektion och samtal. Texterna är väsentligt 
omarbetade sedan den äldre upplagan. Tre 
kapitel är helt nyskrivna.

Håll utkik på nok.se/puls efter information 
om arbetsbok, lärarhandledning och lärar-
webb.

Digitalt extramaterial ingår
PULS fortsätter på nok.se! Här fi nns 
kost nadsfria, självrättande webbövningar 
där eleven befäster ord och begrepp.

Innehåll:
• Vad är religion?
• Judendom
• Kristendom
• Islam
• Hinduism och buddhism
• Religionen i  samhället
• Etik och livsfrågor

Varje kapitel avslutas med  
frågor för refl ektion och  samtal.

PULS Religion
PULS Religion täcker kursplanens centrala innehåll i religionskunskap 
för  årskurserna 4–6 i läroplanen Lgr22.

Författare: Marianne Abrahamsson, Kajsa Bornedal, 
David Thurfjell

PULS Religion

Grundbok 27-46099-7 120 s 309:-

Grundbok Digitalbok 27-46324-0  85:-

Tidigare upplaga av PULS Religion, se nok.se.

Arbetsbok med webbövningar  utkommer under 2023.
Lärarhandledning med lärarwebb  utkommer under 2023.
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åk 4–6

Geografi Jordytan 
förändras
  Om du skulle sitta i en satellit ute i rymden och titta 
ner på jorden, skulle du tydligt se att jorden är rund 
som ett klot. Du skulle snart upptäcka att det finns 
mer vatten än land på jorden. Du skulle också se 
stora skogar och odlade slätter, öknar och glaciärer. 
Det är lätt att tro att jorden alltid har sett ut som 
den gör just nu. Men jordens yta förändras hela tiden. 
Ibland kan det gå fort, som när en vulkan får ett 
utbrott eller när det blir en jordbävning. Men oftast 
går förändringarna väldigt långsamt. Därför kan 
de vara svåra för oss att upptäcka och följa. 

Ända sedan jorden bildades har starka krafter, 
som till exempel vind och vatten, förändrat 
jordens yta. Krafterna som förändrar ytan 
på jorden bygger antingen upp den eller 
bryter ner den. I dag förändrar också 
människan land och hav på jorden.

I det här kapitlet får du läsa om
• hur jorden ser ut inuti
• hur jordens kontinenter rör sig
• vilka krafter som bygger upp jordytan
• vilka krafter som bryter ner och jämnar ut jordytan
• hur människor förändrar landskap

39
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nok.se/puls

Boken inleds med ett kapitel om vad geo-
grafi  handlar om och varför vi läser geografi  
i skolan. Därefter följer delar om geografi ns 
metoder och verktyg, hur jordens inre och 
yttre krafter formar vår jord, jordens klimat- 
och vegetationszoner samt jordens naturre-
surser och hållbar utveckling. Boken tar även 
upp Sverige, Europa och övriga världen som 
arbetsområden. 

Centrala begrepp förklaras löpande och 
fi nns också samlade i en ordlista i slutet av 
boken. Varje kapitel avslutas med frågor för 
refl ektion och samtal. Texterna är väsentligt 
omarbetade sedan tidigare upplagor och 
många delar är helt nyskrivna. 

Håll utkik på nok.se/puls efter information 
om arbetsbok, lärarhandledning och lärar-
webb.

Digitalt extramaterial ingår
PULS fortsätter på nok.se! Här fi nns 
kost nadsfria, självrättande webbövningar 
där eleven befäster ord och begrepp.

PULS Geografi 
PULS Geografi  täcker kursplanens centrala innehåll i geografi  
för årskurserna 4–6 i läroplanen Lgr22.

Författare: Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

PULS Geografi 

Grundbok 27-46102-4 184 s 339:-

Grundbok Digitalbok 27-46453-7  85:-

Tidigare upplaga av PULS Geografi , se nok.se.

Arbetsbok med webbövningar  utkommer under 2023.
Lärarhandledning med lärarwebb  utkommer under 2023.
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nok.se/puls

Boken inleds med ett kapitel som förklarar 
vad samhällskunskap är och hur de sociala, 
de ekonomiska, de politiska, de rättsliga och 
de mediala aspekterna alla behövs för att 
skapa en helhetssyn på olika samhällsfrågor 
och samhällsstrukturer. Med denna bok får 
eleverna och lärarna hjälp att skapa denna 
helhetssyn. Eleverna kan på så sätt även 
få hjälp med att utveckla förståelse för hur 
 individen och samhället påverkar varandra.

Centrala begrepp förklaras löpande och 
fi nns också samlade i en ordlista i slutet av 
boken. Varje kapitel avslutas med frågor för 
refl ektion och samtal. Texterna är väsent-
ligt omarbetade sedan den äldre upplagan. 
Flera kapitel är nyskrivna. 

Håll utkik på nok.se/puls efter information 
om arbetsbok, lärarhandledning och lärar-
webb.

Digitalt extramaterial ingår
PULS fortsätter på nok.se! Här fi nns 
kost nadsfria, självrättande webbövningar 
där eleven befäster ord och begrepp.

PULS Samhällskunskap
PULS Samhällskunskap täcker kursplanens centrala innehåll 
i samhällskunskap för årskurserna 4–6 i läroplanen Lgr22.

Författare: Karin Nygårds, Anna-Lena Stålnacke

PULS Samhällskunskap

Grundbok 27-46101-7 176s 319:-

Grundbok Digitalbok 27-46452-0  85:-

Tidigare upplaga av PULS Samhällskunskap, se nok.se.

Arbetsbok med webbövningar  utkommer under 2023.
Lärarhandledning med lärarwebb utkommer under 2023.
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åk 4–6

HistoriaHistoriaHistoria
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nok.se/puls

Digitalt extramaterial ingår
PULS fortsätter på nok.se! Här fi nns 
kost nadsfria, självrättande webbövningar 
där eleven befäster ord och begrepp.

Boken går igenom Sveriges och Nordens his-
toria från vikingatiden till och med 1800-talet 
i kronologisk ordning. 

Varje kapitel inleds med en inspirerande 
inlevelsetext av Anders Lundin som hjälper 
eleverna att bli intresserade av epoken. 

Centrala begrepp förklaras löpande och 
fi nns också samlade i en ordlista i slutet av 
boken. Till varje tidsepok fi nns uppslag med 
historiska källor som berättar om barn som 
har levt under epoken. Varje kapitel avslutas 
med en sammanfattande tidslinje som place-
rar in händelserna i tiden, samt fördjupande 
frågor för refl ektion och samtal. 

Texterna är väsentligt omarbetade sedan 
den äldre upplagan och många delar är helt 
nyskrivna. Boken har många detaljerade 
illustrationer.

Håll utkik på nok.se/puls efter  information 
om arbetsböcker, lärarhandledning och 
lärarwebb.

Innehåll:
• Vikingatiden
• Äldre medeltid
• Yngre medeltid
• Vasatiden
• Frihetstiden och gustavianska tiden
• Sverige på 1800-talet

”Att läsa historia tycker 
jag ska vara som att 
 hoppa in i slutet av en 
spännande långfi lm och 
ivrigt vilja veta vad som 
har hänt innan!”

ANDERS LUNDIN, 
 FÖRFATTARE

Håll utkik efter 
nya PULS Historia! 

Kommer från 
tryckeriet till skolstart 

2023.

PULS Historia
PULS Historia täcker kursplanens centrala innehåll i 
historia för årskurserna 4–6 i läroplanen Lgr 22.

Författare: Göran Körner, Per Lindberg, Anders Lundin, 
Anna Götlind

PULS Historia

Grundbok  27-46100-0  230 s  339:-

Grundbok Digitalbok  27-46454-4  85:-

Tidigare upplaga av PULS Historia, se nok.se. 

Arbetsbok med webbövningar utkommer under 2024.
Lärarhandledning med lärarwebb utkommer under 2024.

s44-67_4-6_SONO_2023_tryck.indd   51s44-67_4-6_SONO_2023_tryck.indd   51 2022-12-13   17:432022-12-13   17:43


