
Ett heltäckande språk- och kunskaps utvecklande SO- läromedel.  
Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA  
utgår från Lgr22.
Innehåll och struktur
Varje kapitel inleds med ett startuppslag som 
väcker elevernas intresse och förförståelse samt 
presenterar kapitlets centrala frågeställningar. 
Tydlig struktur med informativa rubriker under lättar 
läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt 
uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för 
att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och 
fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas 
med en sammanfattning som knyter an till kapitlets 
inledande frågeställningar. Här finns också en 
avslutande uppgift som prövar elevernas kunska-
per och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk
För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskun-
skaperna behöver de behärska ämnesspråket. I 
SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp 
löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges 
förslag på begrepp som eleverna ska använda i 
sina svar.

Höga krav med stöttning
Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på 
eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra 

sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat  
i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven 
har förstått och kan se samband är en del av struk-
turen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt 
innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar 
innehållet.

SOL NOVA Digital
Hela SOL NOVA finns även som digitalt läromedel 
i en plattform med smarta verktyg för planering 
och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova 
kostnadsfritt i 30 dagar på nok.se.

Lärarhandledning
Läs om den webbaserade lärarhandledningen på 
sidan 39 i katalogen.

Digitalt extramaterial ingår
SOL NOVA fortsätter på webben! Här finns extra-
material till samtliga kapitel. Uppgifterna kan använ-
das för att befästa elevernas kunskaper.

SOL NOVA
Nytt SO-läromedel för alla klassrum  

SOL NOVA har tydliga 
kopplingar till läroplanen; 
samma språk och samma 
upplägg.
VIKTOR FORSS KATZ, SO-LÄRARE PÅ EDSBERGSSKOLAN
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NOVASO
L

SAMHÄLLE
Karin Wergel    Pär Sahlin    Kaj Hildingson 8

NOVA

SOL

NOVASO
L

Ludvig Myrenberg    Anna Tyrefors    Tomas Torbjörnsson 7

7

7
NOVASO

L

SOL NOVA är ett modernt, heltäckande läromedel, nära knutet till 

kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. 

SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. Kapitelstarterna 

aktiverar elevernas förkunskaper. Tydlig struktur med informativa 

rubriker underlättar läsförståelsen. Centrala begrepp förklaras 

löpande och finns samlade i en ordlista i slutet av boken. Konti-

nuerliga uppgifter utvecklar ämneskunskaperna. ”Fokus på”-sidor 

breddar och fördjupar ämnesinne hållet. Varje kapitel avslutas 

med en sammanfattning och slutuppgift.

SOL NOVA Geografi 7 består av sex kapitel. Kapitlet Vad är 

geografi? sammanfattar geografiämnets kärna och beskriver vad 

det innebär  att göra geografiska analyser. Därefter följer kapitel om 

jordklotet och kartan, väder och klimat, jordens befolkning, resurser 

och hållbarhet. Boken avslutas med ett kapitel om våra världsdelar.

SOL NOVA Geografi 7 består av:

• Elevbok tryckt eller digital

• Lärarhandledning Webb

• Extramaterial på nok.se/solnova

I serien SOL NOVA finns:

Samhälle, Geografi, Historia, Religion

ISBN 978-91-27-45010-3

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

NOVASO
L

Ludvig Myrenberg   Anna Tyrefors   Tomas Torbjörnsson

Cover_SOL_Nova_Geografi.indd   Alla sidor 2019-05-17   14:41

NOVASO
L

Ludvig Myrenberg    Tomas Torbjörnsson    Anna Tyrefors    8

SOL NOVA Samhälle
Att se samhällsfrågor ur olika perspektiv och 
konsekvenser av samhällsförändringar
I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunska-
per om vad som påverkar och formar det 
samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper 
eleverna att exempelvis kunna se samhälls-
frågor ur olika perspektiv. 

Samhälle 7 inleds med ett kapitel om sam-
hällskunskapsämnet. Där efter följer kapitel 
om identitet, migration, mänskliga rättig-
heter, media samt lag och rätt.  

Samhälle 8 innehåller kapitel om politiska 
system och ideologier, Sveriges statsskick, 
EU samt ett kapitel om arbetsmarknaden.  

Samhälle 9 innehåller kapitel om samhälls-
ekonomi och Sveriges väl   färd. Eleverna får 
även blicka ut mot omvärlden för att få 
kunskaper om vår globaliserade värld och 
internationella samhällsfrågor. 

Författare: Karin Wergel, Pär Sahlin, Kaj Hildingson

SOL NOVA

Samhälle 7 27-45022-6 180 s 189:-

Samhälle 7 Digital 27-46082-9 12 mån 109:-

Samhälle 8 27-45055-4 168 s 189:-

Samhälle 8 Digital 27-46218-2 12 mån 109:-

Samhälle 9 27-45395-1 168 s 189:-

Samhälle 9 Digital 27-45397-5  12 mån 109:-

Lärarhandledningar – läs mer på sidan 39

nok.se/solnova

Utvecklat 
för Lgr22

Författare: Ludvig Myrenberg, Tomas Torbjörnsson & 
Anna Tyrefors

SOL NOVA

Geografi  7 27-45010-3 168 s 189:-

Geografi  7 Digital 27-46116-1 12 mån 109:-

Geografi  8 27-45043-1 168 s 189:-

Geografi  8 Digital 27-46217-5 12 mån 109:-

Geografi  9 27-45383-8 168 s 189:-

Geografi  9 Digital 27-45385-2 12 mån 109:-

Lärarhandledningar – läs mer på sidan 39

nok.se/solnova

SOL NOVA Geografi 
Att förstå den värld vi lever i och varför den ser ut 
som den gör
I SOL NOVA Geografi  får eleven kunska-
per om varför vår jord ser ut som den gör 
och vad som bidrar till att den hela tiden 
formas och förändras. Utgångspunkten är 
att eleven ska förstå den värld hen lever i, 
för att kunna planera för en hållbar framtid. 

Geografi  7 inleds med ett kapitel om geo-
grafi ämnet. Därefter följer kapitel om kar-
tan, inre och yttre krafter, jordens befolk-
ning, resurser och hållbarhet samt relevant 
namn geografi . 

Geografi  8 innehåller kapitel om naturre-
surser och hållbarhet, produktion, kon-
sumtion, handel och transporter, klimat i 
förändring samt ett kapitel om Agenda 
2030.

Geografi  9 innehåller kapitel om migra-
tion, människors skilda levnadsvillkor och 
städer i förändring. Den återkommande 
frågan är hur livet på jorden kan bli håll-
bart. Läromedlet avslutas med ett kapitel 
om sårbarhet i olika regioner i världen.

Utvecklat 
för Lgr22
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NOVASO
L

Boel Nygren    Jennie Rosén 8

Författare: Boel Nygren, Jennie Rosén

SOL NOVA

Religion 7 27-45026-4 176 s 189:-

Religion 7 Digital 27-46115-4 12 mån 109:-

Religion 8 27-45051-6 176 s 189:-

Religion 8 Digital 27-46185-7 12 mån 109:-

Religion 9 27-45391-3 176 s 189:-

Religion 9 Digital 27-46196-3 12 mån 109:-

Lärarhandledningar – läs mer på sidan 39

nok.se/solnova    

SOL NOVA Religion
Att få förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor  
I SOL NOVA Religion presenteras de cen-
trala tankarna i olika religioner runt om i 
världen. Olika trosinriktningar, och skillna-
der mellan och inom dessa, introduceras 
på ett samstämmigt sätt för att lättare 
kunna göra jämförelser. 

Religion 7 fokuserar framförallt på de tre 
syskonreligionerna: judendom, kristen-
dom och islam.  

I Religion 8  får eleverna  läsa om de dhar-
miska religionerna med särskilt fokus på hin-
duism och buddhism. Därefter fördjupas 
om  rådet religion och samhälle. Avslutande 
kapitlet  handlar om religion i Sverige.

Religion 9  fördjupar områden som etik, 
livsfrågor, identitet och livsåskådningar. 
Eleverna får även en inblick i hur människ-
ors tankar och idéer om livet och världen 
förändrats över tid.   

SOL NOVA Historia
Att se långa historiska linjer och hur samhällen har 
förändrats genom tiderna fram till i dag 
SOL NOVA Historia följer de långa utveck-
lingslinjerna i historien: makt, migration 
och levnadsvillkor. Eleverna får många 
möjligheter att arbeta med historiska 
källor och historiebruk.

Historia 7 sträcker sig från vår förhistoria, 
via civilisationers framväxt och antiken, till 
nya tidens världshandel och kolonialism.

Historia 8  behandlar  det amerikanska fri-
hetskriget och den franska revolutionen, 
industrialisering, europeisk nationalism 
och imperialism samt det första världskri-
get. 

Historia 9 behandlar mellankrigstiden, 
andra världskriget, kalla kriget, demokrati-
seringen i Sverige och framväxten av väl-
färdssamhället,  samt efterkrigstidens kon-
fl ikter och utmaningar. 

Författare: Jakob Harknäs, Kaj Hildingson, Lars Hildingson

SOL NOVA

Historia 7 27-45014-1 176 s 189:-

Historia 7 Digital 27-46117-8 12 mån 109:-

Historia 8 27-45047-9 196 s 189:-

Historia 8 Digital 27-46219-9 12 mån 109:-

Historia 9 27-45387-6 208 s 189:-

Historia 9 Digital 27-45389-0 12 mån 109:-

Lärarhandledningar – läs mer på sidan 39

nok.se/solnova

Emerich är 
mitt namn 
Roman av 
Emerich Roth. 
Läs mer på 
sidan 11

NY!

Utvecklat 
för Lgr22

Utvecklat 
för Lgr22
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SOL NOVA Religion
Att få förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor  

SOL NOVA Digital
Smarta verktyg och individanpassning
SOL NOVA fi nns även som digitalt läro-
medel i en plattform med smarta verktyg 
för planering och funktioner för ett till-
gängligt lärande. Plattformen har utveck-
lats tillsammans med lärare och i samråd 
med experter och forskare.

Lässtöd och anpassning
Det fi nns uppläsning av allt innehåll. Alla 
texter omges av ett gränssnitt och digitala 

funktioner som underlättar såväl läsning 
som inlärning.

Stöd i undervisningen
Här fi nns smarta verktyg som underlättar 
redovisning, planering och uppföljning 
samtidigt som du har friheten att lägga till 
eget material. 

Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Författare: Ann Walter  de Perlet, Pär Sahlin

SOL NOVA Lärarhandledningar

Religion 7 27-45027-1 12 mån 349:-

Samhälle 7 27-45023-3 12 mån 349:-

Geografi  7 27-45011-0 12 mån 349:-

Historia 7 27-45015-8 12 mån 349:-

Läs mer om utgivningen för övriga SOL NOVA-produkter på 
nok.se

nok.se/solnova

SOL NOVA Lärarhandledningar
Så kan du arbeta med SOL NOVA i klassrummet

Lärarhandledningarna innehåller olika 
övningar och tips på hur du som lärare kan 
arbete språk- och kunskapsutvecklande 
med eleverna. Samtliga lärarhandledningar 
innhåller en generell introduktion som 
beskriver ett språk- och kunskapsutveck-
lande arbetssätt med exempel på övningar. 

Till varje kapitel i läroboken fi nns olika typer 
av övningar, uppgifter och skrivmallar 
utifrån följande struktur: 
• Introducera kapitlet
• Arbeta med kapitlet
• Avsluta kapitlet 

I "Introducera kapitlet" fi nns övningar som 
väcker elevernas intresse och som ger 
läraren en bild av klassens förkunskaper.

I "Arbeta med kapitlet" fi nns förslag på 
olika typer av uppgifter som utvecklar 
elevernas ämneskunskaper. 

I "Avsluta kapitlet" fi nns en alternativ 
examinationsuppgift som kan vara ett 
stöd vid bedömning.

SOL NOVA Digital

Samhälle 7 27-46082-9 12 mån 109:-

Religion 7 27-46115-4 12 mån 109:-

Geografi  7 27-46116-1 12 mån 109:-

Historia 7 27-46117-8 12 mån 109:-

Samhälle 8 27-46218-2 12 mån 109:-

Religion 8 27-46185-7 12 mån 109:-

Geografi  8 27-46217-5 12 mån 109:-

Historia 8 27-46219-9 12 mån 109:-

nok.se/solnova

Lärarhandledningarna är webbaserade 
och licenserna gäller för en lärare i 12 
månader.
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Allt i ett – tillgång till alla fyra SO- läromedlens 
material och höjdpunkter
• Läsårsplaneringar för högstadiets alla terminer.
• Välj mellan två textnivåer – Standard och Lättläst.
• Begrepp och svåra ord förklaras direkt i 

texterna. Det finns färdiga begreppslistor till 
varje kapitel med självrättande övningar till.

• Till kapitlen finns självrättande testa dig 
själv-övningar där eleverna får repetera vad de 
har läst. Det finns även självrättande 
instuderingsfrågor till texten.

• Det finns ett stort antal filmer som introducerar, 
förtydligar eller fördjupar det som beskrivs i 
kapitlen.

• Det finns inläst tal till läromedlet.

SO-biblioteket
SO-biblioteket har ett stort material som kan 
användas för fördjupning i SO- ämnena. Här hittar 
du mängder med fördjupningstexter, historiska 
kartor, samt unika bilder och bildserier.

Författare: Stellan Wigh, Anders Waldt, Peter Kinlund, Jakob Harknäs, 
Johanna Bill, Magnus Öljemark, Maria Bergman, Karl Erik Per-Hans, 
Ewa Edholm, Anna Nyberg, Joel Knöös

Digilär Geografi  7–9 98-31554-7 12 mån 109:-

Digilär Historia 7–9 98-31552-3 12 mån 109:-

Digilär Religionskunskap 7–9 98-31555-4 12 mån 109:-

Digilär Samhällskunskap 7–9 98-31553-0 12 mån 109:-

Digilär SO-paket 27-46307-3 12 mån 339:-

Digilär SO-läromedel
Alla SO-läromedel i ett paket
Digilär SO-läromedel för högstadiet är heldigitala läromedel, uppdaterade enligt 
Lgr22, som täcker det centrala innehållet för historia, religionskunskap, samhälls-
kunskap och geografi  i årskurs 7–9.  

Hela Digilär SO-
paketet ingår även i 
Digilär Högstadiet

– 14 ämnen till 
paketpris 689:-

nok.se/digilar-so
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Digilär Historia 
Digilär Historia ger eleverna förutsättningar att 
utveckla kunskaper om historiska förhållanden, 
begrepp och metoder och om hur historia kan 
användas för olika syften. Film och illustrationer, 
som kartresor, journalfi lmer och introduktionsfi l-
mer ingår. Formativa övningar för historiebruk och 
källkritik fi nns till alla arbetsområden.

Digilär Religionskunskap
Eleverna får kunskap om religioner och andra livs-
åskådningar i det egna samhället och på andra håll 
i världen. Världsreligionerna tas upp på ett jämfö-
rande sätt. Aktuella samhällsfrågor kopplade till 
religion och livsfrågor, som exempelvis religions-
frihet, religiös extremism och jämställdhet. Det 
fi nns övningar för att  tolka religiösa uttryck och fi l-
mer som visar på  levd religion. 

Digilär Geografi  
Digilär Geografi  ger eleverna kunskap om geogra-
fi ska förhållanden och mänskliga verksamheter. 
Här kopplas innehåll till aktuella ämnen som glo-
bal uppvärmning och hållbar utveckling eller hur 
sårbara vissa geografi ska platser har blivit. Här 
fi nns fältstudier, kartuppgifter, samt mängder 
med fi lmklipp, stort kartmaterial, interaktiva kartor 
och 360-bilder. Det fi nns ett utförligt kapitel om 
geografi ska informationssystem (GIS) och åter-
kommande uppgifter kopplat till GIS i läromedlet.

Digilär Samhällskunskap 
Digilär Samhällskunskap ger eleven en helhetssyn 
på hur samhället fungerar. Med ett uppdaterat 
material är det enkelt att arbeta med aktuella frå-
gor på både individ- och samhällsnivå. Uppgifter 
handlar om olika samhällsperspektiv samt kritisk 
granskning av information och åsikter. Centrala 
områden i läromedlet är: individer och gemenska-
per, rättigheter och rättsskipning, samhällsresur-
ser och fördelning, beslutsfattande och politiska 
idéer.

Digilär är mycket bra för individuell 
undervisning och olika upplägg. Det 
fi nns många möjligheter att anpassa 
för elever med olika behov.
LÄRARE ÅRSKURS 7–9

Tips

Emerich är 
mitt namn 
Roman av 
Emerich Roth. 
Läs mer på 
sidan 11

NY!
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KVINNOR 
I HISTORIEN

KVINNOR I HISTORIEN
KVINNOR 

I HISTORIEN

HISTORISKA 

KVINNOR

ILLUSTRATIONER OCH ORIGINALIDÉ: Elin Hägg
Natur & Kultur

Kvartettspel om 52 historiska kvinnor. 

MÖT: 
AKTIVISTER

ARKITEKTER
FILMSTJÄRNOR

FORSKARE
FÖRFATTARE
IDROTTARE

JOURNALISTER
KONSTHANTVERKARE
KVINNOR VID MAKTEN

MATPIONJÄRER
OPERASÅNGERSKOR

POETER
REGENTER

Se nok.se/historiskakvinnor för att ta del 
 av lektionsaktiviteter kopplade till korten.

HISTORISKA 

KVINNOR
NoK_Kvinnor_översikt_final.indd   1 15/12/16   17:11

Källor&
 källkritik

Hur det var att vara ung förr

Anna Götlind

Författare: Anna Götlind

Källor och källkritik

Källor och källkritik  27-45159-9 96 s 199:-

nok.se/kallorkallkritik

Idé och illustrationer: Elin Hägg

Historiska kvinnor

Kortlek 27-45206-0  52 kort 99:-

Digitalt extramaterial ingår 
Till din kortlek fi nns det lektionstips som 
kan användas tillsammans med korten.

nok.se/historiskakvinnor

Källor & källkritik
Hur det var att vara ung förr

Med Källor & källkritik får eleverna för-
djupa och bredda sina kunskaper om olika 
historiska källor och källkritik, men också 
om människor i det förfl utna.

Första delen i boken handlar om vad det 
innebär att ställa frågor till det förfl utna, 
vad historiska källor är och vad ett käll-
kritiskt arbetssätt innebär.

Historiska kvinnor
Synliggör kvinnorna med bildkort

Använd vår kortlek för att lyfta fram svenska kvinnor som gjort avtryck i historien. 
Diskutera och problematisera frågan om representativitet. 

52 kvinnor i 13 grupper
Kortleken är ett kvartettspel, där de 52 
kvinnorna är indelade i tretton grupper. 
Bland dessa hittar du aktivister som Kata 
Dalström, Katarina Taikon och Elsa Laula, 
matpionjärer som Cajsa Warg och Märit 
Huldt och många andra kvinnor. 

Låt diskussionerna börja
Kortleken kan du använda så här:
• Fråga eleverna: Vilka kända svenska 

historiska kvinnor känner ni till? Skriv upp 
namnen på tavlan.

• Gruppera kvinnorna med hjälp av frågor 
som: När levde kvinnorna? 
Vad jobbade de med? Varför är de kända?

I Källor & källkritik möter eleverna exempel på historiska källor som skildrar det 
svenska samhällets utveckling under 150 år, från slutet av 1800-talet till i dag. 
Fokus ligger på ungdomars levnadsvillkor.

I del två (1860–1920) får eleverna använda 
fattigräkenskaper, Amerikabrev och andra 
källor som berättar om hur det var förr.

I del tre (1921–1945) får eleverna möta käll-
material som sjukjournaler, riksdagstryck, 
fotografi er och intervjuer.  

I del fyra (1946 till i dag) får eleverna arbeta 
med exempelvis föremål samt radio- och 
teve program som historiska källor.

SOL 4000 Fokus
Lättläst SO
SOL 4000 Fokus är lättlästa versioner av 
grundböcker i SO-serien SOL 4000. Fokus-
böckerna är för elever med läs- och skriv-
svårig heter/dyslexi, elever med svenska 
som andraspråk samt andra elever för vilka 
de vanliga grundböckerna känns för svåra.

För SOL 4000 fi nns även Inläsnings-
tjänsts Studiestöd på modersmål. Tjänsten 
riktar sig till nyanlända elever och är en 
studie hand ledning i ljudboksform kopplat 
till SOL 4000 grundböcker. I ljud boken 
fi nns den svenska texten inläst på svenska 
parallellt med studiehandledning på ara-
biska eller somaliska.

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

SOL 4000 Fokus

Geografi  7 Elevbok Fokus  27-42177-6  96 s 189:-

Levande historia 7 
Elevbok Fokus  27-42176-9  96 s 189:-

Religion och liv 7 
Elevbok Fokus  27-42178-3  96 s 189:-

Samhälle i dag 7 
Elevbok Fokus  27-42175-2  96 s 189:-

Se fl er fokusböcker samt arbetsböcker på nok.se/laromedel
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Vägar till SO

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

Passar både SO-lärare och sva-lärare
Vägar till SO fungerar mycket bra att arbeta 

Författare: Fredrik Ahlén, Malin Fransson

Vägar till SO

Elevbok  27-45179-7 228 s 229:-

Digitalbok  27-45468-2  12 mån 95:-

nok.se/vagartillsoDigitalt extramaterial ingår
Här fi nns kostnadsfritt lärarstöd och webb-
övningar för eleverna. Lärarstödet fi nns 
som pdf och podcast. Digitalboken är en 
kopia av den tryckta boken.

nok.se/omvarldskunskap

Författare: Margareta Mörling

Omvärldskunskap

Lärobok 27-45515-3     112 s 209:-

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

Omvärldskunskap
Grundläggande NO och SO på lätt svenska

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

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

Passar för
Läromedlet är avsett för svenska som 
andraspråksundervisningen i grund skolans 
förberedelseklasser, gymnasie skolans språ-
kintroduktionsklasser och för SFI studieväg 
1 och 2.

Innehållsrik lärarhandledning
Till Omvärldskunskap fi nns en omfångsrik 
webbaserad lärarhandledning.

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

med för såväl ämneslärare i SO med ny -
anlända elever i sin klass, och för sva-läraren 
som undervisar i SO i exempelvis förbere-
delseklass. SO-läraren får stöttning i det 
språkutvecklande arbetssättet och sva- 
läraren får stöttning med ämnesinnehållet.

Samhällskunskap på lätt svenska
För ungdomar i förberedelseklass

Boken är en sammanfattning av viktiga 
delar av grund skolans kurs i samhällskun-
skap och passar ungdomar i förberedelse-
klass.

Den är tänkt för ungdomar och vuxna som 
läser svenska som andraspråk i någon form 
av nybörjarverksamhet, som grundskolans 
förberedelseklass/internationell klass och 
gymnasiets introduktionsprogram. 

Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder 
boken. Därefter följer åtta teman:
• Så styrs Sverige

Digitalbok 
Samhällskunskap på lätt svenska fi nns 
som digitalbok med inläst text. Digital-
boken är en kopia av den tryckta boken.

nok.se/samhallskunskap

Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Samhällskunskap på lätt svenska

Textbok  27-42186-8 96 s 195:-

Textbok Digitalbok 27-43246-8 12 mån 95:-

• Vår kommun
• Val och partier
• Dina pengar
• Om arbetslivet
• Samhällets ekonomi
•  Lag och rätt
• Sverige och världen

SO
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Inledning av ett kapitel
Ett kapitel börjar med en sammanfattning av 
arbetsområdets koppling till kursplanens centrala 
innehåll. Här möter eleven också en kort text som 
knyter an till kapitlets innehåll med praktiskt var-
dagligt, nutida eller historiskt fokus. På uppslaget 
fi nns dessutom en inledande aktivitet som intro-
duktion till kapitlets innehåll. 

Teorisida med fl ervalsfrågor
Elever behöver träna på att läsa matematik. I Scala 
Matematik fi nns teorigenomgångar med fokus på 
matematikens begrepp. Teorigenomgångarna 
följs av fl ervalsfrågor som stöttar elevens bearbet-
ning av teorin och inspirerar till klassrumsdiskuss-
ioner. I anslutning till fl ervalsfrågorna fi nns en 
problemlösningsuppgift som fungerar bra att lösa 
enskilt eller i grupp.

Avsnitt med lösta exempel och uppgifter
Alla kan bli bättre i matematik med träning och 
rätt form av stöttning. I varje avsnitt fi nns lösta 
exempel på olika nivåer som tydligt visar vad som 
ska redovisas skriftligt. Matematiska metoder trä-
nas och kunskap byggs upp stegvis med mycket 
övning i varje steg. Varje avsnitt innehåller uppgif-
ter på tre nivåer med en tydlig progression. 

Mixat
Repetition stärker inlärningen. Mixat är återkom-
mande repetition där innehåll från tidigare kapitel 
och årskurser saxas in och vävs ihop med ny kun-
skap. Mixat återkommer efter varje delkapitel.

Scala Matematik
Repetition, stöttning och utmaning – ett nytt 
läromedel i matematik för åk 7-9
Scala Matematik är ett modernt läromedel som bygger på didaktisk forskning och 
undervisningserfarenhet. Läromedlet är lätt att använda, ger eleven utvecklings-
bara metoder och innehåller mängder med träningsuppgifter.

Sc
al

a 
M

at
em

at
ik

MATEMATIK | BASLÄROMEDEL
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Varje kapitel inleds 
med en teorisida. 
Här presenteras de 
viktigaste begrep-
pen i ord och bild.

Begreppsfrågorna 
ska eleverna besvara 
efter att ha läst den 
inledande teorin. Pro-
blemlösningen läm-
par sig väl att arbeta 
med i grupp. Det blir 
bra träning i att sam-
tala om matematik.

Mixat – ett uppslag med blandade 
uppgifter. Här fi nns också uppgifter 
med innehåll från tidigare kapitel 
och årskurser.

Det fi nns gott om lösta exempel – i alla 
avsnitt och på i stort sett alla nivåer. 
Alla exempel i boken presenteras med 
en lösning som visar hur eleven kan 
skriva och en tillhörande tankegång
som beskriver det bakomliggande 
resonemanget.

Lärarhandledning
Till Scala Matematik finns en webbaserad 
Lärarhandledning med lärarens stöd till 
undervisning med Scala. Licensen gäller 
för en lärare och gäller i 12 månader.

nok.se/scalamatematik

Författare: Stina Aglander, Daniel Barker

Scala Matematik 7 27-46009-6 320 s 259:-

Scala Matematik 7
Digital träning 27-46470-4 12 mån 49:-

Scala Matematik 7 
Lärarhandledning Webb 27-46473-5 12 mån 349:-

Avslutning av ett kapitel
I slutet av varje kapitel fi nns en samman-
fattning av kapitlets teori där de mest cen-
trala metoderna är samlade, ett kapiteltest 
för att pröva behovet av repetition eller 
fördjupning, repetitionsuppgifter på tre 
nivåer samt fördjupningsuppgifter med ut-
maningar för alla. Facit innehåller svar på alla 
uppgifter och i vissa fall även ledtrådar och 
lösningar för att stötta eleven på bästa sätt.

Programmering
I slutet av boken fi nns ett kapitel med fokus 
på programmering där eleverna får lära sig 
grunderna i programmeringsspråket 
Python. Här får eleverna använda program-
mering för att lösa matematiska problem.

Scala Matematik fortsätter på webben
Till Scala Matematik fi nns digital träning 
som ger möjlighet till ett varierat arbets-
sätt för elever och lärare. Materialet är 
utvecklat i samma plattform som NOKfl ex. 

Scala Matematik Digital träning
• Lösta exempel och uppgifter på grund-
läggande nivå för elever som behöver mer 
träning och variation.
• Diagnoser och exittickets till eleverna
utifrån färdiga uppgifter i ett diagnosverk-
tyg.
• Möjlighet att följa upp elevernas arbete
i plattformen.

50 TAL OCH RÄKNING 1.4 TAL I BRÅKFORM

Tal i bråkform
Talet 2

3  är exempel på ett tal i bråkform.

Det betyder att talet är skrivet som ett bråk:
med en täljare, ett bråkstreck och en nämnare.

Bråket 2
3  uttalas ”två tredjedelar”.

I figuren ser du en tallinje som är indelad i tredjedelar.
Det innebär att det är tre steg från 0 till 1 

och att varje steg motsvarar  13 . 

Talet 2
3  är markerat med en punkt två steg 

till höger om 0.

I figuren kan du också se att

• 1
3 och 2

3  är mindre än 1

• 3
3 = 1

• 4
3 och 5

3  är större än 1.

Om ett tal i bråkform är större än 1 kan vi skriva det 
i blandad form. Vi skriver det med ett heltal
och ett tal i bråkform.

 Till exempel kan vi skriva 4
3  som 1 1

3 .

1 13  uttalas ”en hel och en tredjedel”.

Tallinjen till höger är indelad i både tredjedelar och

sjättedelar. I figuren ser du att 4
6  är markerat

på samma plats som 2
3 .

Bråken 4
6  och 2

3  är alltså samma tal skrivet med 

två olika bråk.

1.4

0
3

1
3

1
3

2
3

3
3

4
3

5
3

2
3

10
2
3

10 1 1

= 14
3

1
3

0
3

1
3

1
3

2
3

2
3

3
3

4
3

5
3

1
3

4
3

 =  1 1
3

blandad form

10

10

=2
3

4
6

1
3

1
6

2
6

3
6

4
6

2
3

2
3

 = 4
6

Begreppsfrågor

1 Vilket bråk visar talet fem niondelar?

A 1
5     B 9

5     C 5
9 D 1

9

2 Vilket tal är markerat med en punkt på tallinjen?

A 1
3 B 2

3 C 3
3 D 4

3

3 Vilket bråk är större än 1?

A 1
6     B 4

6 C 6
6 D 7

6

4 En tallinje är indelad i åttondelar.
Vilket av talen markerar en punkt som ligger tre steg 
till vänster om 1?

A 1 3
8 B 1 1

3 C 3
8 D 5

8

5 Vilket av talen är lika med 1
5 ?

A 1
10 B 2

10 C 2
15 D 4

15

6 Vilka av talen är lika med 9
7 ?

A 7
9     B 1 2

7 C 18
14 D 1 4

14

10

10

Problemlösning

• Sträckan mellan 1
9  och 1

3  är delad i två lika stora delar.

Vilket bråk ska stå i stället för frågetecknet?

• Sträckan mellan 1
5  och 1

2  är delad i tre lika stora delar.

Vilket bråk ska stå i stället för frågetecknet?

1
9

1
3 ?

1
5

1
2?

bråkform

bråk

täljare, nämnare

Läs teorin 
och svara 

på frågorna.
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täljare

nämnare

bråk
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Beräkna förändringen i procent

Frankes föräldrar höjer hans månadspeng från 200 kr till 250 kr.

a) Hur stor är höjningen i kronor?  b) Hur stor är höjningen procent?

Lösning

a) 250 kr - 200 kr = 50 kr

Svar: Höjningen är 50 kr.

b) 50 kr
200 kr = 50

200 = 50 / 2
200 / 2 = 25

100 = 25 %

Svar: Höjningen är 25 %.

7 Priset på en tågbiljett ökar från 500 kr till 600 kr.

a)  Hur stor är ökningen i kronor?  b)  Hur stor är ökningen i procent?

8 Ett nyfött barn är 50 cm långt. Efter sex månader är barnet 65 cm långt.

a)  Hur stor är ökningen i cm?   b)  Hur stor är ökningen i procent?

Priset på ett mobilabonnemang sänks från 500 till 450 kr.

a) Hur stor är sänkningen i kronor? b) Hur stor är sänkningen i procent?

a) 500 kr - 450 kr = 50 kr

Svar: Sänkningen är 50 kr.

b) 50 kr
500 kr = 50 / 5

500 / 5 = 10
100 = 10 %

Svar: Sänkningen är 10 %.

9 Priset på en kokbok sänks från 300 kr till 240 kr.

a)  Hur stor är sänkningen i kronor?

b)  Hur stor är sänkningen i procent?

10 Du får 50 kr i rabatt när du handlar i en bokhandel.

Hur stor är rabatten i procent om du handlar för

a)  200 kr   b)  500 kr   c)  250 kr   d)  1 000 kr?

250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kra) 250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr250 kr - 200 kr = 50 kr

SvarSvar: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.SvarSvarSvar: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.: Höjningen är 50 kr.

50 kr50 kr 50 50 / 250 / 2 2550 kr50 kr50 kr
200 kr
50 kr50 kr

200 kr = 505050
200 = 50 / 2

200 / 2
50 / 250 / 2

200 / 2
50 / 250 / 2

200 / 2200 / 2
25 = 2525
100 = 25 = 25 = 25b) 200 kr200 kr200 kr200 kr = 200 kr = 200 kr200 kr = 200200 = 200 = 200 / 2200 / 2200 / 2200 / 2200 / 2200 / 2200 / 2 = 200 / 2 = 100100 = 25100 = 25 = 25 = 25 %

SvarSvar: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25 %.SvarSvarSvar: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25: Höjningen är 25 %.: Höjningen är 25 %.

Tankegång

Subtraherar nya värdet och gamla värdet.

Ställer upp kvoten mellan höjningen (50 kr) och
 gamla värdet (200 kr). 
Förkortar till hundradelar och skriver i procentform.

500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kra) 500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr500 kr - 450 kr = 50 kr

SvarSvar: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.SvarSvarSvar: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.: Sänkningen är 50 kr.

50 kr50 kr 50 / 550 / 550 / 550 kr50 kr50 kr
500 kr
50 kr50 kr

500 kr = 50 / 550 / 550 / 5
500 / 5
50 / 550 / 5

500 / 5
50 / 550 / 5

500 / 5 = 10
100100 = 10 = 10b) 500 kr500 kr500 kr500 kr = 500 kr = 500 kr500 kr = 500 / 5500 / 5500 / 5500 / 5500 / 5500 / 5 = 500 / 5 = 100100100100 = 10100 = 10 = 10 %

SvarSvar: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10 %.SvarSvarSvar: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10: Sänkningen är 10 %.: Sänkningen är 10 %.

Subtraherar nya värdet och gamla värdet.

Ställer upp kvoten mellan sänkningen 
(50 kr) och det gamla värdet (500 kr).
Förkortar till hundradelar och skriver i 
procentform.

11 Beräkna ökningen eller minskningen i procent om ett pris ändras

a)  från 200 kr till 160 kr    b)  från 160 kr till 200 kr.

c)  från 160 kr till 120 kr    d)  från 1 000 kr till 1 040 kr.

12 Diagrammet visar hur antalet besökare i en nöjespark
en helg i augusti.

a)   Med hur många procent ökade antalet besökare 
från fredagen till lördagen?

b)   Med hur många procent minskade antalet 
besökare från lördagen till söndagen? 

13 När 2 liter vatten fryser till is ökar volymen till 2,2 liter.

a)  Hur stor är ökningen i liter? b)  Hur stor är ökningen i procent?

14 I en fruktkorg ligger det 10 äpplen, 18 päron och 12 bananer.
Lipton och hans kompisar äter upp sex bananer.

Med hur många procent minskar

a)  antalet bananer     b)  antalet frukter?

Hur stor är ökningen i procent om priset ökar från 100 kr till 250 kr?

250 - 100kr = 150kr

150 kr
100 kr = 150

100 =150 %

Svar: Ökningen är 150 %.

15 Hur stor är ökningen i procent om ett pris ökar från 50 kr till 250 kr?

16 Under mars månad steg värdet av en aktie från 150 kr till 600 kr.

Hur stor var ökningen i procent?

17 Titta på erbjudandet på skylten. Silvia köper en tröja för 270 kr, 
två par strumpor för 75 kr/par och en hårborste för 80 kr. 

a)  Hur många procents rabatt får hon?

b)   Hur många procents rabatt kan du få som mest 
när du väljer fyra varor?

18 En affär säljer en chokladkaka som väger 250 g för 20 kr.
När storleken ändras så att den väger 200 g sänker affären priset till 18 kr.

Med hur många procent förändras kilopriset?

Nivå 2

Antal besökare i tusental

0
1
2
3
4
5

söndaglördagfredag

Subtraherar nya värdet och gamla värdet.

Ställer upp kvoten mellan ökningen (150 kr) och 
gamla värdet (100 kr) och skriver i procentform.

Nivå 3

e
x
e
m
p
e
l
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MIXAT 1.1–2.1
Nivå 1

1 Beräkna och svara i decimalform.

a)  1,03 · 10   b)  23 · 100

c) 1,03
10     d) 23

100

2 En pizza är delad i lika stora bitar. 
Girolamo äter 8 bitar. Det är två 
tredjedelar av hela pizzan.

Hur många bitar hade pizzan?

3 Avrunda 2 064,027 till närmaste

a)  tiotal    b)  hundratal

c)  tiondel   d)  hundradel.

4 En myra börjar i hörnet H och går ett 
varv runt tärningen.

I vilken punkt, A, B, C eller D, 
befinner sig myran när den gått
1
3   av varvet?

H A 

 
D

  B

  C

5 Skriv talet i decimalform.

a)  12 hundratal  b)  2 tiondelar

c)  12 hundradelar  d)  13 tiondelar

6 Michail fyller en pool som rymmer 
12 800 liter vatten.

Hur många liter har han kvar att fylla

när  34   av poolen är fylld?

Nivå 2

7 Förläng eller förkorta så att nämnaren 
blir 100.

a) 9
20  b) 27

300 c) 8
25  d) 52

200

8 Ett maratonlopp är 42 km.

Hur långt har man kvar att 
springa när man har sprungit

a) 3
5   av loppet?

b) 3
10  av loppet?

c) 3
100  av loppet?

9 Beräkna

a)  3,78 + 0,21  b)  20 – 7,68

c) 32 · 2,5   d) 2 109
3

10 Sophie tjänar 28 500 kr per månad.

Hon betalar  13   av lönen i skatt.

a)   Hur stor andel av lönen är kvar när 
skatten är betald?

b)   Hur mycket av lönen är kvar när 
skatten är betald?

11 Beräkna och svara i enklaste bråkform.

a) 46
100 + 28

100  b) 46
100 – 28

100

c) 8 · 7
100   d) 27

100    3

12 Hur stor andel av figuren är röd?

13 Vilket tecken ska stå i  ?   
Välj mellan =, < eller >.

a) 3 · 4
7     3 4

7    

b) 4
5    2    0,8

2  

c) 0,25 + 4
10    35  av 1,25

d) 312
643    287

464 

14 I klass 7A har  13   av pojkarna och  13   

av flickorna glasögon.

Hur stor andel av eleverna i klassen 
har glasögon? Välj bland alternativen i 
rutan.

A 
1
6     B 

1
3     C 

2
3  

 
D Det går inte att räkna ut.

Nivå 3

15 Vilket är det minsta heltalet som har 
2 000 som det närmaste

a)  tusentalet  

b)  hundratalet

c)  tiotalet   

16 Maria öppnar en chokladkaka och äter

upp  18  . Sedan tar hon 5 bitar till.

Då återstår  58   av hela kakan.

Hur många bitar hade chokladkakan 
från början?

17 Ett glas som är fyllt till 3
5  väger 630 g. 

När glaset är fullt väger det 710 g. 

Hur mycket väger glaset när det  
är tomt?

18 När mötet börjar är bara  15   av

medlemmarna i föreningen på plats. 
Efter 10 minuter har ytterligare 24

personer kommit. Då är  35   av

medlemmarna på plats.

Hur många medlemmar har 
föreningen?

19 I klass 7B har  13   av pojkarna och  12   

av flickorna glasögon. 

Hur stor andel av av eleverna i klassen 
har glasögon? Välj bland alternativen i 
rutan.

A 
1
5     B 

2
5     C 

5
6  

 
D Det går inte att räkna ut.

20 I en klass läser  56   av eleverna spanska 

och  56   av eleverna läser franska.

Hur stor andel av klassens elever läser 
båda språken om alla läser minst ett 
språk?

21 Vilka siffror ska stå i stället  
för bokstäverna? Olika bokstäver 
motsvarar olika siffror. 
 
 
 

  S E N D  
 + M O R E  
 M O N E Y

Kostnadsfritt digitalt extramaterial
• Självrättande läxor till varje delkapitel.
• En programmeringsmiljö i Python.
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NOKfl ex 
Matematik 
Undervisning, lärande och bedömning 

NOKfl ex följer Lgr22. Dra nytta av alla fördelar med ett digitalt läromedel, med 
pedagogik och undervisning i fokus. Kom i gång, använd dig av data för att 
anpassa din undervisning och utmana eleverna med samtal om matematik med 
hjälp av digitala verktyg. Så här fungerar matematikundervisning med NOKfl ex.

Bekanta er med det digitala
I NOKfl ex fi nns alla fördelar du kan vänta 

dig av ett innovativt digitalt läromedel. Men börja 
från början – visa eleverna var de hittar teori och 
uppgifter. Låt dem bekanta sig med att arbeta i 
ett digitalt format. 

Utöver texter och uppgifter fi nns det en mängd 
digitala tillägg. Filmade genomgångar, inbäd-
dade simuleringar, direkt återkoppling och ett 
spelliknande poängsystem är några. Övnings-
verktyget är adaptivt vilket innebär att eleven får 
uppgifter baserat på tidigare svar. Du som lärare 
kan också välja ut uppgifter. Ledtrådar och lös-
ningar underlättar övning på egen hand.

Undersök verktygen för formativ 
bedömning

I NOKfl ex Lärare får du tillgång till funktioner som 
kan användas för en formativ undervisning. Digi-
tala verktyg gör det möjligt att ge eleverna enskild 
feedback och att skicka ut diagnoser.

Alla steg i NOKfl ex dokumenteras och presen-
teras för dig, vilket ger överblick över elevernas 
arbete, vilken nivå de befi nner sig på och hur 
mycket tid de ägnar åt att öva. NOKfl ex ger dig 
också information om vilka uppgifter som fl est 
elever fastnar på. 

Det fi nns färdiga förslag på diagnoser och du 
kan även välja uppgifter ur en bank. 

1 2

Prova gratis! 
Se fi lmer, guider 

och boka demo på 
nok.se/nokfl ex

Nu med spel  
och simuleringar 

i GeoGebra.

N
O

K
fl e

x
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NOKfl ex Code är ett digitalt läromedel i programmering i 
matematik, speciellt fram taget för årskurs 7–9.

Programmering ingår i matematik för 
årskurs 7–9. Därför har vi tagit fram ett 
läromedel som knyter samman program-
mering, matematik och problemlösning.

Programmering från början
Det digitala läromedlet NOKfl ex Code
innehåller teori och uppgifter som tar med 
nybörjaren in i världen av textbaserad 
programmering i språket Python. Teorin 
presenteras i små steg och eleverna kan 
prova sig fram genom att skriva och köra 
program i den inbyggda programmerings-
miljön. Inget behöver laddas ned eller 
installeras på elevernas datorer. 

Uppgifter med fokus på matematik
I NOKfl ex Code kan eleverna välja årskurs. 
De får anpassade uppgifter som fokuserar 
på matematik och som kan lösas med hjälp 
av programmering.

Författare: Inger Amberntsson, Jonas Bjermo, Daniel 
Domert, Jenny Lundin Jakobsson, Lars Madej, Anita 
Ristamäki, Linda Söderberg, Mia Öberg

NOKfl ex Matematik

NOKfl ex Elev/Lärare 27-45776-8 12 mån 119:-

nok.se/nokfl ex
Undervisa med fokus på begrepp 
och problemlösning

Testa NOKfl ex fulla potential med lek-
tionsaktiviteterna. De kan närmast beskri-
vas som en lärarhandledning 2.0 och är 
den delen av NOKfl ex där läraren får ett 
digitalt stöd för att leda samtal och samar-
bete kring matematikens begrepp och 
matematisk problemlösning.

Eleverna som resurser för  varandra 
I lektionsaktiviteterna leder du gemen-
samma diskussioner där elevernas lös-
ningar jämförs och olika strategier och 
representationsformer lyfts fram. Den 
grundläggande tanken är att eleverna ska 
fungera som resurser för varandra. 

Elev

Lärare

3

Övningsverktyget är adaptivt vilket innebär att eleven 
får uppgifter baserat på tidigare svar.

Följ elevernas arbete och progression i lärarvyn.

Medlem i NOKfl ex-familjen
NOKfl ex Code ingår utan extra kost-
nad i NOKfl ex Matematik, men kan 
även köpas separat och användas 
som komplement till andra läromedel 
i matematik. Det är också möjligt att 
använda programmerings miljön till 
helt fristående uppgifter. 

NOKfl ex Code
Programmering i matematik

NOKfl ex Code 27-45332-6  12 mån 79:-

Ingår utan extra kostnad i NOKfl ex Matematik.

nok.se/nokfl excode

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

Check Point avslutar varje kapi-
tel. Här får eleverna möjlighet att 
på olika sätt stämma av sina ny-
vunna kunskaper utifrån de fem 
förmågorna i matematik.

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

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad för ungdomar och vuxna med begrän-
sad studievana och med andra modersmål än svenska. Den omfattar hela grundskolans matematik på 
grund läggande nivå och kan till exempel användas för vuxenutbildning på grundläggande nivå och på 
intro duktionsprogrammen. 

Summit

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

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

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

Programmering och digitala verktyg
I Summit fi nns inslag av både programme-
ring som Scratch och Python samt använd-
ning av digitala verktyg som GeoGebra och 
Excel.

Författare: Anita Ristamäki, Stina Aglander, 
Grete Angvik Hermanrud

Summit grundläggande matematik

Summit 1 27-44951-0  144 s 209:-

Summit 2 27-44882-7 168 s 209:-

Summit 3 27-45154-4 256 s 239:-

Summit 4 27-45155-1  280 s 239:-

Grundläggande matematik i fyra böcker

nok.se/summitgrundlaggande

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

Summit 1 och 2 tillsammans motsvarar 
det centrala innehållet i grundskolans 
kursplan för årskurs 1–3, Summit 3 för års-
kurs 4–6 och Summit 4 för årskurs 7–9.

Följer kursplanen 
för grundskolan och 
vuxenutbildningen 
på grundläggande 

nivå.

MATEMATIK | BASLÄROMEDEL
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LÄRARHANDLEDNING

LÄRARHANDLEDNING

Matematik  |  Årskurs 7

Vektor

7Inger Amberntsson
Daniel Domert
Jenny Lundin Jakobsson
Lars Madej
Linda Söderberg
Mia Öberg

LÄRARHANDLEDNING

Matematik  |  Årskurs 8

Vektor

Inger Amberntsson
Jonas Bjermo
Daniel Domert
Jenny Lundin Jakobsson
Lars Madej
Anita Ristamäki
Linda Söderberg
Mia Öberg 9

LÄRARHANDLEDNING

Matematik  |  Årskurs 9

Vektor

Inger Amberntsson
Jonas Bjermo
Daniel Domert
Lars Madej
Anita Ristamäki
Linda Söderberg

Vektor 
Håll klassen samlad och låt varje elev hitta sin nivå
Vektor gör det lätt att bedöma och sätta fokus på elevernas förmågor. Utvalda uppgifter är markerade med 
en färgsnurra som hjälper er att identifi era de matematiska förmågorna. Med Vektor kan du hålla klassen 
samlad inom samma moment även om eleverna jobbar på olika nivåer. 

Uppgifterna i Vektor är uppdelade i nivåer 
som gör det möjligt för eleverna att välja 
alternativa vägar genom varje kapitel. Det 
gör att du kan samla klassen inom ett ämnes-
      område – en förutsättning för att ni ska 
kunna prata om matematik i klassrummet. 

Författare: Inger Amberntsson, Jonas Bjermo, 
Daniel Domert, Jenny Lundin Jakobsson, Lars Madej, 
Anita Ristamäki, Linda Söderberg, Mia Öberg

Vektor 

Elevbok åk 7 27-42875-1 246 s 259:-

Elevbok åk 7 Digitalbok 27-43911-5  12 mån 95:-

Lärarhandledning Webb åk 7  27-44700-4  320 s 999:-

Elevbok åk 8  27-43006-8  240 s 259:-

Elevbok åk 8 Digitalbok 27-44483-6  12 mån 95:-

Lärarhandledning Webb åk 8  27-44701-1  222 s 999:-

Elevbok åk 9 27-43007-5 244 s 259:-

Elevbok åk 9 Digitalbok 27-44484-3 12 mån 95:-

Lärarhandledning Webb åk 9 27-44702-8 185 s 999:-

nok.se/vektor

Digitalt extramaterial ingår
Vektor fortsätter på webben! Där fi nns 
bland annat fi lmade genomgångar till 
varje delavsnitt i elevboken. 

Digitalbok
I digitalboken fi nns introduktions fi lmer 
som visar teori genomgångar och exempel-
uppgifter.

Lärarhandledning
Vektors lärarhandledningar ger extra stöd till din undervisning. Du får bland annat 
tillgång till provuppgifter med bedömningsstöd, matriser och diagnoser. Lärar hand-
ledningarna fi nns som nedladdningsbara pdf:er och kan delas mellan lärare på skolan. 
Se nok.se/vektor för mer information.

Vektor är skapad med avsikten att träna 
och utveckla de matematiska förmågorna 
och underlätta formativ bedömning. Till 
uppgifterna markerade med färgsnurran 
fi nns bedömningsstöd i lärarhandled-
ningen. 
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Stella är en helt ny heltäckande läromedelsserie i NO och Teknik för årskurserna 
7–9. Serien består av stadieböcker i ämnena Biologi, Fysik, Kemi och Teknik.

Planeringsgrundande struktur
De sex kapitlen i respektive stadiebok är tänkta 
som en arbetsgång från årskurs 7 till 9, med ett 
kapitel per termin. Varje kapitel är i sin tur upp-
delat i avsnitt där varje avsnitt motsvarar ungefär 
en veckas arbete. Avsnitten börjar med lärandemål 
och ämnesspecifi ka begrepp och avslutas med 
olika typer av elevuppgifter.

Språkutvecklande
Texterna i Stella-serien är tillgängliga även för min-
dre lässtarka elever och stödjer ett språkutveck-
lande arbete: 
• Alla rubriker förklarar innehållet i efterföljande 

stycke.
• Ämnesspecifika och ämnesneutrala ord förkla-

ras löpande i brödtexten.
• Instuderingsfrågor finns på varje uppslag för att 

hjälpa eleverna att läsa texten. 
• Lärarhandledningen innehåller övningar base-

rade på språkutvecklande arbetssätt.

Tydliga förklaringsmodeller
I serien har stor vikt lagts vid att förklara naturve-
tenskapliga samband i naturen, samhället och i 
människokroppen. Korta textrutor kopplas till 
tydliga illustrationer i pedagogisk läsordning. 

Stella
Ett nytt läromedel i NO och teknik

Björn Cithron & 
Kenneth Lovén

TEKNIK
S T E L L A

7–9

TEKNIK • KEM
I •

B
IO

LOGI•FYSIK

Elevuppgifter med kursplanekoppling
I slutet av varje avsnitt fi nns tre olika typer av upp-
gifter som kopplas till kursplanens syfte:
1. Begrepp och biologiska/fysikaliska/kemiska 
samband
2. Naturvetenskapliga argument och källor
3. Systematiska undersökningar

Systematiska undersökningar
Varje kapitel innehåller även några större praktiska 
undersökningar där eleverna ställer hypoteser 
som de sedan får planera, genomföra och utvär-
dera.

Stella Digital
Varje bok i serien fi nns även som digitalt lärome-
del i en prisbelönt plattform med smarta verktyg 
för planering och funktioner för ett tillgängligt 
lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Webbaserad lärarhandledning
Här får du bedömning och ett antal undervisnings-
moment. Många av dessa är baserade på språk-
utvecklande metoder.

7–9

Björn Cithron & Kenneth Lovén

KEMI
S T E L L A

TEKNIK • KEM
I •

B
IO

LOGI•FYSIK

Birgitta Johansson
Gabriel Gillner 

• TEKNIK • KEM
I •

B
IO

LOGI•FYSIK

•

BIOLOGI
S T E L L A

7–9

Björn Cithron & 
Kenneth Lovén

• TEKNIK • KEM
I •

B
IO

LOGI•FYSIK

•

7–9

FYSIK
S T E L L A

Jag har jobbat som tekniklärare i 25 år och 
hittills inte hittat en teknikbok som har allt jag 
vill. Nu äntligen har jag en bok som har allt! 
LÄRARE ÅK 7-9 OM STELLA TEKNIK

STELLA • TEK
N
IK
•
KEMI•BIOL

OG
I•
FY
SI
K

•
St

el
la
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Stella Biologi
Stadiebok i biologi enligt Lgr22

Birgitta Johansson
Gabriel Gillner 

• TEKNIK • KEM
I •

B
IO

LOGI•FYSIK

•

BIOLOGI
S T E L L A

7–9

Stella Biologi 7–9 hjälper eleven att utveckla sina kunskaper om biologins begrepp och sin förmåga att 
granska, kommunicera och ta ställning. Biologi är ett laborativt ämne och läromedlet stöttar eleven i att 
genomföra systematiska undersökningar.

Stella Biologi består av sex kapitel. De är 
tänkta som en arbetsgång från åk 7–9 där 
man arbetar med ett kapitel per termin 
enligt nedan:

1. Ekologi
2. Miljö och hållbar utveckling
3.Människokroppen
4. Liv och hälsa
5. Genetik och genteknik
6. Evolution

Kapitlet om ekologi lägger grunden för 
förståelsen av hållbar utveckling genom 
att defi niera begrepp som ekosystem, bio-
logisk mångfald och ekosystemtjänster. 
I kapitlet om miljö och hållbar utveckling 
förklaras växthuseffektens koppling till 
global uppvärmning med en fullständig 
genomlysning av kolets kretslopp. Kapit-
len om människokroppen och liv och hälsa 
är rikt illustrerade med tydliga och lätt-
begripliga förklaringsmodeller.  

Mekanismerna bakom det genetiska arvet 
förklaras steg för steg från bestånds-
delarna i DNA till nedärvning i könsceller. 
Evolution går som en röd tråd genom alla 
kapitel och avslutas med att i sista kapitlet 
tydligt förklara evolutionens mekanismer.

Författare: Gabriel Gillner, Birgitta Johansson

Stella Biologi 7–9

Elevbok  27-46141-3 250s 345:-

Elevbok Digital 27-46142-0 12mån 149:-

Lärarhandledning Webb 27-46474-2       12 mån 349:-

nok.se/stella

46 Genetik och  Genteknik 47Genetik och  Genteknik

AVEL, VÄXTFÖRÄDLING 
OCH GENTEKNIK
Att ändra generna i en växt eller ett djur låter onaturligt. 
Men hur naturliga är vanliga växter som korn, råg, majs och 
tomater? Ser de likadana ut om de får växa vilt i naturen? 
Skulle de ens överleva? Människan har förändrat växter 
och djur under lång tid. Genom att ändra i organismers 
DnA har vi metoder att ge dem helt nya egenskaper.

Vad är skillnaden mellan 
genteknik och bioteknik? 
Det är lätt att blanda ihop begreppen genteknik och bioteknik. 
Bioteknik är en kombination av biologi och teknik. Det betyder alltså 
att man använder celler eller delar av celler som till exempel enzymer 
i någon typ av teknisk lösning. Att använda jästceller i ett bageri är ett 
vanligt exempel på bioteknik. Att rena smutsigt avloppsvatten med 
hjälp av bakterier eller andra mikroorganismer är också bioteknik. 

Gentekniken är en del av biotekniken. Genteknik innebär att 
kunna göra detaljerade ändringar i DNA. Det kan vara att ändra 
ordningen av kvävebaser i gener så att den genetiska koden ändras, 
klippa ut gener eller klistra in gener.

Vid avel och växtförädling 
kan egenskaper förändras
Eftersom mutationer hela tiden händer så uppkommer nya 
egenskaper naturligt, som exempelvis olika pälsfärg, storlek och 
beteende hos djur. Redan för 10 000 år sedan började människor 
välja ut växter och djur med egenskaper som passande människan, 
till exempel djur som var lätta att tämja och växter som gav 
stor skörd. 

Avel
Att välja ut vilka djur som skall få para sig med varandra utifrån 
deras egenskaper kallas djuravel. Hunden avlades fram från vargen. 
Forskare tror att de första egenskaperna som människor valde 
ut var vargar som var mindre aggressiva och mindre rädda för 
människor. På liknade sätt har grisen avlats fram från vildsvinet 
och kon från uroxen.

Växtförädling
Att välja ut de växter som man vill ha kallas växtförädling. 
Sädesslag som havre, råg, vete och korn härstammar från vilda 
grässorter som förädlats med hjälp av växtförädling. 

Majs har förädlats från en växt som heter teosinte. Hos teosinte 
faller kornen av från växten när den mognar. Då kan kornen 
ätas upp av djur. Eftersom kornen har hårda skal kan de passera 
djurens matspjälkningskanal och bajsas ut på andra ställen där 
det kan växa upp nya plantor. Genom mutationer kan det uppstå 
teosinteplantor som har frön som sitter kvar och som har mjukare 
skal. Eftersom de egenskaperna gör att plantan blir lättare att odla 
och att äta har de valts ut genom växtförädling och till slut blivit 
den majs som odlas idag. Det naturliga urvalet skulle göra att dessa 
mutationer sorteras bort för de gör det svårare för plantan att överleva. 

Andra exempel på förädlade växter är blomkål, brysselkål, 
kålrabbi, vitkål och broccoli. De tillhör alla samma art och är 
förädlade från vild kål.

MÅL
I det här avsnittet 
får du läsa om:
•   Skillnaden mellan avel 

och växtförädling och 
genmodifiering av djur 
och växter

•   Exempel på några genetiskt 
modifierade organismer

BEGREPP
Avel
Bioteknik
Gensax
Genteknik
GMO
Kloning
Restriktionsenzym
Traditionell mutationsförädling
Växtförädling  

Bioteknik
exempelvis:

Jäsa bröd, öl och vin
Rena fram proteiner som kan 

användas som mediciner ur celler
Rena vatten med exempelvis bakterier
Göra vaccin av försvagade bakterier

Rena utsläpp av giftiga 
kemikalier med bakterier

Växtförädling

Genteknik
exempelvis:

Läsa av gener
Göra vaccin baserat 
på DnA eller RnA
klippa ut gener
klistra in gener

Ändra gener

54 Genetik och  Genteknik Genetik och  Genteknik 55

Begrepp och biologiska samband

1. Markera de exempel nedan som 
är genteknik

a) Jäsa bröd
b) klippa ut en gen
c) Rena vatten med bakterier
d) Rena fram ett protein ur en cell
e) tillverka ett RnA vaccin

2. Förklara skillnaden mellan 
växtförädling och genmodifiering 
i växter.

3. Förklara hur mutationsförädling går till.

4. Ge exempel på några metoder som 
används i modern avel.

5. Ge tre fördelar med att tillverka insulin 
med hjälp av genetiskt modifierade 
organismer

6. Vad är skillnaderna och likheterna 
mellan restriktionsenzymer och 
gensaxen cRiSPR/cas?

UPPGIFTER
Naturvetenskapliga argument och källor

7. Dela in klassen i grupper om 3–4 elever 
i varje. Låt hälften av grupperna söka 
fördelar och möjligheter med växtförädling 
och andra gruppen nackdelar och risker. 
Låt grupperna diskutera med varandra.

8. Vilket eller vilka argument bygger på 
naturvetenskap?

  a) Försök med genmodifierade djur kan 
   leda till att sjukdomar kan botas

  b) Försök med genmodifierade djur är ett 
   dyrt sätt att framställa nya mediciner
c) Försök med genmodifierade 
   djur är plågsamt för djuren
d) Försök med genmodifierade 
   djur är ett sätt att "leka gud"

9. Artikeln handlar om genetiskt modifierade 
organismer (GMo)

10.  Vilka gener tror forskare behöver bytas ut 
för att skapa en hybrid mellan elefant och 
mammut?

11. har forskarna lyckats skapa en mammut?

12.  På vilket sätt skulle mammuten kunna   
påverka det sibiriska ekosystemet?

13. Granska artikeln källkritiskt. Resonera kring 
artikelns trovärdighet utifrån två perspektiv.

källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-vill-vacka-mammuten-till-liv-kan-minska-effekt-av-global-uppvarmning

Forskare vill väcka mammuten 
till liv: Kan minska effekt 
av global uppvärmning
UPPDATERAD 27 JANUARI 2020      PUBLICERAD 26 JANUARI 2020

Forskarnas arbete med att återskapa mammuten går framåt. 
Målet är att djuren ska blir en del av det sibiriska ekosystemet igen.
– Det är lite science fiction. Vi hoppas få fram först en och sen flera 
individer med stor genetisk variation, säger genetikprofessor 
George Church i Vetenskapens värld.

I Sibiriska Belaja Gora har forskarna hittat mängder av mumifierade istidsdjur. 
Bland annat delar av flera mammutar, vars dna förhoppningsvis kan leda 
till att återskapa djuret. Genetikprofessor George Church har jobbat med 
projektet sedan 2008. 

Genom att byta ut generna för exempelvis fettinlagring, form på betarna och 
behåring hoppas han kunna skapa en hybrid mellan elefant och mammut. 

– För ett år sen trodde jag att vi skulle se embryoliknande strukturer inom 
två år. Det tror jag fortfarande på, säger George Church i Vetenskapens värld.

Målet: 100 000 mammutar
Målet är att mammutarna ska återintroducerats i det sibiriska ekosystemet 
– något som kan vara positivt för miljön.

Teorin är att ett återinförande av mammuten ska leda till att tundrans 
skogsareal minskar, vilket hindrar permafrosten från att tina. Med tjälen kvar 
i jorden förhindras växthusgasen metan att frigöras, vilket minskar effekten 
av global uppvärmning.

– För att behålla permafrosten behöver hjorden bestå av omkring 
100 000 mammutar, säger George Church i Vetenskapens värld. 

Stellaserien innehåller 
förklaringsmodeller med 
textrutor och illustrationer.

Stella Biologi Digital
Stella Biologi fi nns även som digitalt läro-
medel i en prisbelönt plattform med
smarta verktyg för planering och funktio-
ner för ett tillgängligt lärande. 
Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Lärarhandledning Webb
Allt stöd du behöver för din undervisning i 
en webbaserad lärarhandledning. Licen-
sen gäller för en lärare i 12 månader.
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Varje kapitel innehåller undersökningar.

Författare: Björn Citrohn, Kenneth Lovén

Stella Fysik 7–9

Elevbok  27-46445-2 250s 345:-

Elevbok Digital 27-46445-2 12mån 149:-

Lärarhandledning Webb 27-46475-9        12 mån 349:- 

nok.se/stella

Stella Fysik
Stadiebok i fysik enligt Lgr22

Björn Cithron & 
Kenneth Lovén

• TEKNIK • KEM
I •

B
IO

LOGI•FYSIK

•

7–9

FYSIK
S T E L L A

Stella Fysik 7-9 hjälper eleven att utveckla sina kunskaper om fysikens 
begrepp och sin förmåga att granska, kommunicera och ta ställning. 
Fysik är ett laborativt ämne och läromedlet stöttar eleven i att genom-
föra systematiska undersökningar.

Struktur och innehåll
Stella Fysik består av sex kapitel. De är 
tänkta som en arbetsgång från åk 7–9 där 
man arbetar med ett kapitel per termin 
enligt nedan:

1. Materia, tryck och värme
2. Rörelse, kraft och tryck
3. Ljud och ljus
4. Elektricitet och magnetism
5. Kärnfysik, energi och klimat
6. Universum

Det första kapitlet lägger grunden för för-
ståelsen av densitet, värme, ljud och elek-
tricitet genom att basera förklaringsmo-
dellerna på en partikelmodell. I kapitlen 
om ljud, elektricitet och kärnfysik används 
tydliga illustrationer med textrutor för att 
skapa lättbegripliga förklaringsmodeller. 
I kapitlet om Kärn fysik, energi och klimat 
förklaras växthuseffekten ur ett fysikaliskt 
perspektiv med strålningsbalans. Detta 
tillsammans med bland annat generatorns 
och solcellens funktion och beskrivningar 
om olika energi kvalitet, ligger till grund för 
diskussioner om hållbarhet, klimat och 

växthuseffekten. Det sista kapitlet 
behandlar vår del av Universum och pro-
blematiserar vad som behövs för att det 
ska kunna fi nnas liv på andra planeter.

Faktatexterna i Stella Fysik har ett elev-
nära tilltal och utgår från situationer som 
eleverna möter i sin vardag. För att lägga 
en grund för fortsatta fysikstudier intro-
duceras enkla beräkningar och historiska 
beskrivningar ger bakgrund och ett mer-
värde till lärandet.

Stella Fysik Digital
Stella Fysik fi nns även som digitalt läro-
medel i en prisbelönt plattform med smarta 
verktyg för planering och funktioner för ett 
tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 
30 dagar.

Lärarhandledning Webb
Allt stöd du behöver för din undervisning i 
en webbaserad lärarhandledning. 

Stellaserien innehåller förklaringsmodeller 
med textrutor och illustrationer.

133132

BYGG EN ELEKTRISK TELEGRAF 4.  Skapa en elektromagnet genom att linda 
en isolerad koppartråd runt en järnspik. Lämna 
ungefär 2 centimeter av spikens spets utan 
koppartråd och låt koppartrådens ändar sticka 
ut ungefär 20 cm på varje sida om spiken.

5. Ta ett till gem och vik ut den inre öglan och dra 
ut den yttre öglan så att det blir en rak ståltråd 
som på bilden.

6. Tryck ner elektromagneten och det uppvikta  
gemet i en bit frigolit så att den inre öglan är 
placerad nära spikens huvud som på bilden.

  7.  Sätt en gummisnodd runt ett batteri så 
 att den sitter över batteriets båda poler.

  8.  Använd en kniv och skrapa av isoleringen 
 på den sista centimetern av varje ände 
 av koppartråden.

  9.  Koppla ena ledningen från din elektro -
 magnet till din strömbrytares ena ände.  
 Koppla elektromagnetens andra ledning  
 till batteriets ena pol genom att klämma  
 fast den med gummisnodden.

10.  Ta en bit koppartråd och skrapa bort 
 isoleringen i båda ändarna med en kniv.  
 Koppla koppartråden mellan batteriets  
 andra pol och strömbrytarens andra ände.  
 Nu ska din koppling se ut som på bilden.

I över 50 år var den elektriska telegrafen det 
snabbaste sättet att kommunicera på stora 
avstånd. Som en jämförelse har mobiltelefonen 
funnits i ungefär 40 år. Strömbrytaren som 
används för att skicka signaler med en 
elektrisk telegraf kallas för en telegrafnyckel, 
som fungerar som en strömbrytare. Den 
består av ett handtag som man kan trycka 
ner och som fjädrar upp av sig självt. När 
man trycker ner handtaget sluter man en 
elektrisk krets som gör att det skickas en 
signal som mottagaren kan höra som ett ljud.

Behov
Vid strömavbrott finns ett behov av en teknisk 
lösning för att kunna kommunicera snabbt 
på långa avstånd utan ström från eluttag.

Uppdrag
I det här projektet ska du bygga en modell 
av en elektrisk telegraf som kan användas 
för kommunikation och drivas med ett batteri. 
Modellen har en strömbrytare som du kan 
använda för att skicka meddelanden och en 
enkel mottagare som du kan använda för att 
ta emot meddelanden.

Konstruktion
Så här konstruerar du modellen av telegrafen:

FÖRSLAG PÅ MATERIAL
en järnspik
en isolerad koppartråd
en bit frigolit
två påsnitar
två gem
ett batteri
en gummisnodd
en bit kartong
en kniv

1. Mät längden på ett gem.

2.  Gör två små hål i en bit kartong så att 
avståndet mellan hålen är lika långt 
som gemet.

3. Vik isär gemet lite och sätt fast änden i hålet 
med en påsnit. Sätt den andra påsniten i det 
andra hålet så att det blir en strömbrytare 
som på bilden.

U
N

D
ER

S
Ö

K
N

IN
G

MATEMATIK
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Stella Teknik 7–9 är ett helt nytt läromedel med teknikutveckling, 
konstruktion och design i fokus. 

Precis som övriga läromedel i serien har 
Stella Teknik språkutvecklande texter och 
arbetssätt, tydliga förklaringsmodeller 
med textrutor och illustrationer samt elev-
uppgifter med kursplanekoppling. Där-
emot skiljer sig kursplanens syfte i teknik-
ämnet från övriga NO-ämnen, enligt 
följande:
1. Refl ektera över teknikval och dess 
påverkan
2. Utveckla kunskaper om hur tekniska 
lösningar fungerar
3. Genomföra teknikutvecklings- och 
konstruktionsarbeten

Struktur och innehåll
Stella Teknik består av sex kapitel. De är 
tänkta som en arbetsgång från åk 7–9 där 
man arbetar med ett kapitel per termin 
enligt nedan:
1. Teknik som är hållfast, beständig och 
stabil
2. Design, teknikutvecklingsarbete och 
ritningar
3. Styra och reglera med teknik
4. Kommunicera med teknik
5. Tekniska system
6. Teknik, människa, samhälle och miljö

Projekt 
Varje kapitel innehåller även tre större pro-
jekt som är kopplade till kursplanens skriv-
ning om ett teknikutvecklingsarbetes olika 
faser. Dessa projekt består oftast ett prak-
tiskt arbete där eleverna själva får arbeta 
med teknikutveckling och konstruktion.

Programmering
Läromedlet innehåller en mängd olika pro-
grammeringsövningar baserat på microbit. 
Steg för steg förklaras hur olika programme-
ringsblock kan sättas samman för att skapa 
olika program för att styra en mikrodator.

Varje kapitel innehåller tre större projekt.

Stella Teknik
Stadiebok i teknik enligt Lgr22

Författare: Björn Citrohn, Kenneth Lovén

Stella Teknik

Elevbok  27-45857-4 250 s 345:-

Elevbok Digital 27-46357-8 12 mån 149:-

Lärarhandledning Webb 27-46250-2 12mån 349:-

nok.se/stella

Stella Teknik Digital
Stella Teknik fi nns även som digitalt läro-
medel i en prisbelönt plattform med 
smarta verktyg för planering och funktio-
ner för ett tillgängligt lärande. Prova kost-
nadsfritt i 30 dagar.

Lärarhandledning Webb
Här får du bland annat, bedömning och ett
antal undervisningsmoment. Många av 
dessa är baserade på språkutvecklande 
metoder.

Björn Cithron & 
Kenneth Lovén

TEKNIK
S T E L L A

7–9

TEKNIK • KEM
I •

B
IO

LOGI•FYSIK

100 styra, reglera och programmera

STYR EN KLAFFBRO
en klaffbro har ofta hydraulcylindrar som lyfter 
upp bron. Det är också vanligt med en motvikt 
som finns under vägen på ena sidan som gör  
att hydraulcylindrarna bara behöver lyfta en 
liten del av brons totala vikt. 

en klaffbro är ofta konstruerad så att motvikten
väger mer än bron. alltså är det när bron stängs 
som hydraulcylindrarna får arbeta som mest. 
När bron är stängd finns det en låsmekanism 
som hindrar bron från att fällas upp.

Behov
Vid en älv i norra sverige har man ett behov av 
att bilar och cyklar ska kunna åka över älven. 
samtidigt finns ett behov av att båtar ska 
kunna transportera varor på älven under bron.
Det finns alltså behov av en öppningsbar bro.

Uppdrag
I det här projektet ska du konstruera en modell 
av en öppningsbar bro som styrs med hjälp av 
hydraulik.

Krav på funktioner
Bron ska kunna:
• öppna en eller två brodelar.
• öppnas med hjälp av en motvikt.
• stängas med en eller flera hydraulcylindrar.
• hållas stängd så att fordon ska kunna köra 

upp på och över bron från båda håll.
• hållas öppen så att båtar kan passera 

under den.

Lösningsförslag
• använd listan Krav på funktioner och ta fram 

förslag på hur bron skulle kunna se ut och 
fungera genom att göra skisser. skisserna 
m åste alltså visa hur ditt förslag löser alla 
saker som står i listan Krav på funktioner, 
till exempel hur motvikten ska fästas för 
att kunna lyfta bron. 

• använd din skiss och förklara din lösning 
för någon annan så att du kontrollerar att 
du tänkt på olika detaljer.

Låsmekanism
Hydraul-
cylinder

Motvikt

Stella_Teknik 7-9_kap 3_alt3.indd   100Stella_Teknik 7-9_kap 3_alt3.indd   100 2021-12-10   14:532021-12-10   14:53
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Konstruktion
Välj den lösning som du tror fungerar bäst
och konstruera en modell av den. 

FÖRSLAG PÅ MATERIAL 
Wellpapp
Smältlim
Sprutor
Vatten
Slang

använd wellpapp för att göra själva brobalkarna 
och körbanan. använd smältlim för att sätta 
ihop de olika delarna. till hydraulcylindrar 
använder du sprutor, slangar och vatten. 
Övrigt byggmaterial får du själv tänka ut.

Utprövning
• Fyll sprutorna och slangen med vatten och 

montera motvikten på bron. Nu är det dags 
att pröva om din bro fungerar som du tänkt.

• om den in te fungerar som du tänkt går 
du tillbaka till steget lösningsförslag och 
gör en ny skiss som du använder för 
att bygga en ny modell som du prövar 
igen. Ibland räcker det med att justera 
modellen du redan byggt.

Utvärdering 
1. Vilka förändringar gjorde du på modellen 

jämfört med skissen? 
2. Förklara varför du behövde du göra dessa 

ändringar.
3. Kunde du löst uppdraget på något annat sätt 

om du kunde använt vilka material som helst?

Stella_Teknik 7-9_kap 3_alt3.indd   101Stella_Teknik 7-9_kap 3_alt3.indd   101 2021-12-10   14:542021-12-10   14:54

När knapp

Set servo

trycksA

angle to 0PO

När knapp

Set servo

trycksB

angle to 180PO

När knapp

Set servo

trycksA

angle to 0PO

När knapp

Set servo

trycksB

angle to 180PO

Stella Teknik innehåller 
programmeringsövningar 
för en mikrodator.
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Stöttar läraren och motiverar eleven
Digilär Biologi ger eleverna förutsättningar att utveckla biologi-
kunskaper och förstå samband i naturen och människokroppen 
genom quiz, diskussions- och arbetsuppgifter. 

Varje kapitel i Digilär Biologi startar med en introduktionsfilm som 
inspirerar och förklarar de centrala begreppen. Med färdiga ordlistor 
och självrättande övningar kan eleven träna biologins begrepp. 
Genom laborationer och fältundersökningar får eleverna möjlighet 
att undersöka biologin runt omkring dem. Digilär Biologi är anpassad 
till de reviderade kursplanerna och täcker hela det centrala innehållet.

Fem snabba om läromedlet
• Introduktionsfilmer till varje kapitel.
• Olika textnivåer, inläst tal till texten och klickbara fördjupningar.
• Självrättande övningar och diskussionsuppgifter till varje kapitel.
• Missa inte experiment och fältundersökningar.
• Lärarhandledningar till varje arbetsområde och klickbara tips i 

laborationer.

Stöttar läraren och motiverar eleven
Med Digilär Kemi får du ett engagerande läromedel som talar elev-
ernas språk och tar upp ämnen som de känner igen i sin vardag. Det 
ger eleverna förutsättningar att öva sina kunskaper om kemins 
begrepp och undersöka hur kemi fungerar i prakt iken genom frågor, 
quiz och laborationer. 

Varje kapitel inleds med en introduktionsfilm som förklarar de viktiga 
begreppen från texten och en bildberättelse som ger en kontext till 
ämnet och förklarar de centrala begreppen som följer. Digilär Kemi 
är anpassad till de reviderade kursplanerna och täcker hela det  
centrala innehållet.

Fem snabba om läromedlet
• Introduktionsfilmer och sammanfattningar till varje kapitel.
• Olika textnivåer, inläst tal till texten och fördjupningar.
• Quiz och självrättande övningar till varje kapitel.
• Frågor, datorsimuleringar och laborativa uppgifter.
• Lärarhandledning till varje arbetsområde och klickbara tips till 

experiment och laborationer.

Författare: Elisabeth Forell

Digilär Biologi 7–9 98-30327-8 12 mån 109:-

Digilär NO/Teknik-paket 27-46271-7     12 mån   339:-

Författare: Elisabeth Forell

Digilär Kemi 7–9 98-30324-7 12 mån 109:-

Digilär NO/Teknik-paket 27-46271-7     12 mån   339:-

Digilär Biologi 
Laborativa uppgifter, experiment och själv rättande övningar, för Lgr22

Digilär Kemi 
Vardagsnära kemi med film, ljud och fördjupning, för Lgr22

nok.se/digilar-no

nok.se/digilar-no

Hela Digilär  
NO/Teknik-paketet 
ingår även i Digilär

Högstadiet – 14 
ämnen till paketpris 

689:-
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Stöttar läraren och motiverar eleven
Digilär Teknik för högstadiet är ett läromedel som aktiverar eleverna. 
I projekt får de skapa egna tekniska konstruktioner och se hur teknik 
fungerar i praktiken. Det finns ett antal självrättande övningar där 
eleven får direkt feedback. Eleverna får stöd till de lättlästa och 
instruktiva texterna genom inbyggda ordförklaringar och instude-
ringsfrågor.

Digilär Teknik för högstadiet är ett heldigitalt interaktivt läromedel 
baserat på texter från PULS-serien samt projekt i Programmera i  
teknik från Natur & Kultur. Det finns både block- och textbaserad 
programmering i läromedlet. Digilär Teknik är anpassad till de  
reviderade kursplanerna och täcker hela det centrala innehållet.

Fem snabba om läromedlet
• Vardagsnära och praktiskt teknik.
• Självrättande uppgifter befäster innehållet. 
• Instuderingsfrågor med lösningsförslag.
• Projekt med både Arduino och Micro:bit.
• Låt eleverna arbeta tillsammans i gruppövningar.

Stöttar läraren och motiverar eleven
Digilär Fysik tar fram det lekfulla i fysiken. Läromedlet ger eleverna 
förutsättningar att öva sitt fysikaliska tänkande. 

Datorsimuleringar, experiment och laborationer ger eleven 
 möjlighet att undersöka hur fysiken fungerar i praktiken. 

De centrala begreppen förklaras i de inspirerande introduktions-
filmerna. Begreppen är samlade i ordlistor och kan övas med hjälp av 
kapitlens quiz. Svåra ord förklaras direkt i texten och de klickbara  
fördjupningarna ger möjlighet att lära sig ännu mer. Digilär Fysik är 
anpassad till de reviderade kursplanerna och täcker hela det centrala 
innehållet.

Fem snabba om läromedlet
• Experimentera och laborera.
• Olika textnivåer: Standard och lättläst samt klickbara fördjup-

ningar för den som vill lära sig mer.
• Filmade genomgångar, simuleringar och experiment.
• Quiz/begreppsförhör/självrättande övningar till varje kapitel.
• Lärarhandledning finns till alla kapitel och laborationer, med teori-

bakgrund och tips till dig som lärare.

Digilär Fysik 
Lekfull fysik med många möjligheter till individuellt lärande, för Lgr22

Digilär Teknik 
Aktivera och skapa med digitala möjligheter, för Lgr22

Digilär Biologi 
Laborativa uppgifter, experiment och själv rättande övningar, för Lgr22

Författare: Karin Sterner

Digilär Fysik 7–9 98-30326-1 12 mån 109:-

Digilär NO/Teknik-paket 27-46271-7     12 mån   339:-

nok.se/digilar-no

Författare: Staffan Sjöberg, Nicklas Bjerka (Teknik 7–9) Staffan Melin, Martin 
Blom Skavnes (Programmera i teknik)

Digilär Teknik 7–9 98-44248-9 12 mån 109:-

Digilär NO/Teknik-paket 27-46271-7     12 mån   339:-

nok.se/digilar-no
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PULS Fysik och
PULS Fysik Fokus
Elevnära fysik med praktiska exempel
PULS Fysik utgår från elevens vardag. 
Texterna spänner över den historiska 
utvecklingen fram till i dag, då hållbar 
utveckling och miljö påverkan är viktiga 
faktorer. Fysikens begrepp, modeller 
och teorier förklaras i sammanhang där 
eleverna känner igen sig.

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

Se alla produkter och priser på nok.se/pulsno

PULS Teknik
Ett ämne som ständigt utvecklas
PULS Teknik tar avstamp i den spännande 
teknikhistoriska utvecklingen och landar i 
dagens komplexa samhälle. Det ger en god 
grund för eleverna att utgå ifrån när de orien-
terar sig i en värld där ny teknik ständigt 
utvecklas. PULS Teknik  tar upp små detaljer 
och stora system och förklarar hur de hänger 
ihop.

Författare: Staffan Sjöberg

Se alla produkter och priser på nok.se/pulsno

nok.se/pulsno

PULS Biologi och
PULS Biologi Fokus
Biologi med begreppsträning och 
praktiska undersökningar
PULS Biologi är ett komplett läromedel som 
ger en bred grund för undervisningen. Till 
varje kapitel i boken fi nns ett stort urval upp-
gifter, praktiska under sök ningar, diskussions-
uppgifter, begrepps träning och instuderings-
uppgifter. Flera övningar fi nns med 
varierande grad av öppenhet.

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

Se alla produkter och priser på nok.se/pulsno

nok.se/pulsno

Digitalt extramaterial ingår
På webben fi nns bland annat elevövningar.

Digitalbok 
Filmer, interaktiva bilder och självrättande 
tester.

Digitalt extramaterial ingår
På webben fi nns bland annat elevövningar.

Digitalbok 
Filmer, interaktiva bilder och självrättande 
tester.

Digitalbok
All text är inläst och har sökbart innehåll, 
bokmärkning och zoomfunktion.  

nok.se/pulsno

PULS Kemi och
PULS Kemi Fokus
Kemi med miljö- och hälsoperspektiv
PULS Kemi sträcker sig från kemins historia 
fram till i dag då vi brottas med frågor som 
rör klimat påverkan och resursanvändning. 
Kemins begrepp, modeller och teorier har 
en central plats. Miljö- och hälsoperspektivet 
löper genom hela boken, till exempel i frågor 
som rör energi- och resurs användning.

Författare: Berth Andréasson, Kent Boström, 
Eva Holmberg, Lars Bondeson
Författare Fokus: Charlotta Andersson, Helene Fägerblad, 
Maria Ramsby Guillemain, Ylwa Yngwe

Se alla produkter och priser på nok.se/pulsno

nok.se/pulsno
Digitalt extramaterial ingår
På webben fi nns bland annat elevövningar.

Digitalbok 
Filmer, interaktiva bilder och självrättande 
tester.

I Puls Biologi Fokus är alla texter special-
skrivna för att underlätta läsning och läs-
förståelse. Fokus-böckerna är helt paral-
lella med grundböckerna. Det fi nns även 
arbetsböcker till varje Fokustitel.

I Puls Kemi Fokus är alla texter special-
skrivna för att underlätta läsning och läs-
förståelse. Fokus-böckerna är helt paral-
lella med grundböckerna. Det fi nns även 
arbetsböcker till varje Fokustitel.

I Puls Fysik Fokus är alla texter special-
skrivna för att underlätta läsning och läs-
förståelse. Fokus-böckerna är helt paral-
lella med grundböckerna. Det fi nns även 
arbetsböcker till varje Fokustitel.

56

NO OCH TEKNIK | BASLÄROMEDEL

7-9_2023_71411.indd   567-9_2023_71411.indd   56 2022-12-05   16:122022-12-05   16:12



Ett kreativt läromedel som hjälper dig som musiklärare genom ett tydligt strukturerat innehåll med 
Träna själv-uppgifter och massor med nyinspelade instruktionsvideor.

Nya kursplaner
Digilär Musik följer de nya kursplanerna för 
2022 och täcker innehållet för hela musik-
ämnet. Med en tydlig struktur och massor 
av musikaliska exempel i videor och ljudex-
empel ligger fokus på kreativitet – att skapa 
och spela musik. 

Kapitelstrukturen är tydlig med 
inledande frågor och sammanfattning. 
Eleverna har möjlighet att läsa, lyssna och 
lära genom arbetsuppgifter tätt kopplade 
till innehållet. Till varje kapitel fi nns instude-
ringsfrågor och quiz. 

Videor och ljudexempel
Läromedlet är uppbyggt kring elevaktivt 
arbetssätt och praktisk musikinlärning. Till 
kapitlen fi nns inspelade videor med tydliga 
instruktioner, exempelvis på hur du spelar 
ackord, korrekt fi ngersättning, hur du 
använder ditt stöd, med mera. Tätt kopplat 
till innehållet fi nns Träna själv-uppgifter där 

eleven ska öva själv. När du känner dig redo 
möter du den lite svårare Utmaningen. Vill 
du lära dig spela på en mer avancerad nivå 
fi nns fördjupande kapitel i piano- och 
gitarrspel.

Skapande och improvisation
Texterna är korta, informativa och skrivna 
med ett elevnära språk. Ljudexempel, 
inspirerande illustrationer och bilder lyfter 
innehållet tillsammans med instruktions-
videorna. Arbetsuppgifterna ger utrymme 
för improvisation och komposition, och 
eleverna har möjlighet att kommunicera 
sina musikaliska tankar. 

Musikteori och musikhistoria är egna 
arbetsområden, som ger både bredd och 
djup tillsammans med bland annat kapitel 
om digital produktion av musik. Klickbara 
ordförklaringar och begreppslistor hjälper 
till och förtydligar. Klickbara fördjupningar 
ger inspiration till den som vill lära sig mer.  

Fem snabba om läromedlet
• Inspelade videor och klickbara ljudex-

empel för smart inlärning. 
• Tydlig kapitelstruktur med inledande 

frågor och sammanfattning.
• Träna själv-uppgifter tätt kopplat till 

innehållet.
• Quiz och instuderingsfrågor till alla 

kapitel.
• Lärarhandledning med kommentarer 

om innehållet samt tips på lärarledda 
uppgifter.

Författare: Christoffer Sjösten Lind, Hannah Sundkvist

Digilär Musik 7–9 27-46032-4 12 mån 109:-

Digilär Musik
Spela, sjung och skapa musik tillsammans!

nok.se/digilar

NoK:s digitala musikläro-
medel, är det mest seriösa 
och genomtänkta material 
som hitintills har dykt upp. 
MUSIKLÄRARE ÅK 7–9
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6 7

1
Varför bild?

Så länge människan har funnits så har hon skapat. Vissa 
saker har skapats för att det är direkt nödvändigt för att 

överleva.Annat för att det är vackert. Många gillar bilder eller 
föremål som är vackra, även om vi inte alltid är överens om vad 

som är vackert. I det här arbetsområdet ska vi försöka förstå vad 
konst egentligen är. Och att konst handlar om mer än vad 

som är vackert. Det kommer visa sig att konst kan vara 
väldigt mycket – säkert mer än vad du tror!

bildanalys

22 KAPITEL 1

Säg det med ett meme
Memes – bilder med nya budskapDen som skapar en bild, avsändaren, har ett syfte. Personen 

vill kanske sprida ett budskap eller påverka mottagaren, den 
som ser bilden, att köpa något eller agera på ett visst sätt.Ett meme är en bild eller kort film som snabbt sprids på 

internet, ett så kallat internetfenomen. Den som skapar ett 
meme ändrar bildens budskap i syfte att få mottagaren att 
skratta, tänka till eller bli upprörd – och dela vidare.I den här bildanalysen får du ta del av exempel på hur ett 

budskap kan förändras när en bild och dess sammanhang 
skiftar. Du får också pröva att göra ett eget meme.

SKAPARE
T ex fotograf.

BILD

AVSÄNDARE
T ex företag som gör reklam.

REKLAMKAMPANJ

MOTTAGARE
OCH NY

AVSÄNDARE

NYA MOTTAGARE OCH AVSÄNDARE Gillar bilden 
och sprider 
vidare.

Gillar inte bilden, skriver negativ kommentar och sprider vidare.

Gör om bilden till ett meme.

MEME

Bild för högstadiet
Visuell kultur 
Ett efterlängtat läromedel i bild som lyfter visuell kultur i dess mångfald. Läromedlet har elevanpassade 
texter som följs av genomtänkta bildanalyser och bilduppgifter. Bygger på innehåll från Digilär Bild.

Kommunicera med bild
Bild för högstadiet ger eleverna färdighe-
ter att utveckla sitt skapande och att kom-
municera visuellt med andra  på ett krea-
tivt, roligt och inspirerande sätt 

Diskutera och kritiskt granska
Läromedlet lyfter genom text, bild och 
bildanalyser intressanta frågor kring bild-
användning och bildbudskap. Fotografe-
ras verkligheten? Vem räknas? Vilket 
ansvar har du för ditt verk?

På många sätt
Praktiska bildanalyser och uppgifter ger 
eleverna tillfällen att pröva många olika 
metoder, material och uttrycksformer. Det 
kan vara allt från installationer till foto och 
landart i miniatyr.

Tydlig struktur
Läromedel har en tydlig struktur där korta 
introducerande texter presenterar de 
övergripande tematiska ämnesområdena: 
Varför bild?, Människan, Historien, Kon-
sten, Samhället och Naturen.  Introduktio-
nerna följs av kreativa och genomtänkta 
praktiska bildanalyser och bilduppgifter. 
Bildanalyserna och uppgifterna utgör en 
stor del av läromedlet.  Eleverna får till-
lämpa sina nyvunna kunskaper på ett prak-
tiskt sätt.

Rikt bildurval
Det fi nns ett rikt bildurval i läromedlet 
med  väl valda illustrationer, fotografi er 
och konstverk. Det fi nns ordentligt med 
exempel på både historisk och samtida 
konst.

Motiverar elever
Bildanalyser och uppgifter är fantasifulla, 
kreativa och inspirerande. Superskurkar, 
Fiktiva självporträtt, Tvärtom-budskap och 
Trädkojor är exempel på vad eleverna kan 
komma att skapa.

Fem snabba om innehållet
• Följer Lgr22
• Visuell kommunikation centralt
• Praktiska bildanalyser och uppgifter får
stort utrymme
• Utrymme till diskussion och kritiskt
granskande
• Kreativt, inspirerande och fantasiväck-
ande

Författare: Ida Lisell, Matilda Åhall

Bild för högstadiet 27-46440-7 180 s 245:-

nok.se/bild
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Ett nytänkande digitalt läromedel som lyfter fram visuell kultur i dess mångfald med konkreta uppgifter 
där elever får skapa och tolka visuella uttryck.

Nya kursplaner
Digilär Bild följer de nya kursplanerna för 
2022 och täcker hela dess innehåll. Läro-
medlet har en tydlig struktur för att göra 
det möjligt att pröva kunskapskraven i 
kursplanerna fl era gånger på många olika 
sätt. Till läromedlet följer en tydlig lärar-
handledning där förslag på upplägg under 
alla högstadieår ges.

Visuell kommunikation
Läromedlet är uppbyggt kring ett elevnära 
och elevaktivt arbetssätt med fokus på det 
kommunikativa: visuell litteracitet. Elever lär 
sig hur bilder skapas, hur bilder kan tolkas 
och hur vi kritiskt kan granska bildbudskap.

Till varje ämnesområde i läromedlet 
fi nns det bildanalysuppgifter, praktiska och 
sådana som ska tolkas, som ger en god 
grund för elever att utveckla sin förmåga 
att uttrycka åsikter och delta i samhället 
på ett visuellt kommunikativt sätt.

Interaktivt och multimodalt
Bilduppgifter är direkt integrerade i läro-
medlet så att det fi nns möjlighet att på ett 
enkelt sätt dokumentera den färdiga bild-
framställningen liksom hela arbets-
processen. Fotografi er, texter, och fi lm-
klipp infogas på ett smidigt sätt i läromedlet 
och utgör en grund till ett interaktivt samtal 
gällande arbetsprocessen mellan lärare och 
elev. Eleverna ges också i läromedlet möjlig-
het att utvärdera sin egen arbetsprocess.

Det fi nns ett rikt material av producerade 
instruktionsfi lmer, fi lmklipp och bildväxlare.

Text och bild
Texterna Läs om som presenterar de över-
gripande ämnesområdena i läromedlet är 
skrivna på ett intresseväckande och infor-
mativt sätt – men fortfarande med bilden i 
centrum! Texterna innehåller särskilt 
utvalda betydelsebärande bilder som i 
fl era fall presenteras med hjälp av fi lmklipp 

och bildberättelser. 
Texterna är korta och kopplar tydligt till 

de analysuppgifter och fördjupnings-
uppgifter som fi nns i läromedlet. De är 
skrivna utifrån ett språk- och kunskaps-
utvecklande arbetssätt som ska stötta alla 
elever i sin läsning.

Fem snabba om innehållet
• Följer Lgr22
• Visuell kommunikation centralt
• Praktiska bildanalyser och uppgifter får 

stort utrymme
• Utrymme till diskussion och kritiskt 

granskande
• Kreativt, inspirerande och fantasi-

väckande

Författare: Ida Lisell, Matilda Åhall

Digilär Bild 7–9 27-45930-4 12 mån 109:-

Digilär Bild
Skapa och analysera!

nok.se/digilar

Detta har vi saknat. 
LÄRARUTBILDARE I BILDÄMNET
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70 71KAPITEL 5

Övningar som tränar benen
Muskler som används när vi styrketränar benen 
är quadriceps (framsida lår), hamstrings (baksida 
lår), gluteus (sätesmuskeln) och vadmusklerna. 
Exempel på övningar är knäböj, benpress, marklyft 
och utfallssteg. I speciella maskiner kan man träna 
benspark för lårets framsida och bencurl för lårets 
baksida.

Marklyft tränar främst 
quadriceps och gluteus.

Utfallssteg  tränar främst 
quadriceps.

Övningar som tränar bålen
Bålen är ett samlingsnamn för de muskler som sitter 
runt magen och nedre delen av ryggen. Dessa muskler 
används i nästan alla övningar eftersom de är med 
och stabiliserar kroppen. En god bålstyrka är därför 
grundläggande i de flesta övningar, idrotter och även i 
de flesta vardagssituationer. Muskler som används är de 
raka och sneda magmusklerna (abdominis) och erector 
spinae. Övningar som tränar dessa muskler är olika 
varianter av situps (raka, sneda, på en träningsboll) och 
olika varianter av höftlyft eller ryggresningar.

Sneda situps tränar främst 
abdominis.

&
Idrott

&& hälsa•a•
F

a•a•
Ö

a•a•
R

a•a•
H

a•a•
Ö

a•a•
G

a•a•
S

a•a•
T

a•a•
A

a•a•
D

a•a•
I

a•a•
E

a•a•
T

a•

Ett högstadieläromedel skrivet för Lgr22 med fokus på teoriundervisningen i Idrott och hälsa.

Idrott och hälsa 
Teori för högstadiet

Författare: Kristian Berglin

Idrott och hälsa för högstadiet

Elevbok  27-45759-1 150 s 245:-

Digitalbok  27-45761-4  12 mån 95:-

Lärarhandledning Webb  27-45854-3 12 mån 349:-

nok.se/idrottochhalsa

Digitalbok
Den tryckta bokens digitala motsvarighet 
med sökbart innehåll, länkad innehållsför-
teckning och bokmärkning. Digitalboken 
är en kopia av den tryckta boken.

Lärarhandledning
Webbaserad lärarhandledning. Licensen 
gäller för en lärare i 12 månader.

Idrott och hälsa 
har fått mer 
undervisningstid 
– fyll den med 
kvalitet! 

Tydlig struktur
Idrott och hälsa för högstadiet innehåller
moderna lättlästa texter och uppgifter
som stöttar inlärningen. Strukturen är tyd-
lig och varje kapitel börjar med en concept 
cartoon för att få eleverna att tänka efter 
vad de vet innan och avslutas med olika 
typer av elevuppgifter för att testa vad de 
lärt sig.

Lätt att varva teori med praktik
Idrott och hälsa för högstadiet består av
korta kapitel med faktatext och stöttande 
bilder som motsvarar ungefär en veckas 
arbete med teori och praktik.

Faktatexterna skall delvis användas som 
grund för att eleverna på ett bra sätt ska 
kunna planera sin träning och friluftsliv och 
beskriver därför, till exempel vad syreupp-
tagningsförmåga innebär, hur man kan 
variera sin träning, hur man ska använda 
karta och kompass eller hur man gör upp 
eld. I faktatexterna behandlas även saker 
som hälsa, normer och kroppsideal.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen förklarar hur Idrott
och hälsa för högstadiet kan användas i
undervisningen. Till varje kapitel beskrivs:
• Syftet med kapitlet
• Tips till läraren
• Koppling till kursplanen
• Förslag på hur bedömning kan göras
• Exempel på praktiska och teoretiska 

lektioner 

71STYRKA

är quadriceps (framsida lår), hamstrings (baksida 

Exempel på övningar är knäböj, benpress, marklyft 
och utfallssteg. I speciella maskiner kan man träna 
benspark för lårets framsida och bencurl för lårets 

Höftlyft tränar främst 
erector spinae.

59din häLsA 5959

5

START
En grupp ungdomar funderar på varför de styrketränar. Vilken av de fyra 
anledningarna tror du är vanligast bland 13–16-åringar?

Styrka
Jag styrketränar för att undvika skador.

Jag styrketränar för att det är kul att känna mig 
stark.

Jag styrketränar för att se vältränad ut.

Jag styrketränar för att bli bättre på sport.

Idrott och hälsa 7-9_210913.indd   59
Idrott och hälsa 7-9_210913.indd   59

2021-09-15   09:582021-09-15   09:58
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I Digilär Idrott och hälsa fi nns bland annat fördjupningstexter, fi lmer samt praktiska och teoretiska övningar. 
Digilär Idrott och hälsa är helt anpassat till Lgr22. 

Ständigt uppdaterat och inspirerande 
innehåll
Digilär Idrott och hälsa är ett engagerande 
läromedel där eleven möter ämnet genom 
text, bild, ljud och fi lm. Här fi nns undervis-
ningsmaterial med en balans mellan teori 
och praktik. Till varje kapitel fi nns quiz, 
instuderingsfrågor och arbetsuppgifter.

Stöttning i din undervisning
Det fi nns en specifi k lärarhandledning för 
respektive arbetsområde. Du har också 
möjlighet att komplettera läromedlet med 
ditt eget material. Läromedlet innehåller 
praktiska och teoretiska arbetsuppgifter, 
men även självrättande övningar där elev-
erna får träna på centrala begrepp inom 

ämnet idrott och hälsa. Filmerna inspirerar 
eller introducerar ett nytt moment. Det 
rika utbudet av bilder och illustrationer 
underlättar vid både gemensamma 
genomgångar och när eleven studerar på 
egen hand. Ständigt uppdaterade länktips 
är ett extra stöd för din undervisning.

Motiverar eleven
De elevaktiverande övningarna uppmunt-
rar till individanpassad begreppsträning 
och elevledda gruppövningar. Facit och 
den självrättande funktionaliteten ger 
eleven direkt feedback. Klickbara fördjup-
ningar i direkt anslutning till innehållet och 
länktips för mer material ger extra 
utmaning och inspiration.

Fem snabba om läromedlet
• Tydlig kapitelstruktur med inledande 

frågor och sammanfattning.
• Quiz och instuderingsfrågor till alla 

kapitel.
• Instruktionsfilmer och porträtt av olika 

idrotter.
• Lärarhandledning med kommentarer, 

lärarledda uppgifter och länktips.
• Praktiska uppgifter varvas med 

teoretiska uppgifter.

Författare: Kristian Berglin, Henrik Gustavsson, 
Christian Nelin

Digilär Idrott och hälsa 7–9 

 98-44231-1 12 mån 109:-

Digilär Idrott och hälsa
Arbeta heldigitalt med elevnära idrott och hälsa

nok.se/digilar

Digilär Idrott & Hälsa 
ingår även i Digilär

Högstadiet – 
14 ämnen till 

paketpris 689:-
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Författare: Birgitta Hellqvist, Nicolas Manuguerra  

Input

Målspråket i klassrummet  27-45960-1  132 s  279:-

Författare: Maria Lim Falk och Tomas Riad

Input

Explicit ordundervisning  27-46224-3  200 s  279:-

Ordförrådets storlek har ett starkt samband med läsförmåga och framgång 
i skolan. Ett systematiskt ordarbete är därför centralt i undervisningen av 
ny anlända skolelever. Boken ger exempel på planering och metoder för 
arbete att utveckla elevernas ordförråd relaterat till skolans alla ämnen.

I boken presenteras en konkret och utprövad arbetsmodell som är särskilt inrik-
tad mot just ordundervisning. Den innehåller fyra steg: urval av ord, introduk-
tion, test och återkoppling. Ordinlärningen stöds av kollegiala samarbetsformer 
mellan lärare i olika ämnen och i boken fi nns förslag på hur det gemensamma 
ordarbetet kan läggas upp i arbetslaget. 

Boken Explicit ordundervisning – för andraspråkselever riktar sig främst till lärare 
som arbetar med nyanlända ungdomar i gymnasieåldern men även grundskol-
lärare och lärarstudenter kan ha nytta av boken.

Explicit ordundervisning
– för andraspråkselever

I denna handbok hittar du allt som behövs för att du och dina elever ska tala franska, 
spanska eller tyska i klassrummet redan från start, något som betonas på alla nivåer i 
skolans styrdokument. Boken ger dig de argument som krävs och de didaktiska verk-
tyg som behövs för att förverkliga kommunikation på målspråket. 

Att lära sig ett främmande språk kräver mycket input på målspråket, hjälp att förstå 
det och träning i att använda det. Dina didaktiska val avgör hur mycket eleverna
hör, läser och talar språket i skolan.

I boken tar författarna upp det språkliga infl ödets vikt i språkundervisningen samt 
vilka framgångsfaktorer och fallgropar som fi nns. De presenterar forskningsbaserade 
argument, didaktiska resurser och strategier samt konkreta verktyg för att öka kommu-
nikationen med eleverna på målspråket. 

För att elever ska våga kommunicera på målspråket krävs en öppen och tillåtande 
klassrumskultur och alla inblandade behöver kliva ur sin bekvämlighetszon. 

Författarna Birgitta Hellqvist och Nicolas Manuguerra arbetar vid Institutionen för peda-
gogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Innehållet riktar sig främst 
till språklärare i grundskolan och på gymnasiet samt till studenter på lärarutbildningen.

Målspråket i klassrummet  
En handbok för lärare i moderna språk

Input
Inputserien består av böcker skrivna av lärare och forskare. De ger dig handfasta undervisnings-
tips skrivna utifrån författarens personliga erfarenheter och med vetenskaplig förankring. En 
Inputbok går att använda direkt i din undervisning och lämpar sig väl för kollegialt lärande. 
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Teaching Reading
Comprehension Strategies 

– in the language classroom

Kimberly Norrman

Teaching Reading_omslagNY.indd   1 2015-11-05   15:56

Felix Gyllenstig Serrao

Minecraft
som pedagogiskt verktyg

Koden till
digital kompetens

Karin NygårdsISBN 978-91-27-44407-2

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

Koden till
digital kompetens

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

Det talas allt oftare om programmering, kod och datalogiskt 

tänkande i skolan. Vad innebär det och varför är det något 

som lärare måste sätta sig in i? Det är frågor som Koden till 

digital kompetens besvarar. På ett lättsamt och personligt 

sätt berättar Karin Nygårds om sin egen resa in i den digitala 

världen och ger dig en grundkurs i programmering.

Boken består av två delar. Den första handlar om vad digital 

kompetens är och sätter in kod och programmering i ett 

sammanhang. Den andra delen går igenom viktiga begrepp 

och reder ut olika synsätt kring vad programmering i skolan är 

och hjälper dig att komma igång med programmering 

tillsammans med dina elever.

Karin Nygårds är grundskollärare 
i svenska och svenska som andra-
språk, men arbetar sedan 2013 enbart 
med att utveckla digital kompetens 
och programmering i skolan. Karin 
arbetar både lokalt på Sjöstadsskolan 
i Stockholm, nationellt och internatio-
nellt med att utveckla metoder för 
att fler ska bli digitalt kompetenta. 
För sitt arbete har hon fått ett flertal 
priser, bland annat lärarpriserna 
Guldäpplet och stipendium till 
Trevor Dolans minne, 2014. 
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Koden till digital komp_omslag3.indd   Alla sidor 2015-11-30   09:55

Kevin Frato

– a Classroom Guide

”Natural 
motivation 
to improve 
language 
skills”

Creative Writing

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

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

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

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

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

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

ISBN 978-91-27-44539-0

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

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

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

Webbaserad

alfabetisering
Webbaserad

alfabetisering

Ivana Eklund
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Ivana Eklund
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Språkutvecklande

NO-undervisning 

Björn Kindenberg  Maria Wiksten  

– strategier och metoder för högstadiet
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Björn Kindenberg

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

Input

Bedömning av elevtext

Författare: 
Anne Palmér, Eva 
Östlund-Stjärnegårdh

ISBN: 27-44214-6

Sid: 172

Pris: 279:-

Input

Creative Writing

Författare: 
Kevin Frato

ISBN: 2745508-5

Sid: 140

Pris: 279:-

Input

Språkutvecklande 
SO-undervisning

Författare: 
Maria Wiksten, Björn 
Kindenberg

ISBN: 27-44162-0

Sid: 184

Pris: 279:-

Studiehandledning
27-44652-6, 32 s, 89:-

Input

Programmera i teknik

Författare: 
Martin Blom Skavnes, 
Staffan Melin

ISBN: 27-44869-8

Sid: 152

Pris: 279:-

Input

Webbaserad 
alfabetisering

Författare: 
Ivana Eklund

ISBN: 27-44539-0

Sid: 74

Pris: 279:-

Input

Språkutvecklande 
NO-undervisning

Författare: 
Björn Kindenberg, 
Maria Wiksten

ISBN: 27-44649-6

Sid: 216

Pris: 279:-

Input

Minecraft som 
pedagogiskt verktyg

Författare: 
Felix Gyllenstig Serrao

ISBN: 27-44682-3

Sid: 100

Pris: 279:-

Input

Trans, kön, identitet

Författare: 
Edward Summanen, Tom 
Summanen

ISBN: 27-44960-2

Sid: 120

Pris: 279:-

Input

Grammatik undervisning 

Författare: 
Sara Lövestam

ISBN: 27-44564-2

Sid: 118

Pris: 279:-

Input

Teaching Reading 
Comprehension 
Strategies

Författare: 
Kimberly Norrman

ISBN: 27-44423-2

Sid: 102

Pris: 279:-

Input

Läskompetens

Författare: 
Åsa Edenfeldt

ISBN: 27-44558-1

Sid: 222

Pris: 279:-

Input

Digital kompetens

Författare: 
Frida Monsén

ISBN: 27-45000-4

Sid: 120

Pris: 279:-

Input

Koden till digital 
kompetens

Författare: 
Karin Nygårds

ISBN: 27-44407-2

Sid: 100

Pris: 279:-

Input

Arbeta formativt i NO

Författare: 
Mårten Sahlin

ISBN: 27-44245-0

Sid: 112

Pris: 279:-

Input

Escape room i 
undervisningen 

Författare: 
Camilla Askebäck Diaz, 
Ulrica Elisson Grane

ISBN: 27-45917-5

Sid: 120

Pris: 279:-
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I Samtalsmetoder i skolan får du redskap att kommunicera med alla dina elever – 
inte minst de som av olika anledningar oftare krockar med vardagen. På ett kon-
kret och inspirerande vis beskrivs enkla men kraftfulla samtalsmetoder som 
underlättar när du ska förklara sammanhang, ge instruktioner, förbereda dag-
liga aktiviteter, lösa konfl ikter etc. Exempel på metoder: ritprat, seriesamtal, 
sociala berättelser, sociala manus, samtalsmatta och påståendeformulär.

Samtalsmetoder i skolan
– förstå och nå fram till dina elever

Författare: Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, 
David Edfelt

Samtalsmetoder i skolan

ISBN: 27-46163-5

Sid: ca 92

Pris: 229:-

H
Å

K
A

N
S

S
O

N
  &

 S
U

N
D

B
E

R
G

U
TM

Ä
R

K
T SKO

LU
TV

EC
K

LIN
G

Utmärkt lärare 
Forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit

JA N  H Å KA NS S O N   &  DA N I E L  SU N D B E R G

Frågan om vad som kännetecknar en skicklig lärare har alltid varit en av peda-
gogikens mest centrala, men samtidigt kanske också mest värdeladdade frå-
gor. Oftast avfärdas den som en fråga om tycke och smak, eller hamnar den i 
en förenklad och polariserad debatt om antingen lärarförmedling eller elevak-
tivering. Forskningsfronten har dock sedan länge rört sig bortom sådana reso-
nemang och visar att det fi nns generella drag som kan hjälpa till att både iden-
tifi era och utveckla lärarkompetens. En tydlig målbild är av stor vikt, eftersom 
det är svårt att utveckla något som är diffust. 

I den här boken går författarna på djupet med frågan genom att belysa de två 
senaste decenniernas internationella och svenska forskning om lärarskicklig-
het utifrån olika perspektiv. Den vänder sig till verksamma och blivande lärare, 
men även till rektorer, skolchefer och skolutvecklare.

Tidigare utgivna böcker i serien är: Utmärkt undervisning (2020), Utmärkt 
skolutveckling (2016), samt Utmärkt ledarskap i skolan (2018).

Utmärkt lärare  
Forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit

Författare: Jan Håkansson, Daniel Sundberg

Utmärkt lärare 

ISBN: 27-46129-1

Sid: ca 300

Pris: 319:-

Det här är en bok som handlar om så mycket mer än 
bara samtalsmetoder – det här är boken för alla som 
vill utvecklas kommunikativt till fördel för eleverna och 
den egna undervisningen. Boken innehåller ett smör-
gåsbord med olika användbara exempel som vuxna i 
skolan kan pröva, lära sig av och anpassa till den egna 
skolkontexten."
JOHANNA LINDGREN CHIN, SPECIALPEDAGOG OCH FÖRSTELÄRARE
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Öka välbefi nnandet i 
skolan 
Praktiska lektioner i 
positiv psykologi

Författare: 
Åse Fagerlund

ISBN: 27-82895-7

Sid: 192

Pris: 285:-

Studiestrategier i 
högstadiet  

Författare: 
Diana Storvik 

ISBN:  27-46344-8

Sid: ca 240

Pris: 275:-

Utmanande dialog
Fördjupa dina elevers 
kunskap och förståelse

Författare: 
James Nottingham, 
Martin Renton, Jill 
Nottingham

ISBN: 27-81749-4

Sid: 240

Pris: 275:-

Utmanande 
frågeställningar 
Fördjupa och vässa dina 
elevers lärande

Författare: 
Martin Renton

ISBN:  27-81780-7

Sid: 264

Pris: 275:-

En handbok för 
modersmålslärare

Författare: 
Linda Andersson, 
Madeleine Médoc

ISBN: 97-45934-2

Sid: 120

Pris: 275:-

En handbok för 
studiehandledare

Författare: 
Linda Andersson, 
Madeleine Médoc

ISBN: 27-45457-6

Sid: 96

Pris: 275:-
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En handbok för 
 modersmålslärare
Vem har behörighet att arbeta som modersmålslärare? Vad innebär uppdraget 
som modersmålslärare? Hur har modersmålsundervisningen förändrats över tid?  
Ska modersmålsläraren vara med på utvecklingssamtal? I den här boken  får du  
svar på många frågor – både stora och små – som rör modersmålslärarens upp-
drag. 

I handboken presenteras bland annat sko-
lans styrdokument, arbetet med fl erspråkiga 
elever samt beskrivningar av de lagar och 
regler som gäller för skolan.

Boken har en tydlig struktur med frågor och 
svar som är samlade under rubrikerna:
• Modersmålsundervisningens bakgrund 

och utveckling
• De nationella minoritetsspråken
• Modersmålsundervisning
• Modersmålslärarens uppdrag
• Planera för modersmålsundervisning
• Genomföra modersmålsundervisning
•  Arbeta som ämneslärare med  flerspråkiga 

elever
• Så fungerar skolan

En ordlista inleder boken. Där förklaras cen-
trala ord och begrepp inom skolans värld. 

Fungerar som en handbok 
Boken kan läsas från början till slut, men 
 fun gerar även som en handbok där du snabbt 
kan söka svar på frågor när de dyker upp. 

För vilka?
Boken passar främst dig som arbetar som 
modersmålslärare, men även andra yrkes-
grupper inom grundskolan och gymnasie-
skolan kan läsa boken för att få mer kunskap 
om modersmål som ämne. 

Som ny studiehandledare är det många saker 
man behöver känna till för att kunna utföra 
uppdraget på ett bra och effektivt sätt. I den 
här boken fi nns frågor och svar som beskriver 
studiehandledarens uppdrag.

Boken har en tydlig struktur där frågorna och 
svaren är samlade under sju rubriker:
• Studiehandledning på modersmålet
• Studiehandledarens uppdrag
• Planera för studiehandledning
• Genomföra studiehandledning
• Arbeta med flerspråkiga elever
• Studiehandledarens ansvar
• Så fungerar skolan
En ordlista inleder boken. Där förklaras cen-
trala ord och begrepp inom skolans värld. 

Fungerar som en handbok
Boken kan läsas från början till slut men fun-
gerar även som en handbok där man snabbt 
kan söka svar på frågor när de dyker upp. 
Det gör att studiehandledaren kan känna sig 
trygg i sitt uppdrag och vet vad som gäller 
och hur man bör agera.

För vilka?
Boken passar främst de som arbetar som 
 studiehandledare men även andra berörda 
inom grundskolan och gymnasieskolan. Skol-
ledare kan läsa handboken för att få kunskap 
om vilka frågor som ofta uppkommer kring 
studiehandledning och studiehandledar upp-
draget. Klasslärare och ämneslärare får till 
exempel svar på hur ansvarsfördelningen mel-
lan lärare och studiehandledaren kan se ut. 

En handbok för 
studie handledare

Författare: Linda Andersson, 
Madeleine Médoc 

En handbok för studiehandledare

Best nr: 27-45457-6

Sid: 96 

Pris: 245:-

Författare: Linda Andersson, 
Madeleine Médoc

En handbok för modersmålslärare

Best nr: 27-45934-2

Sid: 144 

Pris: 259:-
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En handbok för 
 modersmålslärare
Vem har behörighet att arbeta som modersmålslärare? Vad innebär uppdraget 
som modersmålslärare? Hur har modersmålsundervisningen förändrats över tid?  
Ska modersmålsläraren vara med på utvecklingssamtal? I den här boken  får du  
svar på många frågor – både stora och små – som rör modersmålslärarens upp-
drag. 

I handboken presenteras bland annat sko-
lans styrdokument, arbetet med fl erspråkiga 
elever samt beskrivningar av de lagar och 
regler som gäller för skolan.

Boken har en tydlig struktur med frågor och 
svar som är samlade under rubrikerna:
• Modersmålsundervisningens bakgrund 

och utveckling
• De nationella minoritetsspråken
• Modersmålsundervisning
• Modersmålslärarens uppdrag
• Planera för modersmålsundervisning
• Genomföra modersmålsundervisning
•  Arbeta som ämneslärare med  flerspråkiga 

elever
• Så fungerar skolan

En ordlista inleder boken. Där förklaras cen-
trala ord och begrepp inom skolans värld. 

Fungerar som en handbok 
Boken kan läsas från början till slut, men 
 fun gerar även som en handbok där du snabbt 
kan söka svar på frågor när de dyker upp. 

För vilka?
Boken passar främst dig som arbetar som 
modersmålslärare, men även andra yrkes-
grupper inom grundskolan och gymnasie-
skolan kan läsa boken för att få mer kunskap 
om modersmål som ämne. 

Som ny studiehandledare är det många saker 
man behöver känna till för att kunna utföra 
uppdraget på ett bra och effektivt sätt. I den 
här boken fi nns frågor och svar som beskriver 
studiehandledarens uppdrag.

Boken har en tydlig struktur där frågorna och 
svaren är samlade under sju rubriker:
• Studiehandledning på modersmålet
• Studiehandledarens uppdrag
• Planera för studiehandledning
• Genomföra studiehandledning
• Arbeta med flerspråkiga elever
• Studiehandledarens ansvar
• Så fungerar skolan
En ordlista inleder boken. Där förklaras cen-
trala ord och begrepp inom skolans värld. 

Fungerar som en handbok
Boken kan läsas från början till slut men fun-
gerar även som en handbok där man snabbt 
kan söka svar på frågor när de dyker upp. 
Det gör att studiehandledaren kan känna sig 
trygg i sitt uppdrag och vet vad som gäller 
och hur man bör agera.

För vilka?
Boken passar främst de som arbetar som 
 studiehandledare men även andra berörda 
inom grundskolan och gymnasieskolan. Skol-
ledare kan läsa handboken för att få kunskap 
om vilka frågor som ofta uppkommer kring 
studiehandledning och studiehandledar upp-
draget. Klasslärare och ämneslärare får till 
exempel svar på hur ansvarsfördelningen mel-
lan lärare och studiehandledaren kan se ut. 

En handbok för 
studie handledare

Författare: Linda Andersson, 
Madeleine Médoc 

En handbok för studiehandledare

Best nr: 27-45457-6

Sid: 96 

Pris: 245:-

Författare: Linda Andersson, 
Madeleine Médoc

En handbok för modersmålslärare

Best nr: 27-45934-2

Sid: 144 

Pris: 259:-
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Resiliens i skolan 
Främja och träna 
välbefi nnande

Författare: 
Kristina Bähr

ISBN: 27-46066-9

Sid: 240

Pris: 239:-

Välkommen till 
Pedagogikwebben!
Här har vi samlat kompetensutveckling och 
inspiration för dig som arbetar i pedagogisk 
verksamhet. Utifrån olika teman under året 
hittar du aktuella böcker, poddar, förmånliga 
bokerbjudanden och kontaktuppgifter till 
våra föreläsande författare. 

nok.se/pedagogikwebben

Välkommen till 
Pedagogikwebben!
Här har vi samlat kompetensutveckling och 
inspiration för dig som arbetar i pedagogisk 
verksamhet. Utifrån olika teman under året 
hittar du aktuella böcker, poddar, förmånliga 
bokerbjudanden och kontaktuppgifter till 
våra föreläsande författare. 

nok.se/pedagogikwebben

Hantera, utvärdera 
och förändra

Författare: 
Bo Hejlskov Elvén & 
Anna Sjölund

ISBN: 27-82330-3

Sid: 200

Pris: 219:-

Beprövad erfarenhet 
i skolan

Författare: 
Anette Jahnke

ISBN: 27-82899-5

Sid: 180

Pris: 195:-
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Paketpris 1349:-
Läs mer på 
nok.se/uvk

UVK som referensbibliotek för lärare
– allt din skola behöver

Natur & Kultur har tillsammans med fl era av 
landets forskare inom utbildningsvetenskap tagit 
fram en serie böcker för den utbildningsvetenskap-
liga kärnan, UVK. UVK består av åtta antologier i 
både tryckt och digitalt format och innehåller de 
grundläggande kunskaper och färdigheter som 
lärare behöver. Serien fungerar därmed som en 
gemensam bas och utgör i förlängningen grunden 
för ett gemensamt professionsspråk. Dessa åtta 
antologier ger din skola ett heltäckande referens-
bibliotek, du hittar titlarna nedan. 

Hållbar bedömning 
Bildning, välbefi nnande 
och utveckling i skolans 
bedömningsarbete

Författare: 
Åsa Hirsh, Christian 
Lundahl (red.)

ISBN: 27-82730-1

Sid: 396

Pris: 215:-

Specialpedagogik för 
lärare

Författare: 
Mara Westling Allodi 
(red.)

ISBN: 27-82731-8

Sid: 408

Pris: 215:-

Ämneslärarens arbete  
Didaktiska perspektiv

Författare: 
Maria Andrée, Gabriel 
Bladh, Ingrid Carlgren, 
Malin Tväråna (red.)

ISBN: 27-82890-2

Sid: 492

Pris: 215:-

Vetenskapsteori och 
forskningsmetoder i 
utbildningsvetenskap 

Författare: 
Thomas Nygren (red.)

ISBN: 27-82739-4

Sid: 352

Pris: 215:-

Vetenskapliga teorier 
för lärare 

Författare: 
Margareta Serder, 
Anna Jobér

ISBN: 27-82760-8

Sid: 456

Pris: 215:-

Utbildningens 
organisation och villkor  
Demokratins grunder

Författare: 
Maria Jarl, Hans Albin 
Larsson (red.) 

ISBN: 27-82522-2

Sid: 248

Pris: 215:-

Ledarskap, sociala 
relationer och 
konfl ikthantering för 
lärare 

Författare: 
Marcus Samuelsson, 
Martin Karlberg

ISBN: 27-82525-3

Sid: 580

Pris: 215:-

Lärande, skola, bildning 
Grundbok för lärare

Författare: 
Ulf P. Lundgren, Roger 
Säljö, Caroline Liberg

ISBN: 27-82797-4

Sid: 760

Pris: 409:-
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UVK som referensbibliotek för lärare
– allt din skola behöver
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Natur & Kultur är inte som andra bokförlag. Vi är 
en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i 
samhället. Förutom att inspirera till läsande och 
lärande använder vi vårt överskott till att stärka 
röster i det demokratiska samtalet. 
   
Läs mer om hur vi ger ordet till fler tillsammans 
med Svenska Pen, Expo, Höj Rösten Politiker-
skola och många andra på nok.se

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

Vi skräddarsyr 
lösningar efter 
dina behov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sofi a Löfström
Kundansvarig Läromedel: 
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, 
Västernorrland, Västerbotten 
och Norrbotten
076-307 31 69
sofi a.lofstrom@nok.se
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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.


