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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



Vi är ett klimat-
neutralt förlag 
Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt 
förlag, något vi tänker förbli kommande år. Vi fortsät-
ter arbetet med att minska vår klimatpåverkan, öka 
medvetenheten om klimatkrisen genom vår utgivning 
och göra vad vi kan för att tillsammans med kunder, 
samarbetspartners och hela branschen arbeta för en 
hållbar framtid. 
Läs mer på nok.se/klimat

Innehåll
INLEDNING

SVENSKA

SVA FÖR NYBÖRJARE

ENGELSKA

MODERNA SPRÅK

SPANSKA

TYSKA

FRANSKA

SPRÅK ÖVRIGT

SO

MATEMATIK

NO OCH TEKNIK

PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

KOMPETENSUTVECKLING

2

6

12

18

22

24

28

32

35

36

44

50

57

62

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!
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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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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 digitali-
sering. På nok.se kan du läsa mer om dem.

Foto: Jesper Klemedsson Sotomayor

Blir du ledsen 
om jag dör?
Av Nicolas Lunabba

Nicolas Lunabbas hyllade debutbok 
är en berättelse om sorg, hopp och 
förvandling – och om Sverige. En 
ömsint skildring av den enorma 
kraften i att bli sedd. Till boken fi nns 
en kostnadsfri lärarhandledning att 
ladda ner på nok.se/lhl

Yani
Av Nora Khalil

Debutroman som med varm 
humor, träffsäker samhällskritik 
och klockren gestaltning skildrar 
stark vänskap, mellanförskap, 
saknad, sorg och samhörighet. 
Till boken fi nns en kostnadsfri 
lärarhand ledning att ladda ner 
på nok.se/lhl

Provläs och prova!
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!

Alla kan bli bättre 
i matematik!
Stina Aglander och Daniel Barker är författarna bakom nya Scala 
Matematik. De har skapat ett läromedel som bygger på didaktisk 
forskning och undervisningserfarenhet. De menar att alla elever 
kan bli bättre med rätt stöttning. I läromedlet visar de både hur 
grundläggande problem kan lösas och hur man kan tänka vid mer 
utmanande uppgifter. 
Läs mer på sid 44.
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Fortbildning och inspiration  
Natur & Kultur erbjuder mängder av fortbildning. Både kostnadsfria 
event och betalutbildningar. Vi har även fl era populära poddar. På 
nok.se/kurser-och-event 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: aktu-
ellt 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.

Kom direkt till 
extramaterialet 
här

svar. Du hittar allt tillgängligt material på nok.se/extramaterial.

extramaterialet 

Prova 
direkt på 
nok.se/
prova

4
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På nästa 
sida börjar
katalogen

Nyheter!

Nytt läromedel i matematik för högstadiet
Scala Matematik 7–9 är ett helt nytt läromedel 
som bygger på didaktisk forskning och under-
visningserfarenhet. Läs mer på sid 44.

Rolig och effektiv interaktion på målspråket!
Med interaktionskorten i moderna språk kan alla 
elever vara med och samtala på sin nivå. 
Läs mer på sid 27, 31 och 35.

Nu fi nns Digilär som paketlösningar
Digilär ger dig kvalitetssäkrat innehåll för din 
undervisning. Välj Högstadiepaket för 14 hel-
digitala läromedel eller NO/Teknik- och SO- 
paketet. Läs mer på sid. 41 och 54.

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

Nytt basläromedel i tyska för åk 6–9
l Auf geht’s! varvas språkinlärning med läsupple-
velser när vi följer ungdomar som reser i den 
tysktalande världen. Läs mer på sid 28.

5
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SVENSKA OCH SVA | Stadiebok årskurs 7–9

TOMAS BERGSTEN
PÄR LARSSON

Kontakt
Heltäckande stadiebok för svenska och sva för Lgr22

nok.se/kontakt

Kontakt innehåller 26 arbetsområden som tydligt vägleder eleven från början till slut.

Arbetsområdena i Kontakt är helt fristå-
ende från varandra vilket gör det möjligt 
för dig som lärare att använda läromedlet 
som det passar dig. Arbeta i huvudsak 
med boken eller kombinera arbetsområ-
dena med ditt eget material. Kontakt hjäl-
per dig att spara tid då arbetsområdet är 
färdigplanerat åt dig, från början till slut.
Varje arbetsområde är strukturerat utifrån 
en tydlig arbetsmodell som är förankrad i 
genrepedago giken. Med hjälp av arbets-
modellen guidas eleven från vad som ska 
tränas, genom texter och övningar till 
slutuppgiften där allt knyts ihop.

Innehåll som engagerar och utmanar
En av Kontakts styrkor är att innehållet lig-
ger nära eleverna. Det är ett innehåll som 
skapar diskussion, utmanar elevernas tan-
kar och kunskaper och plockar upp deras 
intressen. Här är några exempel: 
• Läsa kritiskt och värdera olika källor och 

åsikter i teman som engagerar: varför 
säger vi hen och inte hon eller han?

• Sälja det osäljbara: lär dig konsten att 
argumentera!

• Testa din danska: om nordiska språk, 
minoritetsspråk och dialekter.

• Tolka, tänka, tokhylla: Tranströmer.
• Lyssna på en sommarpratare: gör ett 

eget sommarprat.
• Diskutera svenska språkets framtid: det 

var inte bättre förr (?)
• Närläsa en låttext av Veronica Maggio 

och jämföra med en låttext av Cornelis 
Vreeswijk: diskutera tidens kvinnosyn 
utifrån detta.

Grammatik och sva
Det fi nns två arbetsområden som inne-
håller ord och ordbildning, språkliga stra-
tegier, uttal och grammatik. Dessa delar är 
särskilt relevanta för elever som läser 
svenska som andraspråk.

Webbaserad lärarhandledning 
Kontakt kompletteras med en webbaserad 
lärarhandledning som bland annat inne-
håller förslag på hur du introducerar 
arbetsområdet och fördjupande extra-
övningar. Den innehåller även tips på hur 
du arbetar med att öka elevernas digitala 
kompetens. Lärarhandledningens licens 
gäller för en lärare i 12 månader.

Digitalt extramaterial ingår
Kontakt fortsätter på webben! Här fi nns 
extramaterial till samtliga arbetsområden. 
Eleverna kan till exempel öva extra på hör-
förståelse, läsförståelse och ord kunskap. 

Digitalbok
Digitalboken är en kopia av den tryckta 
boken. I Kontakt digitalbok ingår webb-
övningar som bland annat tränar elevens 
hörförståelse, läsförståelse och ordkun-
skap. 

Bästa läromedlet jag har använt. 
Intressant, nytänkande och fantasi-
fullt. Undervisningen blir lustfylld 
både för mig och eleverna. 
SVENSKLÄRARE I ÅK 7–9

Författare: Tomas Bergsten, Pär Larsson

Kontakt

Kontakt Stadiebok  27-45297-8 384 s 389:-

Kontakt Stadiebok Digitalbok   27-45459-0  12 mån  95:- 

Kontakt Stadiebok 
Lärarhandledning Webb  27-45535-1  12 mån  349:-

Digitalt extramaterial till Kontakt.

6

SVENSKA | BASLÄROMEDEL

7-9_2023_71411.indd   67-9_2023_71411.indd   6 2022-12-05   16:112022-12-05   16:11



Författare svenska: Cecilia Lilja, Anna Björstrand, Jennie 
Blomkvist, Lisa Lönn-Hopper, Charlotte Nordenfelt, Jakob 
Harknäs

Författare svenska som andraspråk: Erika Gillblad, Jenny 
Svensson De Wilde

Digilär Svenska & Sva 7–9 

 98-30320-9 12 mån 109:-

Digilär Svenska & Sva
En skönlitterär skatt
Digilär Svenska & Sva är ett komplett och fylligt digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i 
Lgr22 för svenska och sva för årskurs 7–9. 

Digilär Svenska & Sva är ett omfattande 
och engagerande läromedel. Direkt kopp-
lade till läromedlets arbetsområden och 
teman fi nns utvald skönlitteratur och 
andra autentiska texter. Samtliga texter 
kommer med en presentation av författa-
ren samt läsförståelsefrågor på, mellan 
och bortom raderna. 

Stöttning i din undervisning
Digilär Svenska & Sva ger dig grundläg-
gande delar om litteratur och språk, och 
en fyllig handbok med övningar och 
instruktioner för tala, läsa, skriva, källkritik 
och studieteknik. Dessutom fi nns fl era 
intresseväckande teman, där olika delar av 
ämnet vävs samman.

Läromedlet består av två delar – en för 
svenska och en för sva. Sva-materialet har 
samma rubriker och arbetsområden, men 
omarbetat för sva-undervisning.

Samtliga delar av materialet innehåller rik-
ligt med förslag på övningar och analys-
uppgifter. Du kan dessutom komplettera 
med eget material. Till delarna om gram-
matik och språkriktighet, samt till alla 
sva-delar, fi nns självrättande språköv-
ningar.

Till både svenska och sva ingår en lärar-
handledning som presenterar läromedlets 
delar och hur de är kopplade till kurs-
planen.

Motiverar eleven
Intressanta texter, möjlighet att fördjupa 
sig i innehållet samt mängder av uppgifter 
ger eleverna möjlighet att färdighetsträna 
och testa sin förståelse. Den självrättande 
funktionaliteten med direkt feedback pep-
par till att lära mer, och klickbara fördjup-
ningar i innehållet ger extra utmaningar. 
Eleven kan lämna svar i form av fi lm, text, 
ljudfi l eller bild. 

Fem snabba om läromedlet
• Självrättande övningar i grammatik och 

skrivregler.
• All text, uppgifter och instruktioner kan 

fås uppläst.
• Tematiskt indelade arbetsområden 

med engagerande texter av olika slag 
och rikligt med tillhörande övningar och 
arbetsuppgifter. 

• Handbok med övningar och instruktio-
ner för tala, läsa, skriva, källkritik och 
studieteknik ingår.

• Ett bibliotek med antologi, inspirations-
bilder, länkskafferi, övningar och 
begreppslistor samlade.

Samma rubriker 
och arbetsområden 

återfi nns i både 
svenska och sva.

nok.se/digilar

SVENSKA | BASLÄROMEDEL
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Pär Sahlin

LÄRARHANDLEDNING

Läs,  skriv och tala i  genrer

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

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

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

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

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

FIXA  TEXTEN  1

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

www.nok.se/� xatexten

FIXA  TEXTEN  1
Pär SahlinSvenska och sva för högstadiet

ANDRA
UPPLAGAN

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

FIXA  TEXTEN  2

ANDRA
UPPLAGAN

Pär SahlinSvenska och sva för högstadiet

Fixa texten oms-skiss_13.indd   2 2017-05-13   12:15

ISBN 978-91-27-45163-6

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

FIXA  TEXTEN  1
Pär SahlinSvenska och sva för högstadiet

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

LÄRARHANDLEDNINGLÄRARHANDLEDNINGLÄRARHANDLEDNINGLÄRARHANDLEDNING

Fixa texten 
För svenska och sva 
I Fixa texten ligger fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Genrerna presenteras på ett tydligt sätt där 
strukturen är densamma i alla kapitel.

Hur är en faktatext uppbyggd? Vad skiljer 
en notis från en nyhetsartikel? Vad ska man 
tänka på när man håller ett informerande 
tal? Med Fixa texten lär eleverna sig att 
identifi era ett stort antal genrer – att skriva 
rätt text vid rätt tillfälle. De förbereds även 
inför det nationella provet i årskurs 9.

I Fixa texten presenteras vanliga genrer 
på ett strukturerat sätt. I slutet fi nns även 
en uppslagsdel med samlade skrivråd.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen är en unik produkt 
där elevboken är integrerad i lärarmateri-
alet. Lärarmaterialet ligger som en intro-
duktion till respektive kapitel. Det tar sin 

utgångspunkt i respektive genres tre S – 
syfte, språk och struktur – och hjälper dig 
att arbeta språk- och kunskapsutveck-
lande.

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

Med den digitala lärarhandledningen kan 
du visa mönstertexter på projektor, lyssna 
på inlästa texter och ladda ner kopierings-
underlag. Välj tryckt eller digital lärarhand-
ledning. Till den tryckta ingår den digitala 
under 12 månader.

nok.se/fi xatexten

Digitalt extramaterial ingår
Fixa texten fortsätter på webben! Här fi nns 
facit och korta fi lmkurser som du kan inleda 
lektionen med samt tillhörande övningar.

Fixa texten Digital
Fixa texten 1 och 2 fi nns även som digitalt 
läromedel i en plattform med smarta verk-
tyg för planering och funktioner för ett till-
gängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 
dagar.

Författare: Pär Sahlin

Fixa texten

Fixa texten 1  27-44940-4  136 s  219:-

Fixa texten 1 Digital   27-46415-5 12 mån 109:-

Fixa texten 1 Lärarhandledning    27-45163-6 224 s  399:-

Fixa texten 1 Lärarhandledning 
Digitalbok 27-45573-3 12 mån 215:-

Fixa texten 2  27-44941-1  152 s   229:- 

Fixa texten 2 Digital 27-46415-5  12 mån 109:-

Fixa texten 2 Lärarhandledning,   27-45254-1 264 s  399:-

Fixa texten 2 Lärarhandledning 
Digitalbok 27-45575-7  12 mån  215:-

Lärarhand-
ledningar

     Eleverna arbetar med genrer på ett strukturerat sätt

Förförståelse
Aktivera elevernas förkunskaper och skapa 
förförståelse för såväl genren som den spe-
cifi ka mönstertexten. I lärarhandledningen 
fi nns frågor och uppgifter att utgå ifrån.

1 Arbeta med texten
Därefter får eleverna arbeta med genrens 
tre S: syfte, struktur och språk.

3

Genren presenteras
En eller fl era mönstertexter presenteras och 
avsnittet "Fakta om" lyfter fram genrespeci-
fi ka drag. På det sättet blir det tydligt för elev-
erna vad som är typiskt för genren i fråga.

2 Skriv din egen text
Varje kapitel avslutas med att eleverna 
skriver egna texter, både gemensamt i 
gruppen och enskilt. I lärarhandledningen 
fi nns underlag för den gemensamma texten.

4
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ÖVA 
& 

PRÖVA

LÄSFÖRSTÅELSE 
SVENSKA OCH SVA 

ÅRSKURS 9

Malin Fransson

ÖVA 
& 

PRÖVA

LÄSFÖRSTÅELSE 
SVENSKA OCH SVA 

ÅRSKURS 8

Malin Fransson

LÄSFÖRSTÅELSE 
SVENSKA OCH SVA 

ÅRSKURS 7

Malin Fransson

ÖVA 
& 

PRÖVA

Författare: Malin Fransson

Öva och pröva – Läsförståelse i svenska och sva

Öva & pröva, årskurs 7 27-45894-9 40 s 69:-

Öva & pröva, årskurs 8 27-45895-6 40 s 69:-

Öva & pröva, årskurs 9 27-45896-3 40 s 69:-

nok.se/ovaochprova

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

uttryckt information
• dra enkla slutsatser
• tolka och integrera idéer och informa-

tion
• granska och värdera innehåll, språk och 

textelement.
Uppgifterna består av såväl fl ervalsfrågor 
som öppna frågor. 

Sakprosa och skönlitteratur
I Öva & pröva möter eleverna till exempel 
faktatexter, recensioner, krönikor och 
nyhetsartiklar. De får även läsa skönlitte-
rära texter som till exempel berättelser, 
dikter och noveller. Texterna är indelade i 
tre allmänmänskliga teman per bok. 
”Svåra frågor”, ”Utanpå och inuti” och 
”Alternativ värld” är exempel på teman.
     Varje tema introduceras med en illustra-
tion som väcker nyfi kenhet och aktiverar 
elevernas 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 använ-
das halvvägs in i läsåret för att se hur elev-
ernas läsförståelse har utvecklats. Det 
sista temat kan användas summativt: hur 
god är elevernas läsförståelse i slutet av 
årskursen? Utifrån elevernas resultat kan 
den fortsatta undervisningen planeras så 
att elevernas läsförståelse utvecklas. 

Öva och pröva
Utveckla dina elevers läsförståelse i svenska och sva

Digitalt extramaterial
I det digitala extramaterialet fi nns facit till 
alla uppgifter samt ett lärarstöd. I lärarstö-
det fi nns det gott om uppgifter som kan 
användas före, under och efter arbetet 
med texterna i Öva & pröva.

Öva & pröva är ett läromedel med tre övningsböcker som testar elevernas läsförståelse. Använd 
Öva & pröva i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7, 8 och 9.

Tränar eleverna på 
samma läsförståelse-

processer som i 
nationella provet.
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GREPP OM SVENSKAN är en praktisk handbok som lyfter 
kärnan i svenskämnet med utgångspunkt i kunskapskraven. 

Innehållet är uppdelat utifrån följande kapitel; Läsa, 
Respons, Språkriktighet, Skriva, Tala och Söka och använda 
källor. Varje kapitel innehåller instruerande text med till- 
hörande elevövningar. Ord och begrepp som är extra viktiga 
i kapitlet är markerade med färg och förklaringar till orden 
finns i början av varje kapitel. Boken innehåller även gott  
om mönstermallar och matriser som ger överblick och  
sammanfattar. 

www.nok.se/laromedel

Grepp om Svenskan_Omslag_180319.indd   1-3 2018-03-21   11:18

Introboken
Svenska för åk 7–9            

Marie  
Wejrum

SVENSKA

Innehållet i Grepp om svenskan utgår från 
kärnan i svenskämnet och kursplanen. 
Med stöttande instruktioner, exempel-
texter, matriser och övningar får eleven 
möjlighet att förankra kunskaper i svensk-
ans centrala delar och ta den till en ny nivå. 
Eleverna får bland annat lära sig att ge 
respons, citera källor och strategier för att 
inhämta och komma ihåg information. 

Grepp om svenskan går direkt på kärnan. 
Efter ett tydligt avstamp i kunskaps kraven 
stöttas eleven att utveckla och fördjupa 
kunskaperna. Instruktioner följs upp med 
övningar för att garantera att eleven för-

ankrat kunskaperna. Progressionen i kun-
skapsinhämtningen byggs upp successivt. 
Ord och begrepp som är extra viktiga är 
markerade och lyfts med förklaringar i 
början av kapitlet.

Om du som lärare arbetar med eget 
material kan Grepp om svenskan fungera 
som en bas för att säkerställa elevens kun-
skapsinhämtning. Eleven kan också känna 
sig trygg med att ha ett material som 
befäster det ni arbetar med under lektio-
nerna. Eleven kan använda boken på egen 
hand, tillsammans med dig som lärare eller 
med sina klasskamrater. 

Grepp om svenskan
Praktisk handbok i svenska och sva

Författare: Marie Wejrum

Grepp om svenskan

Grepp om svenskan 
– Praktisk handbok för åk 7–9  27-45287-9  152 s  199:-

nok.se/greppomsvenskan

Grepp om svenskan hjälper eleverna att fördjupa och träna specifi ka 
färdighetsområden inom svenskämnet. 

Introboken
Övningsbok i svenska och sva

Författare: Marie Wejrum

Introboken

Introboken   27-45286-2   96 s   149:-

nok.se/introboken

Boken repeterar kunskaper från mellan-
stadiet, introducerar ett urval av det cen-
trala innehållet samt låter eleverna träna 
på utvalda kunskaps krav från kursplanen i 
svenska och sva för åk 7–9. Introboken är 
en övningsbok som eleverna kan arbeta 
med i sin egen takt, på egen hand eller till-
sammans med en kamrat. Förklarande text 
blandas med övningar som presenteras i 
tydliga genomgångar som ger eleverna all 
den bakgrundskunskap de behöver. 

Boken ger eleverna en stabil grund att stå 
på för att ta sig an svenskan på högstadiet. 
De får bland annat hjälp att repetera ut -
valda områden, till exempel de viktigaste 
ordklasserna och skrivreglerna. De får även 
en introduktion av nya områden inom 
svensk ämnet, till exempel strategier för att 
förstå nya ord i språket.

Boken kan även användas som utgångs-
punkt för genomgångar i klassen.

Introboken kan du använda när du tar emot en ny klass i årskurs 7 eller 
när du behöver repetera eller kartlägga elevens kunskaper. 

Med grepp om svenskan säkerställer 
jag elevernas lärande.
SVENSKLÄRARE I ÅK 7–9

SVENSKA
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Svenska ordböcker
Lättbegripliga ordförklaringar

Författare: Per Olof Köhler, Ulla Messelius

Natur och Kulturs ordböcker 

Natur och Kulturs Svenska Ordbok 
 27-57062-7 1280 s 469:-

Natur och Kulturs  Stora Svenska Ordbok 
 27-50454-7 1248 s 489:-

Natur och Kulturs Svenska Ordbok
innehåller 32 000 ord och uttryck och har 
tydliga och lättbegripliga ordförklaringar, 
cirka 500 teckningar och extra luftig text. 
För en mer omfattande ordbok, välj Natur 
och Kulturs Stora Svenska Ordbok med 
över 50 000 ord och uttryck. 

I nästan trettio år reste Emerich Roth runt i svenska skolor för att tala 
om Förintelsen och hur han överlevde i koncentrationslägret 
Auschwitz. I Emerich är mitt namn får vi följa hans öde och vittnes-
skildringar från krigsåren. En berättelse om sorg, hat, förnedring och 
krig, men också om kärlek och en kamp för överlevnad.

Emerich Roth föddes 1924 i dåvarande 
Tjeckoslovakien. År 1950 kom han till Sve-
rige efter att ha överlevt fruktansvärda 
övergrepp i Auschwitz och en lång tids 
sjukhusvistelse. Han utbildade sig till 
social arbetare och ägnade hela sitt liv åt 
att arbeta med människor och att sprida 
kunskap om hur vi tillsammans kan mot-
verka hat och att historien upprepar sig. 
Många är de som berörts och blivit hjälpta 
av Emerich och hans tro på människan.

I en tid av ökande polarisering i samhäl-
let är berättelsen om Emerich Roth vikti-
gare än någonsin. I januari 2022 avled 
Emerich och hans bortgång innebär att 
det nu fi nns ännu färre förintelseöverlevare 
som kan berätta om övergreppen som 
skedde under andra världskriget. Med 
hjälp av hans bok kan vi fortsätta tala om 
Förintelsen.

Arvet efter Emerich
Nu förs arvet av berättelsen vidare. I slutet 
av boken fi nns två nyskrivna kapitel där vi 
bland annat får möta två personer som 
Emerich betytt extra mycket för samt ta 
del av det arbete som Emerich-fonden gör 
i hans anda.

Kostnadsfritt lärarstöd på webben
Till boken fi nns extramaterial som riktar sig 
till lärare. Det kan användas som stöd i 
arbetet med vittnesskildringen, till exem-
pel i historie- och svenskämnet eller i 
arbete med värdegrundsfrågor. I lärarstö-
det fi nns förslag på hur man kan arbeta 
med bokens innehåll, diskussionsfrågor, 

Emerich är mitt namn
En överlevares vittnesmål

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa 
någon i sin närmaste omgivning. Det är 
där vi alltid måste börja.
EMERICH ROTH

Författare: Emerich Roth

Emerich är mitt namn  27-46361-5 152 s 89:-

Emerich är mitt namn Digital  27-46362-2 12 mån 69:-

nok.se/emericharmittnamn

I båda ordböckerna hittar du bland annat 
böjnings former och betoningsmarkörer 
för samtliga ord, över 31 000 språkexem-
pel som visar orden i kontexter och uttal 
för ord som inte uttalas på vanligt sätt.

fi lmer för fördjupning m.m. Här fi nns även 
bilder och privata foton från Emerich Roths 
liv att samtala kring.

Emerich är mitt namn Digital
Berättelsen fi nns också i en digital version i 
en plattform med digital funktionalitet, 
smarta läsverktyg och inläst ljud.
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Fördel
SVA för nyanlända åk 7-9
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Fördel 
ÖVNINGSBOK 1

– SVA för nyanlända åk 7-9

Fördel är ett nybörjarmaterial i svenska för ungdomar på 

högstadiet och gymnasiet. Övningsboken följer textbokens 

10 tematiska kapitel. 

Här finns elevernas egna ordlistor och uppgif ter som tränar 

ord och fraser. Eleverna får också skriva och läsa texter som 

förekommer i skolan, till exempel beskrivande, berättande och 

instruerande texter. Flera övningar i varje kapitel är markerade 

med en stjärna. Dessa övningar ligger lite över elevernas 

förväntade språknivå. Det här gör att elever på olika språknivå 

kan arbeta med materialet samtidigt. Men med rätt stöttning 

kan alla elever självklart göra alla uppgif ter. Sist i varje kapitel 

finns hörövningar. Ljudfilerna till hörövningarna laddas ned 

tillsammans med lärarhandledningen. 

Fördel 1 består av

Textbok 27-42183-7 

Övningsbok 27-42184-4 

Textbok Digital 27-42582-8

Lärarhandledning  27-42229-2

(nedladdningsbar pdf + ljudfi ler mp3) 

ISBN 978-91-27-42184-4

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

Fordel_1_ob_omsl tryck.indd   1 2015-11-30   15:47

Fördel
Basläromedel i sva för nyanlända

nok.se/fordel

Författare: Maria Ramsby Guillemain, Jenny Svensson, 
Ulrika Dahl, Anna Kaya, Monika Gudomlund, Joel Berglund, 
Emma Frey-Skött, Pär Sahlin, Josefi n Schygge 

Fördel Start – Svenska som andraspråk för nybörjare åk 7–9

Bildordbok 27-45863-5  64 s 169:-

Fördel SVA för nyanlända åk 7–9, 1

Textbok 1 27-42183-7 192 s 279:-

Textbok 1, Digitalbok 27-43161-4 12 mån 95:-

Övningsbok 1 27-42184-4 192 s 189:-

Lärarhandledning 1
Webb 27-43066-2 12 mån 899:-

Fördel SVA för nyanlända åk 7–9, 2

Textbok 2 27-42230-8 192 s 279:-

Textbok 2, Digitalbok  27-43275-8 12 mån 95:-

Övningsbok 2 27-42231-5 192 s 189:-

Lärarhandledning 2
Webb 27-43067-9 12 mån 899:-

Fördel SVA för nyanlända åk 7–9 LÄS

Textbok 27-44681-6 60 s 129:-

Läs
Fördel Läs består av åtta 
specialskrivna skönlitte-
rära texter med uppgifter. 
Texterna berör teman som 
kärlek, utanförskap, mod 
och vänskap. Boken kan 
användas som komple-
ment till Fördel 1 och 2
men fungerar också att 
arbeta med fristående. 
Samtliga texter är inlästa 
och fi nns på nok.se/
fordel

Övningsbok 1 och 2
Övningsböckerna inne-
håller uppgifter som tränar 
ord och fraser samt elev-
ens eget skrivande. Här 
fi nns även hörövningar 
och grammatiska moment. 
Fördel 1 passar för nybör-
jare i svenska som andra-
språk, medan Fördel 2
vänder sig till elever på 
nybörjar- och mellannivå.

Textbok 1 och 2
Textböckerna består av tio 
tematiska kapitel som 
inleds med en introduk-
tionsbild för eleverna att 
samlas kring – oavsett 
språknivå. Varje kapitel 
innehåller också en språk-
träningsdel, dialoger och 
olika texttyper. Fördel 1
avslutas med en skönlitterär 
följetong, medan Fördel 2 
inne håller fl era sakprosa-
texter.

Nyanlända elever i den svenska skolan 
behöver få möjlighet att kunskapsmässigt 
komma ikapp sina jämnåriga kamrater så 
snabbt som möjligt. För att lyckas med 
detta behöver de arbeta med språket på 
fl era olika nivåer samtidigt; de behöver 
utveckla basen och utbyggnaden av språ-
ket parallellt. Fördel är ett läromedel i 
svenska som andraspråk som ger eleven 
den möjligheten. 

Fördel Start 
bygger upp bas-

ordförrådet.

Digitalbok
Fördels textböcker fi nns som digitalböcker 
med inspelade texter. Digitalboken är en 
kopia av den tryckta boken.

Bildordboken, Fördel Start, består av sex 
 kapitel. Varje kapitel inleds med en detaljrik 
illustration:
• I klassrummet (klassrumsord + verb i skolan)
• I korridoren (substantiv + verb)
• I skolan (idrottssal och hemkunskapskök, 

substantiv + verb i praktisk-estetiska ämnen)
• På fritiden (fritidsaktiviteter inomhus och 

utomhus, verb)
• På torget (substantiv + verb)
• En dag (händelser i kronologisk ordning 

under en dag, verb)

Fördel Start är den senaste komponenten i serien. Det är en bild-
ordbok med övningar som eleven kan arbeta med på egen hand.

Jag gillar Fördel för att den har 
ett driv som får mina elever att 
känna sig kompetenta.
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Sva för nyanlända Digital är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen. Genom elevnära, 
korta texter och ett stort bildmaterial lär sig eleven svenska genom en tydlig progression. 

Uppdaterat och inspirerande innehåll
Sva för nyanlända Digital är ett engage-
rande läromedel där eleven guidas in i 
språket genom en tydlig progression i var-
dagsnära teman om till exempel familj, 
mat och fritid. Genom bilder visualiseras 
och konkretiseras det nya språket för 
eleven. I del 2 av läromedlet får eleven 
genom den tematiska läsningen med sig 
grundläggande begrepp och fakta från 
andra vanliga skolämnen, som samhälls-
kunskapliga och naturvetenskapliga 
ämnen, för att förbereda inför framtida 
skolgång.

Läromedlet är anpassat för inlärning på 
olika nivåer, för att passa nyanlända elever 
från olika skolbakgrunder.

Stöttning i din undervisning
Varje arbetsområde innehåller en lärar-
handledning, skriven av våra erfarna för-
fattare med gedigen erfarenhet av att 
undervisa nyanlända. I slutet av varje 
arbetsområde fi nns diagnoser och 

slutuppgifter så att du och eleverna kan 
stämma av deras språkutveckling. 
I lärarhandledningen fi nns även stöd för 
hur du praktiskt arbetar med ett digitalt 
läromedel, vid och bortom skärmen samt 
enskilt och i helklass.

Motiverar eleven
Allt material är inläst av röstskådespelare, 
och ljudet kan spelas upp i alla delar av 
läromedlet. 

Frågor och övningar till innehållet ger 
eleverna möjlighet att öva och testa sin 
förståelse inom svenskämnet. Det fi nns 
även mängder av självrättande övningar 
som ger direkt feedback.

Inlärningen av nya ord blir kan göras 
interaktiv av klickbara ordförklaringar i 
direkt anslutning till innehållet. Det fi nns 
möjlighet att skapa egna ordlistor och 
starta ett självrättande test på dessa, med 
talsyntes.

Eleven kan också lämna in svar i form av 
text, fi lm, ljud eller bild.

Fem snabba om innehållet
• Grundläggande introduktion till 

samhällsvetenskapliga och natur -
veten skapliga ämnen.

• Intresseväckande teman som följer en 
progression.

• Inläst tal finns till alla delar av läromedlet.
• I varje tema finns språkkapitel där 

eleven läser om den grammatik som 
förekommer i området.

• Stort urval av självrättande övningar 
och inlämningsuppgifter som eleven 
kan skicka till sin lärare för bedömning.

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

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

Sva för nyanlända Digital
Elevnära material för den första språkinlärningen

nok.se/svafornyanlandadigital
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Språkträning för nyanlända ungdomar
Margaretha Svensson

2

Öva svenska 2 tar vid där Öva svenska 1 slutar.

Innehållet har en långsam progression med 
många tillfällen för repetition. Progressionen 
mellan böckerna är låg. Materialet tar 
avstamp i alfabetet och bygger därefter 
upp elevens språk genom ord- och fras-
övningar. Även enkel gramm atik presenteras 
i konkreta övningar. Många och detaljrika 
illustrationer hjälper eleven att konkretisera 
innehållet.

Eleverna skriver direkt i boken, vilket 
underlättar för eleven att fokusera på 
språket och inlärningen. Öva svenska gör 
det möjligt för eleverna att arbeta på egen 
hand och är framtaget för att fungera i 
klassrum som ofta förändras.

Öva svenska 1 vänder sig till nyanlända elever som precis börjat lära 
sig svenska.

Innehållet har en långsam progression med 
många tillfällen för repetition. Materialet 
tar avstamp i alfabetet och bygger därefter 
upp elevens språk genom ord- och fras-
övningar. Även enkel grammatik presenteras 
i konkreta övningar. Många och detaljrika 
illustrationer hjälper eleven att konkretisera 
innehållet.

Eleverna skriver direkt i boken, vilket 
underlättar för eleven att fokusera på 
språket och inlärningen. Öva svenska gör 
det möjligt för eleverna att arbeta på egen
hand och är framtaget för att fungera i
klassrum som ofta förändras.

Författare: Margaretha Svensson

Öva svenska

Öva svenska 2 27-45126-1  72 s  115:-

nok.se/ovasvenska

Långsam 
progression 
med mycket 
repetition. 

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

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

Författare: Margaretha Svensson

Öva svenska 

Öva svenska 1 27-45125-4  80 s  115:-

nok.se/ovasvenska

Öva svenska 1
Språkträning för nyanlända ungdomar

Öva svenska 2
Fortsatt språkträning
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Lär dig – Ord är ett material i ordförståelse för nyanlända elever. 
Elevernas kunskaper i modersmålet tas tillvara, vilket gör det möjligt 
för elever med samma modersmål att samarbeta.

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

Orden presenteras inom olika samman-
hållande teman. När eleven byggt upp 
basordbanken inom ett tema ökar pro-
gressionen och orden kopplas till enklare 
kontexter i läs- och skrivuppgifter. 

Lär dig – Ord kan kombineras med Lär 
dig – Läs. Båda materialen utgår från 
samma teman och även personerna Selam, 
Mikael, Elsa och Jonas återkommer.

Författare: Joel Berglund

Lär dig 

Lär dig – Ord 27-44817-9        111 s 165:-

nok.se/lardig

Lär dig – Ord
Ordförståelse som utvecklar vardagsspråket

Författare: Joel Berglund

Lär dig 

Lär dig – Läs 27-44816-2       104 s     165:-

nok.se/lardig

Lär dig – Läs
Läsförståelse på tre nivåer för nyanlända elever

Tre olika språkliga nivåer passar ett klassrum med stora språkliga 
nivåskillnader.

Lär dig – Läs består av korta texter med till-
hörande läsförståelseuppgifter. Texterna 
handlar om ungdomarna Selam, Mikael, 
Elsa och Jonas. Texterna är indelade i olika 
teman, till exempel Min bostad, Min familj, 
Naturen osv. 

Inom varje tema fi nns tre texter på tre 
olika svårighetsnivåer. Texterna byggs ut 
med mer information och den språkliga 
komplexiteten ökar.

Materialets upplägg ger dig som lärare 
stora möjligheter att arbeta med läsförstå-
else i grupper där den språkliga nivån skil-
jer sig mycket åt mellan eleverna. 

Digitalt extramaterial ingår
Lär dig – Läs fortsätter på webben! Här 
fi nns det extramaterial av undervisnings-
tips och samtliga texter inlästa. Till varje 
tema fi nns det ordlistor där de svenska 
orden är översatta till arabiska, persiska, 
tigrinja, engelska och somaliska.
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 Förberedelseklass/språkintroduktion

Nybörjare  På väg

 13–15 år  13–15 år

 15–18 år 15–18 år

 13–18 år

Läsloket åk 4–6 
Station 1–2
Övningsböcker där 
eleverna arbetar med 
läsning, läsförståelse 
samt ord och begrepp

Läsloket åk 4–6 
Station 1–2
Övningsböcker där 
eleverna arbetar med 
läsning, läsförståelse 
samt ord och begrepp

Läs mer, bläddra i böckerna och beställ utvärderingsexemplar på nok.se

Bläddra i 

alla böcker 

på nok.se

Här finns sva-läromedel för alla dina  elever – oavsett förkunskaper

Högstadiet/Gymnasiet

ÖvrigtSva – högstadium/gymnasium

I ordinarie klass

FÖRDEL
Start

Sven
ska som andraspråk för nybörjare

Maria Ramsby Guillemain

Åk 7–9

FÖRDEL FÖRDEL

FÖRDEL

DEL

Öva svenska 
1 & 2
Ett första-
material för 
nyanlända 
ungdomar

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

Sva för ny-
anlända Digital
Heldigitalt sva-
läromedel: nivå 1/
vardagsspråk

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse på 
tre nivåer

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

Fördel 2 och 
Fördel Läs
Basläromedel i sva 
samt berättande 
texter med till-
hörande uppgifter

Fördel 2 och 
Fördel Läs
Basläromedel i 
sva samt berät-
tande texter 
med tillhörande 
uppgifter

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

Sva för ny-
anlända Digital
Heldigitalt 
sva-läromedel: 
nivå 1/vardags-
språk

Digilär Svenska 
& Sva för åk 7–9
Heldigitalt och 
komplett sva-
läromedel med 
digitala lässtöd

Punkt Digital 
Ett svenskläro-
medel som stöttar 
eleven med 
digitala lässtöd 
såsom ljud och 
läslinjal

Digilär 
Svenska gy
En möjlighet 
att ge digitala 
lässtöd till eleven

Öva svenska 
1 & 2
Ett första-
material för 
nyanlända 
ungdomar

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse 
på tre nivåer

Sva för ny-
anlända Digital
Heldigitalt 
sva-läromedel: 
nivå 1/vardags-
språk

Sva för ny-
anlända Digital
Heldigitalt 
sva-läromedel: 
nivå 1/vardags-
språk

Lär dig – Läs
Grundläg-
gande läs-
förståelse 
på tre nivåer

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

Gilla svenska B 
Flexibelt och 
genrepedagogiskt 
med tydliga mål 
och strategier. 
Välj tryckt eller 
digitalt

Gilla svenska C
Flexibelt och 
genrepedagogiskt 
med tydliga mål 
och strategier

Läspraktik
Noveller med 
yrkestema för 
kurs B och C

Lättlästa 
romaner
Mitt i livet och 
Livet är härligt 
handlar om vän-
skap, kärlek, 
jobb och familj

Fixa texten 
1 & 2
Läs, skriv och 
tala i genrer

Grepp om 
svenskan
Praktisk 
handbok i  
svenska/sva 

Öva och
pröva
Läsförståelse 
för svenska 
och sva 

Kontakt 
stadiebok
Basläromedel i 
svenska och sva  
med återkom-
mande arbetsgång

Introboken
Övningsbok 
i svenska 
och sva för 
årskurs 7

Kom i gång! 
7–9
Basläromedel 
i sva med 
tydlig struktur

Fixa genren
Läsa och 
skriva i genrer

Respons
Basläromedel 
för Svenska 1 
och Sva 1 med 
uppgifter på 
olika nivåer

Fixa texten 
grund-
läggande sva
Lär eleven vad 
som skiljer olika 
texttyper åt

Fixa texten 
grund-
läggande sva
Lär eleven 
vad som 
skiljer olika 
texttyper åt

PULS NO 
Fokus
Grundböcker 
i NO-serien 
PULS för 
nyanlända 
elever

SOL Fokus
Grundböcker 
i SO-serien 
SOL 4000 för 
nyanlända 
elever

Samhällskun-
skap på lätt 
svenska
Sammanfattar 
grundskolans 
kurs i sam-
hällskunskap 

Vägar till SO
Utvecklar ny-
anlända elevers 
förmågor i 
samtliga SO-
ämnen

Omvärldskun-
skap på mycket 
lätt svenska
Grundläggande 
NO och SO på 
lätt svenska

Summit 1–4
Grundläggande 
matematik

Spot on 1
Pedagogiskt 
läromedel för 
grundläggande 
engelska

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

Interaktions-
kort för sfi
Möjliggör en 
allsidig träning 
av den muntliga 
kommunikationen 

Interaktions-
kort för sfi
Möjliggör en 
allsidig träning 
av den muntliga 
kommunikationen 

Fördel Start
Bildordbok 
med övningar 
för nyanlända 
ungdomar

Sva-lådan Tala
100 kort med 
muntliga språk-
övningar

Sva-lådan Tala
100 kort med 
muntliga språk-
övningar
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 Förberedelseklass/språkintroduktion

Nybörjare  På väg

 13–15 år  13–15 år

 15–18 år 15–18 år

 13–18 år

Läsloket åk 4–6 
Station 1–2
Övningsböcker där 
eleverna arbetar med 
läsning, läsförståelse 
samt ord och begrepp

Läsloket åk 4–6 
Station 1–2
Övningsböcker där 
eleverna arbetar med 
läsning, läsförståelse 
samt ord och begrepp

Läs mer, bläddra i böckerna och beställ utvärderingsexemplar på nok.se

Bläddra i 

alla böcker 

på nok.se

Här finns sva-läromedel för alla dina  elever – oavsett förkunskaper

Högstadiet/Gymnasiet

ÖvrigtSva – högstadium/gymnasium

I ordinarie klass

FÖRDEL
Start

Sven
ska som andraspråk för nybörjare

Maria Ramsby Guillemain

Åk 7–9

FÖRDEL FÖRDEL

FÖRDEL

DEL

Öva svenska 
1 & 2
Ett första-
material för 
nyanlända 
ungdomar

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

Sva för ny-
anlända Digital
Heldigitalt sva-
läromedel: nivå 1/
vardagsspråk

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse på 
tre nivåer

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

Fördel 2 och 
Fördel Läs
Basläromedel i sva 
samt berättande 
texter med till-
hörande uppgifter

Fördel 2 och 
Fördel Läs
Basläromedel i 
sva samt berät-
tande texter 
med tillhörande 
uppgifter

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

Sva för ny-
anlända Digital
Heldigitalt 
sva-läromedel: 
nivå 1/vardags-
språk

Digilär Svenska 
& Sva för åk 7–9
Heldigitalt och 
komplett sva-
läromedel med 
digitala lässtöd

Punkt Digital 
Ett svenskläro-
medel som stöttar 
eleven med 
digitala lässtöd 
såsom ljud och 
läslinjal

Digilär 
Svenska gy
En möjlighet 
att ge digitala 
lässtöd till eleven

Öva svenska 
1 & 2
Ett första-
material för 
nyanlända 
ungdomar

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse 
på tre nivåer

Sva för ny-
anlända Digital
Heldigitalt 
sva-läromedel: 
nivå 1/vardags-
språk

Sva för ny-
anlända Digital
Heldigitalt 
sva-läromedel: 
nivå 1/vardags-
språk

Lär dig – Läs
Grundläg-
gande läs-
förståelse 
på tre nivåer

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

Gilla svenska B 
Flexibelt och 
genrepedagogiskt 
med tydliga mål 
och strategier. 
Välj tryckt eller 
digitalt

Gilla svenska C
Flexibelt och 
genrepedagogiskt 
med tydliga mål 
och strategier

Läspraktik
Noveller med 
yrkestema för 
kurs B och C

Lättlästa 
romaner
Mitt i livet och 
Livet är härligt 
handlar om vän-
skap, kärlek, 
jobb och familj

Fixa texten 
1 & 2
Läs, skriv och 
tala i genrer

Grepp om 
svenskan
Praktisk 
handbok i  
svenska/sva 

Öva och
pröva
Läsförståelse 
för svenska 
och sva 

Kontakt 
stadiebok
Basläromedel i 
svenska och sva  
med återkom-
mande arbetsgång

Introboken
Övningsbok 
i svenska 
och sva för 
årskurs 7

Kom i gång! 
7–9
Basläromedel 
i sva med 
tydlig struktur

Fixa genren
Läsa och 
skriva i genrer

Respons
Basläromedel 
för Svenska 1 
och Sva 1 med 
uppgifter på 
olika nivåer

Fixa texten 
grund-
läggande sva
Lär eleven vad 
som skiljer olika 
texttyper åt

Fixa texten 
grund-
läggande sva
Lär eleven 
vad som 
skiljer olika 
texttyper åt

PULS NO 
Fokus
Grundböcker 
i NO-serien 
PULS för 
nyanlända 
elever

SOL Fokus
Grundböcker 
i SO-serien 
SOL 4000 för 
nyanlända 
elever

Samhällskun-
skap på lätt 
svenska
Sammanfattar 
grundskolans 
kurs i sam-
hällskunskap 

Vägar till SO
Utvecklar ny-
anlända elevers 
förmågor i 
samtliga SO-
ämnen

Omvärldskun-
skap på mycket 
lätt svenska
Grundläggande 
NO och SO på 
lätt svenska

Summit 1–4
Grundläggande 
matematik

Spot on 1
Pedagogiskt 
läromedel för 
grundläggande 
engelska

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

Interaktions-
kort för sfi
Möjliggör en 
allsidig träning 
av den muntliga 
kommunikationen 

Interaktions-
kort för sfi
Möjliggör en 
allsidig träning 
av den muntliga 
kommunikationen 

Fördel Start
Bildordbok 
med övningar 
för nyanlända 
ungdomar

Sva-lådan Tala
100 kort med 
muntliga språk-
övningar

Sva-lådan Tala
100 kort med 
muntliga språk-
övningar
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9 black      Textbook

  

POETRY

100 SECTION 3

I heard a Fly buzz – when I died 
by Emily Dickinson (1830–1886)

I heard a Fly buzz – when I died –
The Stillness in the Room
Was like the Stillness in the Air –
Between the Heaves of Storm –

The Eyes around – had wrung them dry –
And Breaths were gathering fi rm
For that last Onset – when the King
Be witnessed – in the Room –

I willed my Keepsakes – Signed away
What portions of me be
Assignable – and then it was
There interposed a Fly –

With Blue – uncertain – stumbling Buzz –
Between the light – and me –
And then the Windows failed – and then
I could not see to see –

Exercises in the Workbook: 5, 12, 19, 24

heaves    hävningar 
had wrung (av wring)    
 hade vridit ur
�irm    fast, hårt
onset    anfall
(to) will    testamentera, 
 ge bort
keepsakes    minnessaker
what portions of me     
 de delar av mig
assignable    som gick att   
 överlåta
interpose    komma emellan
stumbling    ung. 
 snubblande
fail    här: försvinna

27448001_inlaga_Wings9T_okTT_14feb17.indd   100 2017-02-14   13:31

101SECTION 3

Do not stand at my grave and weep
by Mary Elizabeth Frye (1905–2004)

Do not stand at my grave and weep:
I am not there; I do not sleep.
I am a thousand winds that blow,
I am the diamond glints on snow,
I am the sun on ripened grain,
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circling fl ight.
I am the soft starshine at night.
Do not stand at my grave and cry:
I am not there; I did not die.

Exercises in the Workbook: 5, 13, 24, 30

glint    glitter
ripened    mogen
grain    säd
gentle    lätt
hush    tystnad
swift    snabb

27448001_inlaga_Wings9T_okTT_14feb17.indd   101 2017-02-14   13:31

Författare: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, 
Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, 
Gail Davison Blad

För beställningsinformation, se nok.se/wings

Wings är indelat i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader – du kan enkelt 
anpassa undervisningen efter elevernas behov och känna dig helt trygg med att alla delar i 
Wings följer Lgr22.

Wings
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse

nok.se/wings

Digitalt extramaterial ingår
Wings fortsätter på webben! Här hittar 
du bland annat ljudfi ler och interaktiva 
övningar med omedelbar feedback.

Digitalbok
Digitalboken är en kopia av den tryckta 
boken. Till Textbook fi nns alla texter 
inspelade. 

Textbook
Inom varje tema i Wings möter eleverna 
olika texttyper som biografi er, insändare, 
instruktioner, recensioner, reportage och 
utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. 
Efter varje text fi nns en hänvisning till vilka 
uppgifter i Workbook som är lämpliga att 
arbeta med. 

I slutet av varje temaområde fi nns för-
slag på två examinationsuppgifter, ”Final 
Assignments”, där eleven får visa vad hen 
lärt sig under arbetet med temat. 

Workbook
I övningsboken övar eleverna på strategier 
för att läsa, lyssna och samtala. Hörövning-
arna, med röster från olika länder, tränar 
både generell och detaljerad förståelse. 

I fl era av bokens uppgifter uppmanas 
eleverna att söka och kritiskt granska 
information på nätet. 

Lärarhandledning
I lärarhandledningarna hittar du bland 
annat metodiska tips, arbetsblad, plan-
eringsblad, prov och facit. Med Planning 
Sheet får du och dina elever hjälp att 
planera temat tillsammans. Lärarhand-
ledningen är webbaserad. Licensen gäller 
för en lärare i 12 månader.

I Wings får du:  
• Tydligt markerade texttyper. 
• Tydlig koppling mellan Textbook och 

Workbook.
• Fokus på förmågor och färdigheter.
• Strategier för att läsa, lyssna och samtala.
• Examinationsuppgifter 

(Final Assignments).
• Ljudfiler och interaktiva övningar på 

webben.

ENGELSKA
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Digilär Engelska är ett heldigitalt läromedel med elevnära texter och många självrättande 
grammatikövningar.
Ständigt uppdaterat och inspirerande 
innehåll
Digilär Engelska är uppdelat efter årskur-
ser. Här fi nns texter, grammatikavsnitt, 
inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, 
fl era kapitel om kulturkunskaper samt hör-
förståelseövningar till varje arbetsområde. 

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen hjälper dig som lärare 
att planera dina lektioner och ger tips om 
fl er aktiviteter kring samma ämne. Tack 
vare variationen i övningarna kan du enkelt 
varva mellan skärmtid och gruppuppgifter 
eller aktiviteter i helklass. Det fi nns fl era 
självrättande diagnostiska prov i både 
ordförråd och grammatik.

Motiverar eleven
Läsförståelseuppgifter med facit och själv-
rättande övningar som tränar ordförråd
och grammatik ger direkt feedback. Tex-
terna handlar till exempel om skola, miljö, 
uppfi nningar, mode och känslor. Varje 
arbetsområde innehåller också kapitel 
med fakta om de engelskspråkiga län-
derna.

Fem snabba om innehållet
• Möjlighet att skapa egna gloslistor 

med självrättande glosförhör.
• Hörövningar och möjlighet att få all 

text uppläst.
• Många självrättande grammatiköv-

ningar och diagnoser.
• ”In the Spotlight" sätter ljus på termi-

nens tema. Traditioner och aktuella hän-
delser i den engelsktalande världen står 
i fokus.

• Elevnära och engagerande texter med 
tillhörande arbetsuppgifter och frågor. 

Författare: Lena Gode

Digilär Engelska 7–9 

 98-30321-6 12 mån 109:-

Digilär Engelska
Engagerande engelskundervisning som följer Lgr22

Texter och bild-
berättelser inlästa av 

röstskådespelare.

nok.se/digilar

Digilär Engelska 
7–9 ingår även i 

Digilär Högstadiet – 
14 ämnen till paket-

pris 689:-
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Inlästa texter, ord listor 
och hörövningar fi nns på 

nok.se/extramaterial.

Get in Shape
Repeterar de första årens engelska

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

Get in Shape

Get in Shape 1 allt-i-ett-bok  27-41024-4 96 s 179:-

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

Författare: Randall Jonas, Catharina Lantz, Evy Robertsen, 
Eva Olsson, Jennifer Haythorpe, Annette Engström, 
Marie Wejrum, Emma Bohman, Carolyn Keay

För beställningsinformation, se nok.se/spotlight

Digitalt extramaterial ingår
Spotlight fortsätter på webben. Här fi nns 
ljudfi ler och övningar på ord, fraser och 
grammatik.

Spotlight
Elevnära språkinlärning
I Spotlight innehåller varje kapitel två bas-
texter och fl era valbara texter. Glosorna 
ligger i anslutning till texterna för att 
underlätta förståelsen.  

I Workbook inleds varje avsnitt med 
planeringssidor som gör det enkelt för 
eleverna att få en översikt över vad de ska 
lära sig. Övningarna är uppdelade på 
basnivå och en mer avancerad nivå som 
kräver mer av eleven. På så sätt kan man 
individanpassa undervisningen. 

I varje kapitel fi nns det hör- och läsför-
ståelseuppgifter och i slutet av varje bok 
fi nns ett avsnitt om grammatik. 

I lärarhandledningen hittar du bland 
annat ett test till varje kapitel.

nok.se/spotlight

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

med pratbubblor
• Ordlista
• Ord- och frasträning
• Hör- och läsförståelse
• Dialogträning
• Ett grammatiskt moment åt gången

Inlästa texter, ordlistor och hörövningar 
fi nns i mp3-format och medföljer lärar-
handledningarna som säljs som ned-
laddningsbara pdf:er. De innehåller även 
metodiska tips, kopierings underlag samt 
facit.

Get in Shape 2 allt-i-ett-bok  27-41025-1 96 s 179:-

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

Get in Shape 3 allt-i-ett-bok  27-41026-8 96 s 179:- 

Lärarhandledning Webb 27-43063-1 12 mån 759:- 
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I Explore 7–9 får eleverna utveckla sin förståelse av olika levnadsvillkor, 
traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i den engelsk-
talande världen. 

Bokens innehåll
Explore består av nio fristående teman 
med fyra texter i varje. Texterna berör 
engagerande ämnen, till exempel 
”Making a difference” och ”Body & Mind”. 
Utdrag ur några skönlitterära titlar ingår 
också. 
 Till varje text hör läsförståelsefrågor och 
fördjupningsuppgifter. Öppna frågor fi nns 
i boken och självrättande fl ervalsfrågor på 
webben. Ordlistor till samtliga texter ligger 
längst bak i boken. Det tillhörande lärar-
stödet innehåller även förslag på uppgifter 
som prövar elevernas muntliga och skrift-
liga förmågor.

Texter på olika nivåer
Bokens teman följer samma upplägg och 
inleds med Exploration – ett startuppslag 
som syftar till att skapa förförståelse kring 

ämnet. Alla texter inom ett tema berör 
samma ämne men varierar i stil. Texterna  
är indelade i olika svårighetsnivåer, vilket 
gör att läraren kan anpassa innehållet efter 
enskilda elever, elevgrupp och årskurs. 
Boken kan med fördel användas i alla tre 
årskurser på högstadiet. 

Digitalt extramaterial
Till boken hör ett kostnadsfritt  lärarstöd 
med tips på hur man kan arbeta med och 
kring texterna. 

Texterna är inlästa med olika accenter 
och fi nns som ljudfi ler i extramaterialet. 
Här hittar man även facit till alla frågor och 
fl er självrättande övningar till texterna.  

Författare: Aaron Harmon,  Ann Harmon

Explore 7–9

Explore 7–9 27-45940-3 160 s 235:-

nok.se/explore7-9

Vet du om att Explore 
fi nns för åk 4–6 också?  

Kan användas av nybörja-
ren även på högstadiet.

Level Up ger eleverna verktyg för att ut-
veckla färdigheter och förmågor i engelska. 
Boken hjälper dem att utvecklas som läsare, 
skribenter, talare, samtalspartner, lyssnare 
och källkritiker. Level Up innehåller även 
tips inför det nationella provet i engelska.

Ryggrad i undervisningen
Level Up är en unik handbok i engelska 
som fungerar som en ryggrad i undervis-
ningen under hela högstadiet. Boken ger 
eleven möjlighet att bygga upp sina språk-
kunskaper och färdigheter i engelska uti-
från egna förutsättningar och behov.

Frihet i undervisningen
Level Up ger dig som lärare frihet att pla-
nera och genomföra din undervisning i 
engelska på det sätt du tycker är bäst. 
Boken kan användas tillsammans med 
andra läromedel eller utgöra en bas i 
undervisningen för dig som ofta arbetar 
med eget material.

Level Up är indelad i sju avsnitt:
1. Reading
2. Listening
3. Speaking
4. Writing

Varje avsnitt innehåller strategier och 
praktiska övningar.

5. Digital skills
6. Preparing for 
  the national test 
7. Language

Level Up
Handbok i engelska för årskurs 7–9

Författare: Christopher Jacklin, Desirée Kellerman

Level Up

Elevbok 27-45158-2 136 s 195:-

Elevbok Digitalbok  27-45161-2  12 mån 95:-

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

Digitalbok
Digitalboken är en kopia av den tryckta 
boken. I digitalboken är alla modell-
texter inlästa.

nok.se/levelup

Explore 7–9
Utforska den engelsktalande världen
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I varje språk får vi följa med på en resa till mål-
språkslandet. Innehållet bygger på våra enga-
gerande språkläromedel med reseberättelsen i 
fokus: Un été très cool 6, Dos Semanas en julio 6
och Auf geht's! 6. Resetemat skapar nyfi kenhet på 
språket och målspråksländernas kultur och berät-
telsen motiverar till fortsatt läsning. Eleverna lär 
sig mål språket i samma takt som huvud personerna.
Språket tränas i naturliga sammanhang med gott 
om övningar och digitalt extramaterial. Ram-
berättelsen börjar på svenska men övergår till 
målspråket allt eftersom huvudpersonerna 
utvecklar sitt språk.

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

Spanska
I Digilär Moderna språk åk 6 – Spanska möter vi 
Milo och Felicia som reser till Spanien på språk-
resa och upplever spännande saker med
hjälp av sitt språk.

Tyska
I Digilär Moderna språk åk 6 - Tyska följer vi med 
Tor och Vilma till SommerCamp München. Där 
träffar de nya vänner från hela Europa, utforskar 
staden och lär sig mycket tyska. 

Digilär Moderna 
språk åk 6
Tre kompletta språkläromedel i en produkt

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 språkvals-
perioden, byten och samarbeten.
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nok.se/digilar

Författare: Lena Wennberg Trolleberg, Katja Roselli, Catrin 
Eriksson & Ann Bergstrand Tybåhl

Digilär Moderna språk åk 6 

 27-46187-1 12 mån 99:-

Inspirerande och utvecklande
Texterna, inlästa med olika accenter, är 
varierande, till exempel dialoger, sms och 
faktatext. De stora och detaljerade illustra-
tionerna förstärker läslusten.

Eleverna får nyckelfraser till många
praktiska situationer som underlättar den 
muntliga och skriftliga produktionen.

Övningarna ger metodisk läsförståelse-
träning, både före och efter läsning samt 
strategier för att förstå.  I varje kapitel fi nns 
också fl era hörövningar som tränar olika 
delar av receptionen: att uppfatta såväl 
detaljer som helhet samt förmågan att 
tolka och dra slutsatser. 

I alla språken fi nns inslag som behandlar 
kulturella och sociala förhållanden i mål-
språksländerna. Därtill fi nns innehåll med 
fokus på språkliga företeelser – tydliga 
grammatiska genomgångar och gott om 
repetition som utvecklar elevernas språk-
liga säkerhet.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen ger dig allt du behö-
ver för din undervisning: prov, förslag på 
arbetsgång och tips på extra aktiviteter. 
Här fi nns också tips på hur du kan dra nytta 
av de många digitala funktioner som fi nns i 
plattformen. Lärarhandledningen är web-
baserad och ingår i paketet.

Fem snabba om innehållet
• Tre nybörjarspråk i samma produkt.
• Inläst tal av professionella röst-

skådespelare.
• Inspirerande och spännande med en 

berättelse i centrum.
• Baserat på välkända och populära 

läromedel.
• Lässtöd och digital funktionalitet i 

prisbelönt plattform.

Franska, spanska 
och tyska i samma 

läro medel!
Ingår även i Digilär 
Mellanstadiet till 
paketpris, läs mer 

på nok.se.

Vi vet att Digilär Moderna 
språk åk 6 är ett mycket efter-
längtat språkläromedel, det 
uppfyller alla behoven i åk 6. 
FÖRLÄGGARE ANNA DE MATOS LUNDSTRÖM
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COLOreS
Chris Alfredsson    Anneli Lutteman

           ALLT-I-ETT-BOK SpanskaSpanska

COLOreS

7

Chris Alfredsson    Anneli Lutteman

TEXTBOK     SpanskaSpanska   Spanska   

COLOreS
Chris Alfredsson   
Anneli Lutteman

TEXTBOK

COLOreS
Chris Alfredsson    Anneli Lutteman

TEXTBOK     SpanskaSpanska   Spanska   

COLOreS
Chris Alfredsson    Anneli Lutteman

TEXTBOK     SpanskaSpanska   Spanska   

Colores 
Motiverande och lustfylld spanskundervisning
Med Colores kan du välja det arbetssätt som passar just din undervisning. Arbeta med böckerna som stöd 
genom hela kursen eller plocka det du behöver till dina elever. I enlighet med Lgr22 sätter Colores kultur 
och kommunikation i centrum.

Läromedlet har fokus på fraser och muntlig 
kommunikation. Eleverna får en inblick i 
olika spansktalande länders kultur och 
samhälle och i varje bok presenteras några 
länder mera grundligt. 

Varje bok är uppbyggd kring temaområ-
den med bastexter och valbara texter. 
Bastexterna är tänkta för alla och inleder 
varje temaområde. 

De valbara texterna, Más textos, fi nns i 
tre svårighetsgrader och tar upp olika 
ämnen kopplade till temat.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen ger dig hjälp och stöd 
oavsett arbetssätt, med bland annat tyd-
liga mål, färdighetsprov och kapiteltest, 
stöd för bedömning och facit.

I lärarhandledningen ges också förslag på 
spel, lekar och extraövningar av olika slag. 
Lärarhandledningen är webbaserad och 
licensen gäller för en lärare i 12 månader. 

Författare: Chris Alfredsson, Anneli Lutteman

Colores 6 

Allt-i-ett-bok 27- 44555-0 160 s 179:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok  27-45083-7  12 mån  95:-

Lärarhandledning Webb 27-44773-8 12 mån 349:-

Colores 7

Textbok 27- 44424-9 120 s    175:-

Textbok Digitalbok 27-44667-0 12 mån 95:-

Övningsbok 27- 44425-6 176 s 135:-

Övningsbok Digitalbok  27-45085-1  12 mån  95:-

Lärarhandledning Webb 27-44666-3 12 mån 349:-

Colores 8

Textbok  27-44535-2  128 s  175:-

Textbok Digitalbok  27-44988-6  12 mån  95:-

Övningsbok  27-44536-9   176 s  135:-

Övningsbok Digitalbok  27-45087-5  12 mån  95:-

Lärarhandledning Webb 27-44989-3  12 mån  349:-

Colores 9 

Textbok  27-45204-6  136 s  175:-

Textbok Digitalbok  27-45292-3  12 mån  95:- 

Övningsbok  27-45205-3  176 s  135:-  

Övningsbok Digitalbok  27-45294-7  12 mån  95:-

Lärarhandledning Webb  27-45296-1  12 mån  349:-

nok.se/colores

Digitalbok
Digitalboken är en kopia av boken.

Digitalt extramaterial ingår
Colores fortsätter på webben med bland 
annat ljudfi ler, ett stort antal övningar och
grammatikfi lmer.

Sätt färg på din under-
visning med Colores!

Nyhet! 
Färdighetsprov 

på olika nivåer som 
möjliggör individ-

anpassning.

Färdighetsprov
Till varje årskurs utvecklar vi nya färdighets-
prov och kapiteltest som prövar de olika 
förmågorna. Det fi nns både ett ordinarie 
prov och ett anpassat prov. Det anpassade 
provet berör kärnan i temat och är av enk-
lare karaktär för de elever eller grupper 
som är i behov av en mer avskalad studie-
takt. Proven ingår i lärarhandledningen.
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I Dos semanas en julio varvas språkinlär-
ningen med läsupplevelser. Alla böckerna 
berättar om ungdomar som tar sig ut i värl-
den och upplever spännande saker med 
hjälp av sitt språk. Dina elever lär sig span-
ska i samma takt som huvud personerna. 
Språket tränas i naturliga sammanhang med 
gott om övningar och digitalt extramaterial.

Inspirerande och utvecklande
Texterna i textboken, inlästa med olika 
accenter, är av varierande slag, såsom dia-
log, sms, annonser, telefonsamtal och fak-
tatext. Eleverna får nyckelfraser för många 
praktiska situationer. De stora och detalje-
rade illustrationerna förstärker läslusten.

Övningsboken ger metodisk läsförstå-
else  träning, både före och efter läsning 
och strategier för att förstå och uttrycka 
sig. Där fi nns tydliga grammatiska genom-
gångar och gott om repetition och stöd. 

Dos semanas en julio 
Innovativt läromedel med berättelsen i centrum

Författare: Katja Roselli, Belén Martín 
Ambrosio-Francès, Emma Bjarneby

Dos semanas en julio 6

Allt-i-ett-bok  27-45229-9   192 s  179:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok   27-45257-2    12 mån  95:-

Lärarhandledning Webb  27-45259-6   12 mån  349:-

Dos semanas en julio 7

Textbok  27-44373-0   144 s  175:-

Övningsbok  27-44374-7   168 s    135:-

Textbok Digitalbok   27-44998-5   12 mån  95:-

Övningsbok Digitalbok 27-45165-0   12 mån  95:-

Lärarhandledning Webb  27-44999-2  12 mån 349:-

Dos semanas en julio 8

Textbok  27-44742-4  144 s  175:-

Övningsbok  27-44743-1  184 s  135:-

Textbok Digitalbok  27-45261-9  12 mån  95:-

Övningsbok Digitalbok  27-45263-3  12 mån  95:-

Lärarhandledning Webb 27-45265-7   12 mån  349:-

Dos semanas en julio 9

Textbok  27-45506-1   144 s  175:-

Övningsbok  27-45507-8   184 s  135:-

Textbok Digitalbok   27-45510-8    12 mån  95:-

Övningsbok Digitalbok 27-45512-2   12 mån  95:-

Lärarhandledning Webb  27-45596-2   12 mån  349:-

nok.se/dossemanasenjulio

Dos semanas en julio är ett basläromedel i spanska för årskurs 6–9 som är väl anpassat till Lgr22. 
Spännande berättelser som löper över hela läsåret snabbar på elevernas språkutveckling och 
höjer deras motivation.

I varje kapitel fi nns en slutuppgift, Final 
del día, som fokuserar på kommunikativa 
situationer och stöttar bedömningen.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen ger dig allt du be -
höver för din undervisning. Lärarhand-
ledningen är webbaserad och licensen 
 gäller för en lärare i 12 månader.

Digitalbok
Digitalboken är en kopia av boken.

Digitalt extramaterial ingår
Dos semanas en julio fortsätter på web-
ben! Där hittar ni till exempel webböv-
ningar, grammatik fi lmer för extra stöd till 
eleverna, inläst text samt digitala ut -
maningar och hörövningar.

Webbaserad innehållsrik lärarhandledning.
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Digilär Spanska
Populär spanska i heldigitalt format enligt Lgr22
Digilär Spanska 6–9 är baserat på Natur & Kulturs populära läromedel Colores och 
innehåller allt du är van vid från de tryckta böckerna, med digitaliseringens styrka vad 
gäller interaktivitet och multimodala verktyg.
Inspirerande innehåll
Med Digilär Spanska 6–9 kan du välja det 
arbetssätt som passar just din undervis-
ning. Arbeta med det färdiga upplägget 
som stöd genom hela kursen eller plocka 
det du behöver till dina elever.

Varje arbetsområde innehåller lästexter, 
grammatikkapitel, en mängd självrättande 
övningar, inlämningsuppgifter, läsförståel-
sefrågor, hörförståelseövningar, glosför-
hör och kapiteltest.

Tack vare variationen i övningarna kan du 
enkelt varva mellan skärmtid och grupp-
uppgifter eller aktiviteter i helklass. I enlig-
het med Lgr22 sätter Digilär Spanska kultur 
och kommunikation i centrum.

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen ger dig hjälp och 
stöd oavsett arbetssätt, med bland annat 
tydliga mål, extraövningar, förslag på 
arbetsgång, projekt och redovisningsfor-
mer. Varje arbetsområde kan avslutas med 

ett mindre kapiteltest som fokuserar på att 
läsa, skriva, tala och lyssna. Det fi nns också 
större färdighetsprov till varje årskurs. 

Till varje årskurs utvecklar vi nu prov på 
olika nivåer. Det fi nns både ett ordinarie 
prov och ett anpassat prov. Det anpassade 
provet berör kärnan i temat och är av 
en klare karaktär för de elever eller grupper 
som är i behov av en mer avskalad studie-
takt. 

I biblioteket fi nns bland annat fi lmade 
genomgångar och alfabetiska ordlistor. 
De fi lmade genomgångarna kan användas 
för att fl ippa klassrummet eller som inslag i 
undervisningen. Ordlistorna till och från 
spanska är ett användbart verktyg i arbe-
tet med fri produktion.

Motiverar eleven
Texter om bland annat mat, fritidsaktivite-
ter, resor och högtider ger mersmak på 
språket och kulturen i de spansktalande 
länderna.

Fem snabba om innehållet:
• Baseras på det populära läromedlet 

Colores.
• Tematiskt upplägg, att följa från början 

till slut eller välja själv.
• Minikapitel utan ny grammatik för att 

kunna fokusera helt på kommunikation.
• Stort fokus på de spansktalande län-

derna.
• Bibliotek med extramaterial för repeti-

tion och fördjupning.

nok.se/digilar

Författare: Chris Alfredssson, Anneli Lutteman

Digilär Spanska 6–9 

 98-30322-3 12 mån 109:-

26

SPANSKA | BASLÄROMEDEL

7-9_2023_71411.indd   267-9_2023_71411.indd   26 2022-12-05   16:122022-12-05   16:12



Författare: Horacio Lizana

Vamos a leer

Amistad 1/El niño de la patera 27-69277-0  79:-

Amistad 2/Los chupetones  27-69278-7 79:-

Amistad 3/Mi querida amiga Nancy Ande  27-69279-4  79:-

Amistad 4/Laura  27-69280-0  79:-

Amor 1/Cutiño  27-69265-7  79:-

Amor 2/Un amor casi imposible  27-69266-4  79:-

Amor 3/El primer beso  27-69267-1  79:-

Amor 4/Un mal amor  27-69268-8  79:-

Confl icto 1/Los gemelos argentinos  27-69273-2   79:-

Confl icto 2/La quena y el niño  27-69274-9  79:- 

Confl icto 3/La empollona  27-69275-6   79:-

Confl icto 4/La profesora  27-69276-3   79:-

Misterio 1/Tilín y Tolón  27-69281-7   79:-

Misterio 2/Los deberes  27-69282-4   79:-

Misterio 3/La doncella y el caballo a  27-69283-1   79:-

Misterio 4/La bruja Adriana  27-69284-8   79:-

Policial 1/Una semana con Tití  27-69269-5   79:-

Policial 2/La desparición de Pelusa  27-69270-1   79:-

Policial 3/La increíble historia del  27-69271-8   79:-

Policial 4/Trabajo adelantado  27-69272-5  79:-

Comprensión de textos 27-69285-5 279:-

Vamos a leer består av 20 noveller för elever 
som läser spanska. Novellerna passar de 
senare åren i grundskolan.

Med dessa noveller får eleverna träna på 
spanska i fyra olika nivåer. De följer en 
berättelse på enkel spanska på sin egen nivå.

Eleverna kan även lyssna på novellerna. 

Vamos a leer
Specialskrivna noveller på spanska för nybörjare

Författare: Belén Martín-Ambrosio

Interaktionskort i spanska

¿Qué tal? 6–7 27-46020-1 169:-

¿Qué tal? 8–9 27-46024-9 169:-

nok.se/interaktionskort-spanska

Med hjälp av korten får eleverna träna på
att ställa frågor och formulera egna svar
samt möjlighet att träna på turtagning,
uttal och att hålla i gång konversationen. 
Korten ger också förutsättningar att 
automatisera språkanvändningen, vilket 
kommer hjälpa eleverna att interagera på 
spanska i andra situationer.

• Interaktionskorten består av två askar: 
en för årskurs 6 och 7 och en för årskurs 
8 och 9. 

• Varje ask innehåller 90 interaktionskort 
som är indelade i två nivåer.

• Mängden kort gör det möjligt att arbeta 
på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i 
flera olika typer av aktiviteter.

• Med kortleken följer en lärarhandled-
ning som innehåller många tips på hur 
man kan arbeta med korten.

Interaktionskort 
i spanska
Tränar och utvecklar den 
muntliga förmågan

Interaktionskorten i spanska innehåller frågor och 
upp maningar som eleverna möter i språkundervisningen 
i årskurs 6–9. Med hjälp av korten får eleverna träna på 
att ställa frågor och formulera egna svar.

Ljudfi lerna fi nns i det kostnadsfria extra-
materialet på nok.se. 

Lärarhandledningen innehåller läsför-
ståelseövningar och ordlistor till samtliga 
noveller samt instruktioner och utvärde-
ringsblad.
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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

I läromedelsserien följer vi ungdomar som reser i 
den tysktalande världen och får uppleva både 
väntade, oväntade och utmanande situationer att 
bemästra med hjälp av sitt språk. Fokus ligger på 
frasträning, muntlig kommunikation, vardagliga 
situationer och på att våga använda språkliga stra-
tegier för att förstå och göra sig förstådd.

Engagemang och igenkänning
Att vilja veta hur det ska fortsätta i nästa kapitel är 
en starkt motiverande faktor i all läsning. I Auf 
geht’s! får eleverna följa ungdomar i sin egen 
ålder, vilket gör det lätt att identifi era sig med 
berättelsen. Allt eftersom ungdomarna blir säk-
rare på språket övergår berättelsen i mer och mer 
tyska. 

Berättelsen i årskurs 6
I seriens första bok följer vi 12-åringarna Tor och 
Vilma från Sundsvall. På sommarlovet åker de till 
SommerCamp München, där de får möta andra 
jämnåriga från Europa. Med hjälp av varandra och 
lägrets ledare lär de sig att använda det nya språ-
ket för att t.ex. berätta om sig själva och sina famil-

jer, beskriva väder, platser och djur, handla och 
betala samt göra sig förstådda i de olika situatio-
ner som uppkommer. Gemensamt åker de på 
spännande utfl ykter, arrangerar en idrottsdag, går 
på skattjakt i den stora parken och lär känna det 
tyska samhället. Efter tiden på SommerCamp 
München har ungdomarna inte bara lärt sig 
mycket tyska – utan även fått vänner för livet!

Auf geht's!
Berättelsen i centrum
Häng med Tor och Vilma till München där de utforskar språket och kulturen!  
l Auf geht’s! varvas språkinlärning med läsupplevelser. Språket tränas i naturliga 
sammanhang genom kommunikativa övningar och vävs in vardagens alla väl-
bekanta – och obekanta – situationer.

Vad händer i boken för årskurs 7?
Ester och hennes familj åker på skid-
semester till Zermatt i Schweiz. På skid-
skolan lär hon känna andra ungdomar 
som kan tyska och fl era spännande 
bekantskaper och äventyr väntar. Bland 
annat hamnar Ester mitt i en snöstorm …

ÄMNE

A
uf
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s!
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nok.se/aufgehts

Författare: Catrin Eriksson, Ann Bergstrand Tybåhl

Auf geht's! 6 

Allt-i-ett-bok  27-46110-9 184 s 179:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok  27-46111-6 12 mån 95:-

Lärarhandledning Webb  27-46476-6 12 mån 349:-

Innehållet i Auf geht’s!
Varje kapitel har samma struktur och inleds 
med en helsidesillustration som inbjuder 
till samtal. Förutom kapiteltext, många 
praktiska hör- och skrivövningar och kom-
munikationsträning innehåller kapitlen:

• Erst mal – introducerande uppgift som 
skapar förförståelse

• Schlüsselwörter – viktiga ord och 
fraser från texten som behövs för att 
kommunicera och förstå

• Verstehst du? – läsförståelsefrågor
• Aussprache & Grammatik – enkla 

uttals- och grammatikövningar
• Zum Schluss – sammanfattande 

slutuppgift där eleverna får använda 
språket i sitt sammanhang

• Kultur – kulturkunskaper som varvas 
med bland annat uppgifter i informa-
tionssökning

• Am Ziel – ett avslutande moment där 
eleverna utvärderar sina kunskaper 
med hjälp av en checklista.

Längst bak i boken fi nns förutom stycke-
ordlistor till respektive kapitel även en 
tematisk bildordlista över nya ord som 
introducerats i de olika kapitlen. Här fi nns 
dessutom vidareutvecklande extraöv-
ningar för elever som arbetar i ett snabbt 
tempo.

Lärarhandledning 
Innehåller förslag på arbetsgång och 
undervisningsaktiviteter, extramaterial, 
prov, hörmanus och hörövningar. För elev-
grupper som arbetar snabbare eller vill ha 
en extra utmaning fi nns dessutom tre 
ytterligare kapitel som läraren kan 
använda sig av där det passar i undervis-
ningen. Licensen köps separat och gäller 
för en lärare i ett år.

neunundsiebzig 79

Kultur

Fragen

Diskutera i par eller i klassen.
a. Vad skulle du tycka om 

att äta dessa maträtter?
b.  Känner du till fler ”typiska” 

rätter från de tysktalande 
länderna?

c. Titta på menyn här intill. 
Vad skulle du helst beställa? 

På torget ser ungdomarna många nya maträtter som är typiska för Bayern, bl.a. 
Leberkässemmel och Weißwurst. Tyskland är nog ändå mest känt för sina korvar. 
Varje region har egna varianter.

? ??

Am Ziel
Nu kan jag …  

ord för platser/byggnader A A A
i en stad

beskriva var något finns A A A
berätta om en familj A A A

använda mein-e och dein-e A A A
lite om tysk mat A A A
uttala au  A A A

78 achtundsiebzig

Bratwurst finns i många olika 
varianter och äts antingen i bröd, 
med pommes frites eller med surkål.

Currywurst är en klassiker i Berlin. Det är en 
bratwurst som är täckt av en röd currysås. Oftast 
äter man den med pommes frites.

varianter och äts antingen i bröd, 
med pommes frites eller med surkål.

Weißwurst är Münchens traditionella korv. Den 
steks inte, utan värms bara i vatten. Man äter den 
med söt senap (Senf) och saltkringlor (Brezeln).

Leberkässemmel är en fralla med en tjock skiva 
varm korv. Korven både ser ut och smakar lite 
som falukorv – alltså varken lever (Leber) 
eller ost (Käse), som man skulle kunna tro!

Leberkässemmel
varm korv. Korven både ser ut och smakar lite 
som falukorv – alltså varken lever (
eller ost (

Portion Pommes 
€ 3

Currywurst 
€ 2,50

Leberkässemmel 
€ 3,50

Bratwurst mit Brötchen € 2,50

Weißwurst mit Brezel € 4

Döner Kebab 
€ 3,50

Cola/Fanta/Spezi 
€ 2

Imbi� Menü

Brezeln).

 är en fralla med en tjock skiva 
varm korv. Korven både ser ut och smakar lite 

Leber
), som man skulle kunna tro!

einunddreißig 31

I det här kapitlet får 
du lära dig … 
F färger

F att presentera dig

F att fråga efter något du vill hitta

F vad några olika språk heter
Uttal
F att uttala ch-ljudet
Grammatik
F om der-, das- och die-ord
Kultur
F om München

Erst mal Först och främst

Lyssna och säg efter.

Söndag eftermiddag: 

Willkommen!
Vilma och Tor åker med Max genom München. Max 
pekar på olika sevärdheter. De passerar die Allianz Arena. 
Tor vet att den kan lysas upp i olika färger och säger det 
till Vilma på svenska. Max verkar förstå.

Max Ja, viele Farben: rot, weiß und blau! Und das   
ist der Englische Garten. Der Park ist grün 
und schön ... Und da ist der Olympiaturm. 
Der ist wirklich hoch!

viele många

orange rosa lila türkis

blau schwarz weißrot

gelb grün graubraun

30 dreißig

3

Digitalt extramaterial ingår
Boken fortsätter på webben! Webb-
övningarna fokuserar mestadels på ord, 
grammatik och läsförståelse. I extra-
materialet fi nns även de inlästa texterna 
samt facit.

Digitalbok
Digitalboken är en digital kopia av boken.

29
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Författare: Melissa Westerlund, Lena Johansson

Digilär Tyska 6–9 98-30328-5 12 mån 109:-

nok.se/digilar

Digilär Tyska
Tyskundervisning vid och bortom skärmen
Digilär Tyska 6–9 är ett komplett digitalt läromedel som följer Lgr22. 
Uppdaterat och inspirerande innehåll
Här hittar du 12 fylliga arbetsområden, ett 
introduktionskapitel till den första termi-
nen i årskurs 6, ett repetitionskapitel till 
eleverna i årskurs 9 samt ett fördjupnings-
arbetsområde till elever som behöver mer 
utmaningar. Dessutom ingår ett stort bibli-
otek med tematiska ordlistor, grammatik 
och mycket mer.

Digilär Tyska 6–9 har en tydlig progres-
sion där eleverna stegvis lotsas in i språket. 
Varje arbetsområde innehåller lästexter, 
grammatikavsnitt, en mängd självrättande 
övningar, inlämningsuppgifter, läsförståel-
sefrågor, ett kapitel om kulturkunskaper, 
fl era hörförståelseövningar, glosförhör 
och prov. 

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen ger dig stöttning att 
anpassa din undervisning efter varje elevs 
individuella behov. Tack vare variationen i 
övningarna kan du enkelt varva mellan 
skärmtid och gruppuppgifter eller aktivi-
teter i helklass. Varje arbetsområde 
innehåller ett läs- och ett hörförståelse-
prov samt självrättande glosförhör.

Motiverar eleven
Läsförståelseuppgifter med facit och själv-
rättande övningar som tränar ordförråd 
och grammatik ger direkt feedback. Elev-
erna får bland annat läsa om parkour- 
proffset Lynn, arkitekten Armin och 
au-pairen Maja samt handla souvenirer,  gå 
på restaurang, planera en fest, checka in 
på Greve Draculas vandrarhem och fun-
dera över sin framtid.

Fem snabba om innehållet
• Inläst tal av professionella röstskåde-

spelare.
• Många repetitionskapitel för gramma-

tiska moment.
• Kulturkunskapskapitel om de tysksprå-

kiga länderna med tillhörande övningar.
• Inlästa texter och bildberättelser.
• Självrättande diagnoser samt hör- och/

eller läsförståelseprov i alla arbets-
områden.

Allt för din 
undervisning på ett 
och samma ställe: 

texter, övningar, ljud 
och lärarstöd.
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Allt-i-ett-bok Mahlzeit A
Nybörjarboken för åk 6 är en allt-i-ett-bok 
som eleven skriver i. Ljudfi lerna fi nns på 
webben och nås via nok.se/extramaterial.

Textbok Mahlzeit B, C, D
Textböckerna är indelade i kapitel med 
texter av olika slag och svårighetsgrad. 
Längst bak fi nns minigrammatik, frasbank 
och alfabetiska ordlistor.

Övningsbok Mahlzeit B, C, D
Varje kapitel inleds med ett planerings-
uppslag där innehållet och målen för kapit-
let presenteras. Det fi nns många uppgifter 
med färdighetsfokus att välja bland. De 
interaktiva webbövningarna ger eleverna 
möjlighet att öva på ord, fraser och 
grammatik med omedelbar feedback.

Lärarhandledningarna
Lärarhandledningarna innehåller metod-
iska tips, kopieringsunderlag med extra 
grammatikövningar och förslag till prov.

Mahlzeit
Elevnära läromedel i tyska för åk 6–9

Författare: Belén Martín-Ambrosio, Catrin Eriksson

Interaktionskort i tyska

Wie geht's? 6–7 27-46080-5 169:-

Wie geht's? 8–9 27-46081-2 169:-

nok.se/interaktionskort-tyska

Interaktionskorten möjliggör en allsidig 
träning av den muntliga kommunikationen.
Med hjälp av korten får eleverna träna på 
att ställa frågor och formulera egna svar 
samt möjlighet att träna på turtagning, 
uttal och att hålla i gång konversationen. 
Korten ger också förutsättningar att 
automatisera språkanvändningen, vilket 
kommer hjälpa eleverna att interagera på 
tyska i andra situationer.

• Interaktionskorten består av två askar: 
en för årskurs 6 och 7 och en för årskurs 
8 och 9. 

• Varje ask innehåller 90 interaktionskort 
som är indelade i två nivåer.

• Mängden kort gör det möjligt att arbeta 
på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i 
flera olika typer av aktiviteter.

• Med kortleken följer en lärarhandled-
ning som innehåller många tips på hur 
man kan arbeta med korten.

Interaktionskort i tyska
Tränar och utvecklar den muntliga förmågan

Interaktionskorten i tyska innehåller frågor och uppmaningar som 
eleverna möter i språkundervisningen i årskurs 6–9. Med hjälp av 
korten får eleverna träna på att ställa frågor och formulera egna svar.

Mahlzeit hjälper dig att individanpassa arbetet i klassrummet. 
Böckerna innehåller många texter och övningar som är indelade i 
tre nivåer; grön, blå och röd. I den gröna och den blå delen lär sig 
eleverna grunderna, medan texterna och övningarna i den röda 
delen är lite svårare.

Digitalt extramaterial ingår
Mahlzeit fortsätter på webben! Här fi nns 
bland annat ljudfi ler och webbövningar.

Digitalbok
Digitalboken är en kopia av den tryckta 
boken. Till textboken fi nns alla texter 
inlästa. 

nok.se/mahlzeit

För beställningsinformation, se nok.se/mahlzeit

31

TYSKA | BASLÄROMEDEL

7-9_2023_71411.indd   317-9_2023_71411.indd   31 2022-12-05   16:122022-12-05   16:12



Bienvenue à 
Un été très cool !
Basläromedel i franska för åk 6–9 med 
berättelsen i centrum
I Un été très cool löper en följetong genom varje bok och nyfi kenheten på vad som 
ska att hända härnäst skapar en naturlig motivation att lära sig språket. Un été très 
cool är helt uppbyggd enligt Lgr22.

Un été très cool är skriven utifrån det centrala 
innehållet i kursplanen för moderna språk. Fokus 
ligger på muntlig kommunikation, vardagssitua-
tioner och att använda språkliga strategier för att 
förstå och göra sig förstådd. 

Hög igenkänning
Huvudpersonerna är i samma ålder som eleverna 
vilket underlättar identifi kationen. I årkurs 6, 7 och 
8 börjar berättelsen på svenska, men övergår i 
franska allteftersom ungdomarna blir säkrare på 
språket. Tanken är att låta eleverna uppleva hur 
man kan lära sig ett nytt språk genom att vara nyfi -
ken, våga prata men också säga fel, gissa vad ord 
betyder, lära sig associera för att komma ihåg nya 
ord, samt använda kroppsspråket och andra stra-
tegier. Årskurs 9 är helt på franska.

Övningarna i Un été très cool
I varje kapitel fi nns ord och fraser som behövs för 
att börja kommunicera på ett nytt språk, en inle-
dande uppgift med detaljerade illustrationer, 
minst två hör övningar och gruppaktiviteter där 
eleverna får använda språket. Uttal och intonation 
tränas systematiskt. Kulturkunskap varvas med 
uppgifter för att söka information på internet. 

Efter varje kapitel utvärderar eleverna sina 
kunskaper. I årskurs 8 fi nns ett nytt inslag, Extra!,  
med texter i olika genrer och där eleverna får 
använda olika strategier för att besvara uppgif-
terna.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen är webbaserad och 
innehåller facit, diagnostiska prov, färdighetsprov 
och kopieringsunderlag. Licensen gäller för en 
lärare i 12 månader.

Digitalt extramaterial ingår.

U
n 
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Författare: Lena Wennberg Trolleberg

Un été très cool åk 6

Allt-i-ett-bok  27-45414-9  180 s 179:-

Allt-i-ett-bok Digital  27-45416-3  12 mån 95:-

Lärarhandledning Webb  2-745418-7  12 mån  349:-

Un été très cool åk 7

Textbok 27-45519-1 132 s 175:-

Övningsbok 27-45520-7 148 s 135:-

Textbok Digital  27-45524-5 12 mån 95:-

Övningsbok Digital  27-45526-9 12 mån 95:-

Lärarhandledning Webb  27-45522-1 12 mån 349:-

Un été très cool åk 8

Textbok 27-45645-7 136 s 175:-

Övningsbok 27-45648-8 168 s 135:-

Textbok Digital  27-45647-1 12 mån 95:-

Övningsbok Digital  27-45650-1 12 mån 35:-

Lärarhandledning Webb  27-45801-7 12 mån 349:-

Un été très cool åk 9

Textbok 27-45651-8 136 s 175:-

Övningsbok 27-45654-9 136 s 135:-

Textbok Digital  27-45653-2 12 mån 95:-

Övningsbok Digital  27-45656-3 12 mån 95:-

Lärarhandledning Webb  27-45844-4 12 mån 349:-

nok.se/unete

Digitalt extramaterial ingår
Un été très cool fortsätter på webben! Här
fi nns inlästa texter och hörövningar, samt 
interaktiv ord- och grammatikträning.

Digitalbok
Digitalboken är en kopia av den tryckta 
boken. Till Textboken fi nns alla texter 
inlästa.

Berättelsen i åk 6
Moa och Hanna från Karlstad åker till 
Paris World Games för att spela fotboll.
Vi följer dem under en dryg vecka på 
väg till Paris, mötet med nya vänner och 
ett nytt språk. På vandrarhemmet 
möter de ungdomar från delar av värl-
den där franska används. När hemre-
san närmar sig vill tjejerna inte lämna 
sina nyfunna vänner.

Ramberättelsen börjar på svenska, 
men övergår i franska allteftersom ung-
domarna blir säkrare på språket.

Berättelsen i åk 7
Jesper från Luleå är förväntansfull när 
han ska åka till Nice med familjen. Han 
beskriver sina upplevelser i en resedag-
bok. Jesper lär känna franska Lina och 
hennes kompisar och tillsammans 
utforskar de staden. Jesper blir föräls-
kad, inte bara i staden Nice. 

Huvudpersonerna i berättelsen är 
lika gamla som dina elever och lär sig 
franska i samma takt som dem.

Berättelsen i åk 8
Axel får plötsligt veta att familjen ska 
fl ytta till Dakar i Senegal, eftersom hans 
mamma fått jobb där. Han vill absolut 
inte lämna Gävle och sina kompisar. 
Men efter ett par veckor i Senegal blir 
han mer positivt inställd till fl ytten. Han 
har träffat nya vänner och lärt sig surfa. 

Berättelsen i åk 8 utspelar sig till 
största delen på franska, men tar hjälp 
av svenskan när det behövs.

Berättelsen i åk 9
Miljömedvetna Ella från Helsingborg 
åker på språkkurs till Québec i franskta-
lande Kanada. Hon delar studentlägen-
het med tre tjejer från Vietnam, Belgien 
och Toronto. I en annan lägenhet bor 
fyra killar från Libanon, Louisiana, Elfen-
benskusten och Schweiz. Tillsammans 
utforskar de områdena runt Québec 
och tillbringar en weekend i Montréal, 
samtidigt som de lär sig mer franska. 
Ella, vars mormor är same, får också 
möjlighet att göra jämförelser med 
Kanadas ursprungsbefolkning. 

Berättelsen i åk 9 utspelar sig helt på 
franska.

Berättelsen i centrum

Åk 8 tar hjälp 
av svenskan när 

det behövs. I åk 9 
är all text på 

franska.

Mina elever älskar särskilt berättelsen 
från Senegal i åk 8. 
NÖJD FRANSKLÄRARE
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Digilär Franska 6–9 är baserat på Natur & Kulturs poulära läromedel Un été très cool och låter eleverna följa 
med på olika äventyr i den fransktalande världen..

Stor variation
Un été très cool är skriven utifrån det cen-
trala innehållet i kursplanen för moderna 
språk. Fokus ligger på muntlig kommuni-
kation, vardagssituationer och att använda 
språkliga strategier för att förstå och göra 
sig förstådd.

Inspirerande innehåll
I Digilär Franska 6-9 är berättelsen i cen-
trum och eleverna inspireras att läsa och 
lyssna på franska för att få reda på vad som 
händer med huvudpersonerna i de olika 
berättelserna. Varje årskurs innehåller en 
berättelse i vilken en svensk elev åker till 
ett fransktalade land (Frankrike, Senegal 
och Kanada). Eleverna följer med på resan 
och motiveras att utveckla språket i takt 
med karaktärerna. 

Stor variation
Digilär Franska innehåller ett stort antal 
varierande övningar och eleven tränas att 
utveckla sina språkliga strategier genom 
hela materialet. Självrättande övningar 
varvas med inlämningsuppgifter och 
gruppuppgifter. Materialet innehåller en 
många  hörövningar och  kommunikations-
övningar och uttalets tränas systematiskt 
genom hela serien. Det fi nns egna kapitel 
med grammatik och kulturkunskap för att 
kunna ta in det  där det passar i undervis-
ningen. 

Förutom berättelsen som står i centrum 
möter eleverna en mängd andra texttyper.

Fem snabba om innehållet
• Baserat på ett välkänt och nyutvecklat 

läromedel.
• Inläst tal av professionella röst-

skådespelare.
• Inspirerande och spännande med en 

berättelse i centrum.
• Många övningar av olika slag, både 

självrättande och inlämningsuppgifter.
• Lässtöd och digital funktionalitet i 

prisbelönt plattform.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen ger förslag på arbets-
gång och innehåller material för digital vis-
ning, prov, facit och en stor mängd kopie-
ringsunderlag.

Digilär Franska   
Populär franska i heldigitalt format enligt Lgr 22

Författare: Lena Wennberg Trolleberg

Digilär Franska 6–9 98-31551-6 12 mån 109:-

nok.se/digilar
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PICTOGLOSS
Bildserier för språkundervisning

Innehåller
• 36 bildserier
• Aktivitetsbank
• Digitala flashcards

PICTOGLOSS

PICTOGLOSS
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Pictogloss passar för:

• •  
• •  
• •  

Innehåll:

•

•

•

PICTOGLOSS
Bildserier för språkundervisning

6

Gabrielle Klingelhöfer
Cornelia Johansson

27 22

20

ISBN 978-91-27-44744-8

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

8

36

220    kort

2929

18

Välj språk! är en lekfull språkintroduktion 
där eleverna får jämföra franska, tyska och 
spanska för att sedan kunna välja vilket 
språk de ska lära sig. De tre språken fi nns 
samlade i ett häfte där samma teman tas 
upp men på ett varierat sätt. 

Inspelningar av ord och dia loger fi nns 
på nok.se/extramaterial.

Välj språk!
Prova på franska, tyska och 
spanska

Författare: Ingrid Markham, Ann-Christine Wagner

Välj Språk!

1-pack  27-40878-4 48 s 99:-

Dags för språkvalet 
i årskurs 6!

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

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

Lärarhandledningen presenterar lätt-
samma och kreativa aktiviteter med fokus 
på muntlig kommunikation, ordförråd och 
grammatik. Eleverna arbetar utifrån sin 
egen nivå. Aktiviteterna genomförs i par,  
grupp eller i helklass och kräver ingen eller 
liten förberedelse.

Författare: Gabrielle Klingelhöfer, Cornelia Öystilä Johansson

Pictogloss 

Bildserier för språkundervisning  27-44744-8 859:-

nok.se/pictogloss

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

Författare: Belén Martín-Ambrosio, Amélie Audouard

Interaktionskort i franska  

åk 6-7 - Ça va ?  27-46078-2  169:-

åk 8-9 - Ça va ?  27-46079-9  169:-

nok.se/interaktionskort-franska

Interaktionskorten möjliggör en allsidig 
träning av den muntliga kommunikatio-
nen. Med hjälp av korten får eleverna träna 
på att ställa frågor och formulera egna svar
samt möjlighet att träna på turtagning,
uttal och att hålla i gång konversationen. 
Korten ger också förutsättningar att auto-
matisera språkanvändningen, vilket kom-
mer hjälpa eleverna att interagera på fran-
ska i andra situationer.

• Interaktionskorten består av två askar: 
en för årskurs 6 och 7 och en för årskurs 
8 och 9. 

• Varje ask innehåller 90 interaktionskort 
som är indelade i två nivåer.

• Mängden kort gör det möjligt att arbeta 
på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i 
flera olika typer av aktiviteter.

• Med kortleken följer en lärarhandled-
ning som innehåller tips på hur man kan 
arbeta med korten.

Interaktionskort i franska
Tränar och utvecklar den muntliga förmågan

Interaktionskorten i franska innehåller frågor och uppmaningar som 
eleverna möter i språkundervisningen i årskurs 6–9. Med hjälp av 
korten får eleverna träna på att ställa frågor och formulera egna svar.
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