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2023Läromedelskatalogen
från Natur & Kultur

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



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

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

Vi skräddarsyr 
lösningar efter 
dina behov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Priser

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

Kontakta oss

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

Bildning, utbildning och inspiration

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

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

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

Läs mer på nok.se

@naturochkultur_skola/nokskolanok.se/nyhetsbrev

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

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

Pedagogikwebben
Kompetensutveckling och inspiration 
för dig som är lärare och pedagog.
pedagogikwebben.se
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Blir du ledsen 
om jag dör?
Av Nicolas Lunabba

Nicolas Lunabbas hyllade debutbok 
är en berättelse om sorg, hopp och 
förvandling – och om Sverige. Ett 
land där unga människor dör, där 
samhällsväven trasas sönder. Det är 
berättelsen om två människor, deras 
möte, och en ömsint skildring av den 
enorma kraften i att bli sedd. Till boken fi nns en 
kostnadsfri lärarhandledning att ladda ner på 
nok.se/lhl

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

Litteraturhistoria för 
en ny generation
Cecilia Düringer, känd från P3 Historia och SVT:s På spåret är även 
läromedelsförfattare. I Punkt Litteraturhistoria låter hon oss ta del 
av vår litteraturskatt och se hur de långa linjerna i vår historia vävs 
in i det litterära berättandet. Vi får möta blodiga krigsskildringar, 
himlastormande kärlek, hårresande skräck och ändlösa 
grubblerier om existensen.
Läs mer på sid 6.

Foto: K
arin A

lfred
sson

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

Emerich är 
mitt namn
Av Emerich Roth

I samarbete med Emerichfonden 
ger vi ut en nyutgåva av Emerich 
Roths gripande berättelse om hur 
han överlevde Förintelsen, ”Emerich 
är mitt namn”. Emerich Roth ägnade 
en stor del av sitt liv åt att föreläsa 
om det han utsattes för under andra 
världskriget på svenska skolor. Han ansåg att 
kunskap var det bästa sättet att bemöta intolerans, 
rasism och diskriminering. Emerich Roth dog 2022.
Läs mer på sid 37. 
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Fortbildning och inspiration  
Natur & Kultur erbjuder mängder av fortbildning. Både kostnadsfria 
event och betalutbildningar. Vi har även fl era populära poddar. På 
nok.se/kurser-och-event ser du vad som är på gång. Vi ses och hörs!

Cajsa Jahn
Samtalsmetoder 

i skolan

David Edfelt
Specialpedagogik

Malin Gren Landell 
Närvaro i skolan

Vill du arbeta blended ... 

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

Inti Chavez Perez om 
sexualitet, samtycke 
och relationer

Kostnadsfri
onlinekurs

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

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

Kom direkt till 
extramaterialet 
här

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

extramaterialet 

Prova 
direkt på 
nok.se/
prova

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

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

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

4
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Med den framtida yrkesrollen i fokus
Vi fyller stadigt på med läromedel för fl er 
kurser till Vård- och omsorgsprogrammet. 
Läs mer på sid 68–72 .

PSYKIATRI 1
CHRISTINA FORSBERGMARIE ALMROTH & LINNÉA SVÄRD
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PSYKOLOGI 1PSYKOLOGI 1

PSYKOLOGI 1

Psykologi 1 för vård- och omsorgsprogrammet tar avstamp 
i läsarens egna erfarenheter. Eleverna utvecklar en förståelse 
för sig själva och människorna de möter i sin omvärld och 
i sin yrkesroll.

Psykologiundervisningen ska relatera till individen själv. 
Uppgifter och re� ektionsfrågor kopplas därför till elevernas 
verklighet. Exempel och uppgifter kopplade till vård- och 
omsorgssituationer skapar ett samband mellan psykologiämnet 
och läsarens framtida yrkesroll. 

Psykologi 1 utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt vilket innebär att läsaren utvecklar psykologiska 
kunskaper såväl som det ämnesspeci� ka språket. 
Re� ektionsfrågor aktiverar förförståelsen och stöttar 
läsförståelsen. Centrala psykologiska begrepp förklaras i 
löpande text samt i en ordlista längst bak i boken. Uppgifter 
hjälper läsaren att lära in begrepp, tillämpa kunskaper och 
att kritiskt granska perspektiv och teorier.

Läroboken passar både elever i gymnasieskolan 
och vuxenstuderande. Psykologi 1 är baserad på 
psykologiläromedlet Med nya ögon.

ISBN 978-91-27-46048-5

9 7 8 9 1 2 7 4 6 0 4 8 5

Psykologi 1-omslag-tryck.indd   1-3Psykologi 1-omslag-tryck.indd   1-3 2022-01-03   12:362022-01-03   12:36

OMVÅRDNAD 2
MARIA FISCHER    DAVID NYGREN

ANATOMI   

FYSIOLOGI 1 + 2
FREDRIK JOHANSSON

 &

SVENSKA 1

ELIN HELLDÉN
LINNÉA SVÄRD

Punkt Svenska 1 är konkret och engagerande. Den består 
av sex kapitel: Läsning, Argumentera, Språkriktighet, 

Retorik, Utreda och Språksociologi. Kunskaper och 
förmågor kombineras till exempel genom att eleven får 
skriva utredande texter och delta i lärande samtal om 

litteratur och läsning. Exempeltexter stöttar eleven i att 
strukturera text och tal samt synliggör hur hen skiljer 

på egna och andras tankar. Relevanta aktiviteter 
och uppgifter prövar och befäster kunskaperna. 

Kapitlen avslutas med intervjuer som 
kopplar svenskämnets innehåll till 

omvärlden.

ELIN HELLDÉN & LINNÉA SVÄRD SVEN
SKA 1

 ¡ Punkt konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3.

 ¡ Punkt kombinerar kunskaper och förmågor, hela tiden med 
svenskämnets innehåll i fokus.

 ¡ Punkt innehåller exempeltexter som modellerar hur eleven 
kan uttrycka sina kunskaper och visar hur både innehåll och 
språk utvecklas mellan kurserna.

 ¡ Punkt låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna.

 ¡ Punkt är vägen framåt.

PUNKT BESTÅR AV:
Punkt Svenska 1
Punkt Svenska 2
Punkt Svenska 3
Punkt Litteraturhistoria

nok.se/punkt

ISBN 978-91-27-45733-1

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

Omslag Punkt Svenska 1 - tryck2.indd   1-3Omslag Punkt Svenska 1 - tryck2.indd   1-3 2020-06-23   09:192020-06-23   09:19

Nu är svenskläromedlet Punkt komplett!
Punkt modellerar hur eleven kan uttrycka sina 
kunskaper och visar utifrån exempeltexter hur både 
innehåll och språk utvecklas mellan kurserna. 
Läs mer på sid 6. 

På nästa 
sida börjar
katalogenUtforska språket och kulturen

Vi har fl era spännande nyheter att presentera 
inom Moderna språk. Läs mer på sid 18–35. 

Nyheter!

Gymnasiegemensamma ämnen till paketpris
Nu fi nns våra digitala läromedel Digilär och 
NOKfl ex till paketpris, för mer information 
kontakta oss på kundsupport@nok.se

5
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SVENSKA 1

ELIN HELLDÉN
LINNÉA SVÄRD

Punkt Svenska 1 är konkret och engagerande. Den består 
av sex kapitel: Läsning, Argumentera, Språkriktighet, 

Retorik, Utreda och Språksociologi. Kunskaper och 
förmågor kombineras till exempel genom att eleven får 
skriva utredande texter och delta i lärande samtal om 

litteratur och läsning. Exempeltexter stöttar eleven i att 
strukturera text och tal samt synliggör hur hen skiljer 

på egna och andras tankar. Relevanta aktiviteter 
och uppgifter prövar och befäster kunskaperna. 

Kapitlen avslutas med intervjuer som 
kopplar svenskämnets innehåll till 

omvärlden.

ELIN HELLDÉN & LINNÉA SVÄRD SVEN
SKA 1

 ¡ Punkt konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3.

 ¡ Punkt kombinerar kunskaper och förmågor, hela tiden med 
svenskämnets innehåll i fokus.

 ¡ Punkt innehåller exempeltexter som modellerar hur eleven 
kan uttrycka sina kunskaper och visar hur både innehåll och 
språk utvecklas mellan kurserna.

 ¡ Punkt låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna.

 ¡ Punkt är vägen framåt.

PUNKT BESTÅR AV:
Punkt Svenska 1
Punkt Svenska 2
Punkt Svenska 3
Punkt Litteraturhistoria

nok.se/punkt

ISBN 978-91-27-45733-1

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

Omslag Punkt Svenska 1 - tryck2.indd   1-3Omslag Punkt Svenska 1 - tryck2.indd   1-3 2020-06-23   09:192020-06-23   09:19

Punkt innehåller exempeltexter som tydliggör progressionen och 
modellerar hur både innehåll och språk utvecklas mellan kurserna.

Punkt
Konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3

Med serien Punkt konkretiseras progressionen 
mellan kurserna Svenska 1, 2 och 3. Punkt kombi-
nerar kunskaper och förmågor, hela tiden med 

svenskämnets innehåll i fokus. Med tre kursböcker 
och en litteraturhistoria kan litteratur historien ta 
plats i alla tre kurserna.

Pu
nk

t
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Punkt Litteraturhistoria
Punkt Litteraturhistoria är medryckande 
och lärorik. De litteratur historiska epo-
kerna sätts i ett sammanhang genom 
utblickar mot hela världen. Därefter målas 
bilden av hur samhälle och litteratur speg-
lar varandra i den västerländska och 
svenska litteraturen. Ett källkritiskt förhåll-
ningssätt genom syrar innehållet i och med 
att såväl författarens som läsarens roll pro-
blematiseras. Ett stort antal författarskap 
presenteras och centrala verk analyseras. 
Analyserna modellerar hur eleven kan 
göra egna närläsningar av både utdrag 
och hela verk. Relevanta uppgifter prövar 
och befäster kunskaperna och kapitlen 
avslutas med en samman fattande uppgift 
som knyter samman epok och verk.

Punkt Svenska 1
Punkt Svenska 1 är konkret och engage-
rande. Den består av sex kapitel: Läsning, 
Argumentera, Språkriktighet, Retorik, 
Utreda och Språksociologi. Kunskaper och 
förmågor kombineras till exempel genom 
att eleven får skriva utredande texter och 
delta i lärande samtal om litteratur och läs-
ning. Exempeltexterna stöttar eleven i att 
strukturera text och tal och synliggör hur 
hen skiljer på egna och andras tankar. 
Relevanta aktiviteter och uppgifter prövar 
och befäster kunskaperna. Kapitlen avslu-
tas med intervjuer som kopplar svenskäm-
nets innehåll till omvärlden.

Punkt Svenska 2
Punkt Svenska 2 har samma kapitelstruktur 
som Punkt Svenska 1 och består av kapit-
len: Läsning, Argumentera, Grammatik, 
Retorik, Utreda och Språkförhållanden. 
Även här kombineras kunskaper och för-
mågor och eleven får till exempel skriva 
försvarstal utifrån skönlitterära karaktärers 
agerande. Exempeltexterna fördjupar 
elevens kunskaper om att strukturera och 
formulera text och tal och synliggör vilken 
roll grammatiken spelar för tydlig kommu-
nikation. Relevanta aktiviteter och uppgif-
ter utmanar och bygger på elevernas kun-
skaper. Kapitlen avslutas med utblickar 
som kopplar svenskämnets innehåll till det 
omgivande samhället.

Punkt Svenska 3
Kapitelstrukturen är densamma även i 
Punkt Svenska 3 vilket tydliggör progres-
sionen: Läsning, Argumentera, Retorik, 
Utreda och Språkförändring. Liksom i 
Punkt Svenska 1 och 2 kombineras olika 
kunskaper och förmågor och därmed får 
eleverna fl era tillfällen att pröva och 
utveckla sina kunskaper. En uppgift hand-
lar till exempel om att skriva och hålla 
argumenterande tal om språkförändring. 
Exempeltexterna modellerar bland annat 
hur eleven kan göra litteraturvetenskap-
liga analyser och formulera sig nyanserat 
och varierat. Relevanta aktiviteter och 
uppgifter utvecklar elevernas analytiska 
och kritiska förmåga. Kapitlen avslutas 
med texter som sätter svenskämnet i en 
samhällelig kontext och förbereder eleven 
för vidare studier och arbetsliv.

nok.se/punkt

Författare: Elin Helldén, Linnéa Svärd, Cecilia Düringer

Punkt

Punkt Svenska 1  27-45733-1  280 s  359:-

Punkt Svenska 2  27-45734-8  288 s  359:-

Punkt Svenska 3  27-45735-5  256 s  359:-

Punkt Litteraturhistoria  27-45736-2  480 s  409:-

Punkt Digital

Punkt Svenska 1 Digital  27-46084-3  12 mån  149:-

Punkt Svenska 2 Digital   27-46204-5  12 mån  149:-

Punkt Svenska 3 Digital   27-46205-2  12 mån  149:-

Punkt Litteraturhistoria 
Digital  27-46206-9 12 mån  149:-

... ett engagerande inne-
håll som kan få elever att 
ta sig an svenskämnet på 
bästa sätt. 
OM PUNKT SVENSKA 2 I BTJ-HÄFTET NR 19, 2021, 
CATARINA ECONOMOU

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

Digitalt extramaterial ingår
Här hittar du bland annat podden Punkt 
Plusmeny med Cecilia Düringer.

Tips!
Missa inte podden

Punkt Plusmeny där 
Cecilia Düringer bjuder 

på fördjupade kunskaper 
om litteraturhistoria.

nok.se/punkt
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Fixa svenskan
Kursböcker för Svenska 1–3
Fixa svenskan är kompletta kursböcker som behandlar litteratur, språk och muntlig och skriftlig 
framställning i olika genrer. 

Kompletta kursböcker
Kursböckerna lotsar eleverna genom litte-
rära teman och motiv, litterär analys, 
språkvetenskapliga frågor och muntlig 
och skriftlig framställning i olika genrer – 
allt på ett sätt som är både stöttande och 
fördjupande.

Arbetsgången i Fixa svenskan är tydlig 
och innehållet varierat och engagerande. 
Serien utmanar och utvecklar eleven med 
fl era olika typer av uppgifter. 

Uppslaget
Längst bak i respektive bok fi nns en mat-
nyttig uppslagsdel med bland annat litte-
raturvetenskapliga begrepp, språkriktig-
het, referatteknik och källhantering.

Fixa svenskan 1
I Fixa svenskan 1 får eleven möta tre cen-
trala litterära motiv: I gränslandet, Det 
galna geniet och Triangeldramat. Motiv, 
berättarteknik och stildrag presenteras 
med hjälp av mönstertexter i olika genrer, 
från olika tider och olika delar av världen.

Genom att få kunskap om hur språk och 
språkbruk varierar blir eleverna medvetna 
om sitt eget och andras språk och attity-
der till språklig variation.

För att eleven ska bli genremedveten 
presenteras mönstertexter och typiska 
drag för olika genrer. Fokus ligger på syfte, 
uppbyggnad, språkliga drag och kommu-
nikationssituation. I Fixa svenskan 1 får 
eleven bland annat möta debattartiklar, 
informerande tal, argumenterande tal och 
litterära analyser.

Fixa svenskan 2
I Fixa svenskan 2 presenteras de litteratur-
historiska epokerna och skönlitterära tex-
ter som visar hur idéer som funnits i sam-
hället har speglat sig i litteraturen.

De språkvetenskapliga kapitlen fokuse-
rar på Sverige som ett mångspråkigt sam-
hälle och på språksituationen i Norden.

Boken innehåller dessutom ett gediget 
avsnitt om grammatik och hur de olika 
nivåerna i språket samspelar.

Fixa svenskan 2 fortsätter att bygga upp 
elevens genremedvetenhet. Här presente-
ras bland annat essäer, reportage, utre-
dande tal och litteraturhistoriska analyser.

Fixa svenskan 3
I Fixa svenskan 3 får eleven möta skönlitte-
ratur skriven på 1900-talet och fram till vår 
egen tid. Här introduceras några olika lit-

teraturvetenskapliga analysperspektiv.
De språkvetenskapliga kapitlen handlar 

om svenskans plats i världen, språks släkt-
skap och svenskans historia.

Både den muntliga och den skriftliga 
framställningen i Fixa svenskan 3 betonar 
det vetenskapliga arbetssättet. Bland de 
genrer som behandlas fi nns PM och 
retorik analys.

Extramaterial och Digitalbok
Fixa svenskan fortsätter på webben! Till  
grammatikavsnittet i Fixa svenskan 2 fi nns 
det webb övningar. Digitalboken är en 
kopia av den tryckta boken.

Författare: Ann-Sofi e Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Fixa svenskan

Fixa svenskan 1 27-45725-6 384 s 389:-

Fixa svenskan 1 Digitalbok 27-46001-0 12 mån 115:-

Fixa svenskan 2 27-45726-3 464 s 389:-

Fixa svenskan 2 Digitalbok 27-46002-7 12 mån 115:-

Fixa svenskan 3 27-45727-0 388 s 389:-

Fixa svenskan 3 Digitalbok 27-46003-4 12 mån 115:-

nok.se/fi xasvenskan
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Digilär Svenska
Heldigital svenska med stor frihet
Ett komplett basläromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Svenska 1, 2 och 3. Här fi nns ett 
generöst tilltaget material med skönlitteratur, sakprosa och såväl självrättande övningar som mer för-
djupande uppgifter.

Digilär Svenska låter dig som lärare välja 
det arbetssätt som bäst passar din under-
visning. Du avgör om du vill plocka ihop 
material och skapa en mindre delkurs eller 
om du vill planera hela terminen eller till 
och med hela kursen. Dessutom kan du 
enkelt komplettera med eget material.

Nu fi nns även nyskrivna avsnitt om bland 
annat retorik och litteraturvetenskapliga 
analysperspektiv och därmed är Digilär 
Svenska komplett för alla tre kurserna.

Digilär Svenska består av fem delar: 
Handbok, Språket, Litteraturen, Teman 
och Bibliotek.

Handbok
Med hjälp av Handboken utvecklar eleven 
sin förmåga att tala, läsa, skriva och för-
hålla sig källkritiskt till texter av olika slag. 

Språket 
Språket innehåller de språkvetenskapliga 
delarna av svenskämnet, till exempel 
språksociologi, språkförhållanden i 
Sverige och Norden, grammatik och 
språkhistoria. 

Litteraturen 
I arbetsområdet Litteraturen presenteras 
litteraturhistorien utifrån epokerna. Här 
fi nns dessutom skönlitterära texter som 
visar på tidstypiska drag. Texterna fi nns 
även samlade i Biblioteket. 

Teman
Du kan också välja att arbeta tematiskt 
med svenskkurserna. Digilär Svenska
innehåller ett antal teman som belyser 
svenskämnet på olika sätt. Några av tema-
rubrikerna är: Bryt upp, Lust och längtan 
och Dröm och verklighet. Arbetsområ-
dena innehåller textutdrag som du även 
hittar i Biblioteket. 

Bibliotek 
I Biblioteket fi nns en antologi med ett stort 
antal titlar, såväl skönlitterära texter som 
sakprosa. Dessutom innehåller Biblioteket 
självrättande grammatikövningar, ordquiz 
och begreppslistor. 

Fem snabba om läromedlet
• Fyra läromedel i ett – handbok, språk-

vetenskapliga delar, litteraturhistoria 
och litteraturvetenskap. Dessutom 
intresseväckande teman.

• Närmare 300 självrättande språk- och 
grammatikövningar.

• En omfattande samling antologitexter, 
med utdrag ur skönlitteratur och sak-
prosa och klassiska texter såväl som 
moderna.

• Inläst tal till antologitexterna.
• Begreppslistor för språk, litteratur och 

retorik.

Författare Cecilia Lilja, Emma Sivedal, Linda Persson, Rikard 
Liljenskog, Charlotte Cedergren

Digilär Svenska gy 98-30280-6 12 mån 139:-

nok.se/digilar

Nu komplett 
för Svenska 1–3!
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Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

TACKLA

Ordkunskap

GUNNEL BERGSTRÖM

IDIOM

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

Tackla

Läsförståelse

AnnA Almqvist ✦ mAhiyAr moghAdAm ✦ Ann-mAri tormAlm

    Skönlitteratur

Grön pist

TACKLA LäsSkönGrön.indd   1 08-02-05   08.36.22

Fixa grammatiken beskriver i fyra kapitel språkets uppbyggnad och olika nivåer och 
visar hur de samspelar: från ljud och ordbildning via ordens sortering i ordklasser och 
vilka roller orden har i frasen och satsen till det avslutande kapitlet om språktypologi. 

Till Fixa grammatiken fi nns prov som säljs som nedladdningsbara pdf:er.

I populära Fixa genren fi nns fl era genrer med fokus på vetenskapligt skrivande: retorik-
analys, PM, vetenskapliga rapporter och populär vetenskapliga artiklar.

Med Fixa genren får dina elever verktygen för att förstå vad som utmärker olika genrer. 
Mönstertexterna och analyserna i boken stöttar eleverna i att utveckla sin egen förmåga 
att läsa, analysera och skriva egna texter inom såväl svenskan som andra ämnen.

Fixa genren
Svenska 1, 2 och 3

Fixa grammatiken
Svenska 2

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

För beställningsinformation, se nok.se/tackla

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

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

Modern retorik
Konsten att få folk att vilja lyssna
I Modern retorik, med förord av professor Lennart Hellspong, har Elaine Eksvärd upp-
daterat den klassiska retoriken för att passa dagens samhälle. 

Boken visar bland annat hur man tillämpar den retoriska arbetsprocessen, använder 
sig av presentationsteknik samt hur man på bästa sätt hanterar talängslan. I varje kapitel 
fi nns retoriska utmaningar i form av ett stort antal praktiska övningar. Modern retorik
utgår från det centrala innehållet i kursen Retorik 100 poäng, men kan även användas i 
de övriga svensk kurserna. 

För beställningsinformation, 
se nok.se

Författare: Ann-Sofi e 
Lindholm, Pär Sahlin, 
Helga Stensson

Fixa grammatiken

27-43534-6

116 s

195:-

Fixa grammatiken, 
Digitalbok

27-43925-2, 12 mån, 115:-

Fixa grammatiken, 
Prov Pdf 

27-44318-1, 299:-

Författare: Pär Sahlin, 
Helga Stensson

Fixa genren

27-44212-2

312 s

319:-

Fixa genren Digitalbok

27-44485-0

12 mån

115:-

Författare: 
Elaine Eksvärd

Modern retorik

27-42820-1

208 s

289:-

Modern retorik 
Digitalbok

27-43256-7

12 mån

115:-

SVENSKA

10

SVENSKA
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Fördel
SVA för nyanlända åk 7-9
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Fördel 
ÖVNINGSBOK 1

– SVA för nyanlända åk 7-9

Fördel är ett nybörjarmaterial i svenska för ungdomar på 

högstadiet och gymnasiet. Övningsboken följer textbokens 

10 tematiska kapitel. 

Här finns elevernas egna ordlistor och uppgif ter som tränar 

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

förekommer i skolan, till exempel beskrivande, berättande och 

instruerande texter. Flera övningar i varje kapitel är markerade 

med en stjärna. Dessa övningar ligger lite över elevernas 

förväntade språknivå. Det här gör att elever på olika språknivå 

kan arbeta med materialet samtidigt. Men med rätt stöttning 

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

finns hörövningar. Ljudfilerna till hörövningarna laddas ned 

tillsammans med lärarhandledningen. 

Fördel 1 består av

Textbok 27-42183-7 

Övningsbok 27-42184-4 

Textbok Digital 27-42582-8

Lärarhandledning  27-42229-2

(nedladdningsbar pdf + ljudfi ler mp3) 

ISBN 978-91-27-42184-4

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

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

Fördel
Basläromedel i sva för nyanlända

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

Textbok 1 och 2
Textböckerna består av tio tematiska kapi-
tel som inleds med en introduktionsbild
för eleverna att samlas kring – oavsett 
språknivå. Varje kapitel innehåller också en 
språkträningsdel, dialoger och olika text-
typer. Fördel 1 avslutas med en skönlitte-
rär följetong, medan Fördel 2 innehåller 
fl era sakprosatexter.

Övningsbok 1 och 2
Övningsböckerna innehåller uppgifter 
som tränar ord och fraser samt elevens 
eget skrivande. Här fi nns även hörövningar 
och grammatiska moment. Fördel 1 passar 
för nybörjare i svenska som andraspråk, 
medan Fördel 2 vänder sig till elever på 
nybörjar- och mellannivå.

Lärarhandledningar
Lärarhandledningarna laddas ner och kan 
delas med lärare på skolan. De innehåller 
förslag på hur man kan arbeta kapitel för 
kapitel, kopierings underlag samt ljud-
fi lerna till alla texter och hör övningar i 
mp3-format.

Läs
Fördel Läs består av åtta specialskrivna 
skönlitterära texter med uppgifter. Texterna 
berör teman som kärlek, utanförskap, mod 
och vänskap. Boken kan användas som 
komplement till Fördel 1 och 2 men funge-
rar också att arbeta med fristående. Samt-
liga texter är inlästa och fi nns på
nok.se/fordel

nok.se/fordel

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

Fördel 1

Textbok 27-42183-7 192 s 279:-

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

Övningsbok  27-42184-4 192 s 189:-

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

Fördel 2

Textbok  27-42230-8 192 s 279:-

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

Övningsbok 27-42231-5 192 s 189:-

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

Fördel Läs

Textbok 27-44681-6 60 s 129:-

Fördel Start

Bildordbok 27-45863-5  64 s 169:-

Fördel Start
Fördel Start är den senaste komponenten i 
serien, som passar för språkintroduktion. Det 
är en arbetsbok med rikt bildstöd som eleven 
kan arbeta med på egen hand.

Bildordboken Fördel Start består av
sex kapitel. Varje kapitel inleds med en 
detaljrik illustration:
• I klassrummet
• I korridoren 
• I skolan

• På fritiden
• På torget 
• En dag

Jag gillar Fördel för att 
den har ett driv som får 
mina elever att känna sig 
kompetenta. 
SVA-LÄRARE
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Gilla svenska
Flexibelt och genrepedagogiskt läromedel för nyanlända elever

Författare: Sanna Lundgren, Caroline Croona

Gilla svenska B

Elevbok 27-45218-3  240 s 249:-

Lärarhandledning Webb 27-45531-3  12 mån  349:- 

Gilla svenska C

Elevbok 27-45110-0  232 s  249:-

Lärarhandledning Webb  27-45719-5  12 mån  349:-

Gilla svenska D

Elevbok 27-45877-2 232 s 249:-

Lärarhandledning Webb 27-45881-9 12 mån 349:-

nok.se/gillasvenska

Fristående kapitel
I Gilla svenska är teman relevanta för unga 
vuxna som ska etablera sig i Sverige. De 
får kunskap om svenska förhållanden och 
koder, aktuella händelser och ett funktio-
nellt språk som de kan använda direkt 
efter första lektionen. Boken är uppbyggd 
med progression inom respektive kapitel. 
Och varje kapitel är fristående för att det 
ska vara fl exibelt för elev och lärare att 
arbeta med boken. 

Tydlig struktur underlättar för eleven 
Alla kapitel har en tydlig struktur med åter-
kommande moment: tydliga mål i början 
av kapitlet, förförståelse och strategier 
inför varje färdighet, grammatik och digital 
kompetens. Färdigheterna består av: läsa, 
lyssna, skriva, berätta och samtala. I varje 
kapitel får eleverna dessutom lära sig att 
tolka text och bilder som till exempel dia-
gram och skyltar. Genom att läsa och 

lyssna på korta dia loger, som fi nns i varje 
kapitel, förbättrar eleverna sitt uttal.

Fokus på läsförståelse
I Gilla svenska får eleverna träna på att läsa 
och förstå, sammanfatta och återberätta 
samt svara på mellan raderna-frågor. I 
varje kapitel fi nns huvudtexter i två text-
typer på två nivåer:
• En berättelse som introducerar temat 

och som ger eleven en bra grund för att 
fortsätta fördjupa sig.

• En artikel eller faktatext som ger eleven 
extra utmaning och möjlighet att arbeta 
vidare mer självständigt.

Lärarhandledning
Till Gilla svenska hör en webbaserad lärar-
handledning med en tydlig struktur för att 
du enkelt ska nå allt lärarmaterial som fi nns 
tillgängligt. Licensen gäller för en lärare i 
12 månader. 

Digitalt extramaterial ingår
Det ingår extramaterial som fi lmade sam-
tal, uttalsövningar, extra hörövningar, facit 
samt grammatik- och ordkunskaps-
övningar.

Gilla svenska har en tydlig struktur med konkreta mål och synliga strategier.

Gilla svenska Digital 
Ett heldigitalt läromedel 
Gilla svenska Digital bygger på vårt läro-
medel Gilla svenska och innehåller allt du 
är van vid från den tryckta boken i en 
användarvänlig plattform med funktioner 
anpassade för språkinlärning. 

Författare: Sanna Lundgren, Caroline Croona

Gilla svenska Digital

Kurs B 98-44233-5 12 mån 139:-

Kurs C 27-45983-0 12 mån 139:-

Kurs D  27-45984-7  12 mån 139:-
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MARGARETA 

MÖRLING

ELEVBOK   1

FRAMÅT   A

MARGARETA 

THYRA BRUSEWITZ 

BODIL RENLUND

TEXTBOK

FRAMÅT   B

THYRA BRUSEWITZ 

BODIL RENLUND

TEXTBOK

FRAMÅT   C

ISBN 978-91-27-43316-8

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

Framåt är ett heltäckande läromedel för kurs A–C inom s� -undervisningen. Det är i första hand 
tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen 
till repetition.

Framåt C passar för studerande på s� -kurs C, studieväg 2 och studieväg 3. I Framåt C får eleverna 
hjälp att förstå samhället de lever i. Texter och övningar ger eleverna  möjlighet att utveckla ett 
fungerande vardagsspråk. 

Framåt C består av:
• Textbok, tryckt (med tillgång till ljud� ler och webbövningar online)
• Textbok, Interaktiv (med inlästa texter och webbövningar)
• Övningsbok, tryckt
• Lärarhandledning, tryckt (med tillgång till inlästa texter, webbövningar, hörövningar och 
   kopieringsunderlag online)

TEXTBOK
THYRA   BRUSEWITZ 

BODIL   RENLUND

SARA   GOMBRII

FRAMÅT   C

TEXTBOK

Referensnivåer (CEFR)

SFI Kurs A

SFI Kurs B

SFI Kurs C

SFI Kurs D

A1

A1 –/A1

A1/A2

A2

A2/A2+

B1

B1/B1+

B2
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THYRA   BRUSEWITZ 
BODIL   RENLUND
SARA   GOMBRII

Framat C TB_cover.indd   1-3 2016-10-20   11:13

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

Framåt A

Elevbok 1 27-43309-0  64 s 169:-

Lärarhandledning 1 Webb 27-45611-2  12 mån  349:-

Elevbok 2 27-43310-6  64 s 169:-

Lärarhandledning 2 Webb 27-45613-6  12 mån  349:-

Elevbok 3 27-43311-3  64 s 169:-

Lärarhandledning 3 Webb 27-45615-0  12 mån  349:-

Framåt B

Textbok inkl. ljudfi ler 27-43313-7 176 s  279:-

Textbok Digitalbok 27-43920-7 12 mån 115:-

Övningsbok 27-43314-4 176 s 219:-

Lärarhandledning Webb 27-45618-1  12 mån  349:-

Framåt C

Textbok inkl. ljudfi ler 27-43316-8 176 s 279:-

Textbok Digitalbok 27-44977-0 12 mån 115:-

Övningsbok 27-43317-5 176 s 219:-

Lärarhandledning Webb 2-745621-1 12 mån  349:-

Framåt
För ett klassrum med 
fl exibla starter

nok.se/framat

Lärobok
Måls lärobok innehåller tio kapitel med 
fl era teman och många olika texttyper. 
Efter texterna fi nns övningar. Alla texter är 
intalade och till varje kapitel fi nns höröv-
ningar.

Övningsbok och webbövningar
De omfattande övningsböckerna och en 
mängd webbövningar gör att det blir lätt-
are med individanpassad undervisning. 
Övningsboken fångar upp elever vars kun-
skaper ligger både under, över och i nivå 
med läroboken.

Mål
Lugn progression och metodisk stöttning

Författare: Anette Althén, Kerstin Ballardini, 
Sune Stjärnlöf, Åke Viberg

Mål 1 (4:e uppl)

Lärobok inkl. ljudfi ler 27-42561-3  259 s 339:-

Övningsbok 27-42634-4  160 s 189:-

Lärarhandledning Webb  27-45598-6  12 mån  349:-

Interaktiv studiehandledning  27-45132-2  12 mån  109:-

Mål 2 (4:e uppl)

Lärobok inkl. ljudfi ler 27-42958-1 256 s 339:-

Övningsbok 27-42979-6 160 s  189:-

Lärarhandledning Webb  27-45600-6  12 mån  349:-

nok.se/mal

Digitalt extramaterial ingår
Mål fortsätter på webben! Här fi nns 
extramaterial som fi lmer, självrättande 
webbövningar och många ljudfi ler.  

Framåt A
Framåt A består av tre elevböcker, A1, A2 och A3, som 
hjälper till att ge eleverna ett basordförråd och en 
god start på läs- och skrivinlärningen. Till varje elev-
bok fi nns webbövningar och inläst text. Dessutom 
fi nns inlästa ordlistor på arabiska, dari och somaliska. 
Till varje elevbok hör en web baserad lärarhandled-
ning. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Framåt B och C
Framåt B och C består av en textbok, en övningsbok 
och en webbaserad lärarhandledning. I Framåt B och 
C fi nns fl era olika teman och olika typer av texter. I 
övningsboken får eleverna träna på läs förståelse, 
grammatik, ord och begrepp. Licensen till lärarhand-
ledningen gäller för en lärare i 12 månader. 

Innehåll
Boken omfattar fem kapitel och en metoddel, som 
innehåller enkla tips på hur du som kursledare kan 
arbeta med materialet. De fyra första kapitlen utgår 
från dialoger mellan människor. Här studeras använd-
bara fraser som kan behövas under den första tiden i 
Sverige. I slutet av varje kapitel fi nns en plus-sida för 
den som vill jobba vidare, med texter och grammatik. 
Sista kapitlet är ett faktakapitel om Sverige.

Vardagssvenska 
Grundkurs i svenska språket för nyanlända

Författare: Anette Althén, Kristoffer Magnell

Vardagssvenska – Grundkurs i svenska språket 

Lärobok  27-44703-5       90 s  139:-

nok.se/vardagssvenska

Digitalt extramaterial ingår
Vardagssvenska fortsätter på webben! Här 
fi nns extramaterial som inspelade dialoger 
på svenska och översättningar till dari, 
arabiska, somaliska, ukrainska och tigrinja.

Nu med 
ljudfi ler 

översatta till 
ukrainska och 

ryska.

13
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I den nya upplagan av Rivstart ligger fokus 
på kommunikation och stimulerande och 
varierade uppgifter. Dessutom synliggörs 
den egna språkinlärningen. Den nya for-
men hjälper studenterna att enkelt navi-
gera mellan olika innehållsdelar – gram-
matik, språkliga verktyg, språkfakta och 
realia. Innehållet och den grammatiska 
progressionen bygger på nivåbeskrivning-
arna i Europarådets nivåskala (GERS). 

Läromedlet består av en textbok, en 
övningsbok och en webbaserad lärar-
handledning. Förutom detta fi nns ett 
gediget digitalt extramaterial. Det 
innehåller bland mycket annat övningar, 
ljudfi ler och ordlistor.

Vad behålls och vad är nytt?
Precis som tidigare får studenterna goda 
möjligheter att utveckla sina färdigheter i 
att läsa, skriva, lyssna och samtala på 
svenska. I den nya upplagan fördjupas de 
grammatiska förklaringarna i övningsbo-
ken. En annan nyhet är att studenterna blir 
medvetna om sin språkutveckling och sina 
kunskapsluckor med hjälp av repetitions-

uppgifter i textboken. Luckorna kan däref-
ter fyllas igen med hjälp av övningsboken.

Fyra snabba om Rivstart
• Enda heltäckande läromedlet för 

svenska som främmande språk.
• Kommunikativ språkinlärning med ett 

modernt och vardagligt språk.
• Snabb progression.
• Goda möjligheter att bli medveten om 

den egna inlärningen.

Rivstart tidigare upplaga

Rivstart
Den snabbaste vägen till språket

Författare: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Rivstart (3:e uppl)

A1/A2 Textbok 27-46234-2 288 s 349:-

A1/A2 Övningsbok 27-46236-6 288 s 239:-

A1/A2 Lärarhandledning Webb  27-46238-0   12 mån    349:-

Beställningsinformation om tidigare upplaga, se nok.se.

nok.se/rivstart

Digitalt extramaterial ingår
Rivstart fortsätter på webben! Här fi nns 
extramaterial som övningar, ordlistor, ord-
kort för ordträning, verblista, ljudfi ler och 
mycket mer som passar extra bra för elever 
som studerar på egen hand eller för grup-
per med varierande kunskapsnivåer. 

Det uppskattade läromedlet för studievana studenter har fått ny form och reviderat innehåll. Nu kommer tredje 
upplagan av Rivstart!

41

4
1	 Favoritfiket
Sandra går ofta på kafé själv eller med vänner.  Hon älskar att fika! En favoritplats är Kafé Svea. Det ligger på Storgatan, mitt i stan. På Kafé Svea jobbar Anneli. Hon är alltid glad och pratar  en stund med Sandra. Annelis man, Sture, är bagare och bakar fikabrödet på kaféet. Han kommer ofta ut och pratar en stund också.  Ibland får Sandra provsmaka bullar och kakor. Sandra dricker kaffe och äter en smörgås eller kanelbulle.  

På vintern tar hon en semla ibland. Allt är så gott! Hon fikar, tittar på folk, läser 
en bok eller pratar med vänner på kaféet. Ibland träffar Sandra klasskompisar  
där och de pluggar och fikar tillsammans. Sandra trivs på Kafé Svea! A Berätta för varandra om ett favoritkafé.Vad heter det?

Var ligger det?
Vad kan man äta och dricka där?Vad gör du på kaféet?

41

Berätta för varandra om ett favoritkafé.

Vad kan man äta och dricka där?

14
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Språkträning för nyanlända ungdomar
Margaretha Svensson

2

Lär dig
Ord- och läsförståelse för nyanlända
Lär dig är en läromedelsserie som riktar sig till nyanlända 
elever på språk introduktion. Den är uppdelad i två 
böcker: Lär dig-Ord och Lär dig-Läs.

Öva svenska
Språkträning för nyanlända ungdomar
Öva svenska 1 och Öva svenska 2 är tydliga förstamaterial 
med långsam progression. Öva svenska möjliggör för 
eleven att arbeta på egen hand och är ett material för 
klassrum i ständig förändring.

Författare: 
Margaretha Svensson

Öva svenska

Öva svenska 1

27-45125-4

80 s

115:-

Öva svenska 2

27-45126-1

72 s

115:-

Författare: 
Joel Berglund

Lär dig 

Lär dig – Ord

27-44817-9

111 s

165:-

Lär dig – Läs

27-44816-2

104 s

165:-

Interaktionskorten för SFI innehåller frågor 
och uppmaningar med ämnesinnehåll som 
eleverna möter i språkundervisningen i 
Kurs B, C och D på framför allt studieväg 2. 
Med hjälp av korten får eleverna träna på 
att ställa frågor och formulera egna svar 
genom att berätta, beskriva, motivera och 
argumentera.

Interaktionskorten möjliggör en allsidig 
träning av den muntliga kommunikatio-
nen. Med hjälp av korten får eleverna inte 

bara träna på att uttrycka sig på svenska 
för olika syften, de får även möjlighet att 
träna på turtagning, uttal och att hålla i 
gång konversationen. Korten ger också 
förutsättningar att automatisera språkan-
vändningen, vilket kommer hjälpa elev-
erna att interagera på svenska i andra situ-
ationer.

Kort om Interaktionskorten för sfi :
• Interaktionskorten består av 3 askar, en 

för varje kurs: B, C och D.

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

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

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

Interaktionskort 
Kommunikationsträning som passar språkintroduktion

Författare: Carolin Andersson, Rostom Rostom

Interaktionskort för SFI

Interaktionskort SFI B  27-46150-5 169:-

Interaktionskort SFI C  27-46151-2 169:-

Interaktionskort SFI D  27-46152-9 169:-

15
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 Förberedelseklass/språkintroduktion

Nybörjare  På väg

 13–15 år  13–15 år

 15–18 år 15–18 år

 13–18 år

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

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

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

Bläddra i 

alla böcker 

på nok.se

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

Högstadiet/Gymnasiet

ÖvrigtSva – högstadium/gymnasium

I ordinarie klass

FÖRDEL
Start

Sven
ska som andraspråk för nybörjare

Maria Ramsby Guillemain

Åk 7–9

FÖRDEL FÖRDEL

FÖRDEL

DEL

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

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

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

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse på 
tre nivåer

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

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

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

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

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

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

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

Digilär 
Svenska gy
En möjlighet 
att ge digitala 
lässtöd till eleven

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

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse 
på tre nivåer

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

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

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

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

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

Gilla svenska C
Flexibelt och 
genrepedagogiskt 
med tydliga mål 
och strategier

Läspraktik
Noveller med 
yrkestema för 
kurs B och C

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

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

Grepp om 
svenskan
Praktisk 
handbok i  
svenska/sva 

Öva och
pröva
Läsförståelse 
för svenska 
och sva 

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

Introboken
Övningsbok 
i svenska 
och sva för 
årskurs 7

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

Fixa genren
Läsa och 
skriva i genrer

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

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

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

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

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

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

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

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

Summit 1–4
Grundläggande 
matematik

Spot on 1
Pedagogiskt 
läromedel för 
grundläggande 
engelska

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

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

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

Fördel Start
Bildordbok 
med övningar 
för nyanlända 
ungdomar

Sva-lådan Tala
100 kort med 
muntliga språk-
övningar

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

Nybörjare  På väg

 13–15 år  13–15 år

 15–18 år 15–18 år

 13–18 år

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

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

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

Bläddra i 

alla böcker 

på nok.se

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

Högstadiet/Gymnasiet

ÖvrigtSva – högstadium/gymnasium

I ordinarie klass

FÖRDEL
Start

Sven
ska som andraspråk för nybörjare

Maria Ramsby Guillemain

Åk 7–9

FÖRDEL FÖRDEL

FÖRDEL

DEL

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

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

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

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse på 
tre nivåer

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

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

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

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

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

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

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

Digilär 
Svenska gy
En möjlighet 
att ge digitala 
lässtöd till eleven

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

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse 
på tre nivåer

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

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

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

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

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

Gilla svenska C
Flexibelt och 
genrepedagogiskt 
med tydliga mål 
och strategier

Läspraktik
Noveller med 
yrkestema för 
kurs B och C

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

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

Grepp om 
svenskan
Praktisk 
handbok i  
svenska/sva 

Öva och
pröva
Läsförståelse 
för svenska 
och sva 

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

Introboken
Övningsbok 
i svenska 
och sva för 
årskurs 7

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

Fixa genren
Läsa och 
skriva i genrer

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

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

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

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

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

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

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

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

Summit 1–4
Grundläggande 
matematik

Spot on 1
Pedagogiskt 
läromedel för 
grundläggande 
engelska

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder-
visning

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

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

Fördel Start
Bildordbok 
med övningar 
för nyanlända 
ungdomar

Sva-lådan Tala
100 kort med 
muntliga språk-
övningar

Sva-lådan Tala
100 kort med 
muntliga språk-
övningar
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Echo 5 och 6
Omarbetad gymnasieengelska med många nyheter

Vår uppskattade läromedelsserie i engelska för gymnasiet revideras och blir ännu 
bättre. Precis som tidigare innehåller Echo olika texttyper med fokus på samhälls-
frågor. Bland nyheterna fi nns fl era nyskrivna kapitel och en mängd nya övningsty-
per för att eleverna ska utveckla en allsidig språklig säkerhet. I år får Echo 5 
sällskap av Echo 6!

Echo 5
Echo 5 riktar sig till elever som läser Engelska 5. 

Tematiska kapitel
Lärobokens tematiska upplägg med teman som 
24-Hour Lifestyle, Healthy Changes, Mother Earth, 
What Are Friends? och The Eyes of the Bully, väcker 
elevernas intresse och engagemang. Varje kapitel 
består av en eller fl era huvudtexter och i vartannat 
kapitel även en komplett novell som berör kapitlets 
övergripande tema. Huvudtexterna är av olika slag 
så som review, brochure, email, testimonial, feature 
article, blog och speech transcript och bidrar med 
variation och leder till en ökad genremedvetenhet.

Utvecklande övningar
En nyhet i andra upplagan är de fi na kapitelstar-
terna med målbeskrivningar och diskussionsupp-
gifter för att eleverna ska få möjlighet att aktivera 
sin förförståelse och bekanta sig med temat innan 
de börjar. I varje kapitel följs huvudtexterna av en 
mängd övningar som tränar olika förmågor, ny 
vokabulär och texttypiska moment. I Let’s practice 
tränar eleverna bland annat på läs- och hörförstå-
else samt ny vokabulär. De populära övningsty-
perna Short Discussion och Quick Writing fi nns 
kvar. I Learn how förbereder sig eleverna inför 

slutuppgiften Final task genom att lära sig om en 
specifi k genre. Här får de ta del av en mönstertext, 
de får lära sig användbara fraser och textdisposi-
tion samt saker att tänka på vad det gäller anpass-
ning till situation, sammanhang och mottagare.

Bedömning
I varje kapitel fi nns gott om både receptiva och pro-
duktiva uppgifter vilket möjliggör för dig som lärare 
att få en god uppfattning om elevernas nivå under 
lektionstid. I varje kapitel fi nns också antingen en 
större muntlig eller skriftlig slutuppgift, Final task, 
som kan användas som bedömningsunderlag. 
Eleverna förbereds väl inför slutuppgiften genom 
att arbeta med kapitlet. I lärarhandledningen som 
fi nns på webben fi nns dessutom färdighetsprov för 
utskrift.

Echo 6
Echo 6 riktar sig till elever som läser kursen Engel-
ska 6. Precis som i Echo 5 ligger fokus på samhälls-
frågor, genremedvetenhet och kompletta noveller. 
I enlighet med ämnesplanen i engelska ges i denna 
bok även möjlighet för eleverna att fördjupa sig i lit-
terära perioder, äldre verk och författarskap. I Echo 
6 får eleverna också arbeta mer med att utveckla 
ett mer avancerat ordförråd.

Ec
ho

ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

18

GY_VUX_2023_71412.indd   18GY_VUX_2023_71412.indd   18 2022-12-05   16:212022-12-05   16:21



EC
HO

MARIE KABALA-REJMENT

8 CHAPTER  

01_New Echo_220707.indd   801_New Echo_220707.indd   8 2022-07-07   15:242022-07-07   15:24

Think and share

1. Are old friends or new friends more important? Why?
2. When do we need friends more, when times are hard, or when 

things are going well?
3. Can you have a complete and happy life without friends? Explain.
4. Defi ne a good friend. 

What Are 
Friends?

In this chapter you will ...
� read accident reports
� practice vocabulary related to insects and friendship
� write�and�speak�about�friendship�and�relationships
� listen to descriptions of symbols of friendship and pen pals 
� learn�to�make�presentations
� prepare�and�make�a�presentation
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Digitalt extramaterial ingår
Ger eleverna ovärderlig mängdträning i 
form av självrättande webbövningar. 
Webbövningarna fokuserar mestadels på 
ord och grammatik. I extramaterialet kom-
mer eleverna även åt inlästa texter och 
ljudfi ler till alla hörövningar.

Digitalbok
En digital kopia av den tryckta läroboken 
som köps separat (ej skrivbar).

Lärarhandledning
Finns på webben och innehåller en bank 
med extramaterial, prov, hörmanus, pro-
jektförslag, fi lmer, undervisningstips och 
förslag på arbetsgång. Licensen köps 
separat och gäller för en lärare i 12 
mån ader.

Författare: Kevin Frato,  Jeanette Ekwurtzel

Echo 5 (2:a upplagan)

Elevbok 27-46125-3 304 s  389:-

Elevbok Digitalbok  27-46231-1  12 mån  115:-

Lärarhandledning webb 27-46371-4  12 mån  349:-

Echo 6 (2:a upplagan)

Elevbok 27-46448-3 304 s  389:-

Elevbok Digitalbok  27-46449-0  12 mån  115:-

Lärarhandledning webb 27-46450-6  12 mån  349:-

nok.se/echo

Missa inte 
Echos fi lmade 
hörövningar! 
nok.se/echo

Du hittar allt digitalt material på nok.se/extramaterial

Echo tidigare 
upplaga
Engelska för gymnasiet med fokus på 
samhällsfrågor
Med Echo studerar ni viktiga samhälls-
frågor utifrån fakta och fi ktion. Med hjälp 
av informativa texter, läsvärda noveller 
och autentiska diskussioner runt varje 
ämne skapar du ett dynamiskt klassrum. 
Spara tid och jobba med allt serverat 
eller plocka det som inspirerar dig mest. 
Main Issues är huvudboken i serien. Kom-
binera huvudboken med novellerna i 
Short Stories för att bygga större 
teman, eller använd separat.

Echo English 7 förbereder eleverna för 
högre studier med engelska som arbets-
språk. Boken är framtagen i samråd med 
högskolor och universitet.

Beställningsinfo tidigare upplaga, se nok.se.
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Digilär Engelska för gymnasiet har fokus på litteratur och den engelskspråkiga världen. 

Varierat och inspirerande innehåll
Digilär Engelska är ett läromedel med 
stora möjligheter till variation och indivi-
danpassning i undervisningen. Varje kurs 
innehåller arbetsområden som berör olika 
teman samt fakta om den engelsktalande 
världen. Det fi nns också avsnitt till elev-
erna om hur de tränar de olika färdighe-
terna samt inspiration i lärarhandled-
ningen till dig som lärare. Varva smidigt 
mellan självrättande övningar och större 
inlämningsuppgifter.

Stöttning i din undervisning
Med Digilär Engelska får du ett läromedel 
som passar olika elevers förutsättningar. 
Varje elev kan ta ansvar för sin egen inlär-
ning genom att göra självrättande 
övningar, lyssna på hörövningarna och 
texterna när de vill och anpassa texterna 
efter sina egna behov. Varje text innehåller 
ordförklaringar samt information om ord-
bildning och exempelmeningar. Du kan 
skapa egna gloslistor eller be eleverna att 

spara ner utvalda ord i egna listor direkt i 
läromedlet. Förkovra er tillsammans i en 
färdighet och läs allt om olika texttyper. 
Träna på strategier för att förstå och göra 
sig förstådd samt öva på hur man väljer 
källor.

Lärarhandledningen stöttar dig i din 
planering. Tack vare variationen i övning-
arna kan du enkelt varva mellan enskilt 
arbete vid skärmen och gruppuppgifter 
eller aktiviteter i helklass. I varje arbetsom-
råde fi nns även större inlämningsuppgifter 
och hörförståelseuppgifter.

Motiverar eleven
Texter om fenomen och personer från alla 
hörn i den engelskspråkiga världen samt 
spännande fakta med aha-upplevelser 
skapar intresse och ger mersmak på att 
utforska engelskämnet. Direkt återkopp-
ling motiverar och ges i form av inläm-
ningsuppgifter med facit och självrättande 
övningar som tränar ordförråd och 
grammatik.

Fem snabba om innehållet
• Texter om fenomen och personer från 

alla hörn i den engelskspråkiga världen.
• Möjlighet att skapa egna gloslistor och 

testa kunskapen i självrättande quiz.
• Fokus på litteratur med många 

litteratur kapitel.
• In the Spotlight innehåller aktuella 

teman som berikar och varierar under-
visningen. 

• Eleven kan lämna in svar som text, film, 
bild eller ljud.

Författare: Agnes Waiswa, Kajsa Lidfors, Linda Jensen

Digilär Engelska gy 98-30281-3 12 mån 139:-

Digilär Engelska
Engelskundervisning med stor variation

Missa inte 
In the Spotlight 
med aktuella 

teman som berikar 
undervisningen.

nok.se/digilar
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Spot On är en läromedelsserie för grund-
läggande engelska på vuxenutbildningen 
som även passar på gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Serien är ett nytt 
och modernt läromedel som bygger fullt 
ut på kunskap om andraspråksinlärning. 
Att lära sig ett främmande språk i vuxen 
ålder och att undervisa nybörjare i språk, 
har båda sina utmaningar. Med ett lärome-
del som tar hänsyn till det skapar du som 
lärare de bästa förutsättningarna för din 
undervisning.

Tydlig och pedagogiskt upplägg
Tydlig och pedagogisk progression med 
repetition av vanligt förekommande ord 
och fraser stöttar inlärningen. Visuellt stöd 
i form av illustrationer, bildordlistor och 
förifyllda exempel i alla övningar möjliggör 
en undervisning som till övervägande del 
bedrivs på målspråket redan från start.

Elevnära teman och ett fast
persongalleri
Elevnära teman som hem och familj, skola, 
arbete, fritid och hälsa motiverar eleverna. 
Ett fast persongalleri med elever i olika 
åldrar och med olika bakgrund som lär sig 
engelska skapar igenkänning.

I Spot On är all text på engelska. Bokens 
texter, dialoger och övningar har en tydlig 
och pådrivande struktur. Eleven skriver i 
boken.

Upptakter med mål och startuppgift
Varje kapitel inleds med målbeskrivningar 
och en startuppgift där eleverna får 
bekanta sig med temat. Förutom att för-
bereda eleverna stöttar upptakterna dig 
som lärare i din planering. 

Nyckelfraser
Varje kapitelavsnitt inleds med nyckelfra-
ser (Key phrases) som behandlas i 
efterföljande texter. I slutet på varje avsnitt 
fi nns en uppgift där eleverna ska översätta 
nyckelfraserna till svenska och till sitt star-
kaste språk. 

Muntliga uppgifter
I slutet på varje text fi nns en muntlig upp-
gift (Let’s talk) där eleverna med hjälp av 
textinnehållet och nyckelfraserna tränar på 
att ställa och svara på frågor på engelska. 
Muntliga uppgifter vävs även in i övning-
arna.

Författare: Fiona Miller, Hani Halilovic

Spot on

Grundvux eng delkurs 1 27-46087-4 184 s 239:-

Lärarhandledning Spot on 1 27-46356-1 12 mån 349:-

Grundvux eng delkurs 2  27-46202-1 190 s 239:-

Lärarhandledning Spot on  2 27-46447-6 12 mån 349:-

Vi fortsätter utveckla Spot on mot högre delkurser, håll utkik 
på nok.se.

Spot on
Ett nytt läromedel för grundvux engelska!

nok.se/spoton

Passar 
även introduktions-

program!

Digitalt extramaterial ingår
Spot On fortsätter på webben!
På webben hittar du kostnadsfritt extra-
material till dina elever i form av webb-
övningar, ordlistor, grammatikgenom-
gångar samt ljudfi ler till alla texter och 
hörövningar. 

Lärarhandledning Webb
I den webbaserade lärarhandledningen 
fi nns bland annat färdighetsprov för 
utskrift, förslag på arbetsgång och extra 
aktiviteter, hörmanus och en digital ver-
sion av den tryckta boken. Licensen gäller 
för en lärare i 12 månader.

21

ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

GY_VUX_2023_71412.indd   21GY_VUX_2023_71412.indd   21 2022-12-05   16:212022-12-05   16:21



READING
ROOM
Ten Novels to Read in Class

AMY AND ROGER’S 
 EPIC DETOUR
13 REASONS WHY
THE KITE RUNNER
JELLICOE ROAD
PURPLE HIBISCUS
THE CURIOUS 
 INCIDENT 
 OF THE DOG IN 
 THE NIGHT-TIME
THE GIRL WHO 
 LOVED 
 TOM GORDON
NEVERWHERE
THE MURDER OF 
 ROGER ACKROYD
THE GREAT GATSBY

AnnChristine Ström

Reading_room.indd   1 2014-12-15   09:52

ThThT e

HaHaH ndbookoko

Mats Eklycke

Mats Eklycke

The English Handbook
Handfast struktur genom Engelska 5, 6 och 7

The English Handbook är indelad i avsnitten 
Speaking, Listening, Writing, Reading och 
Vocabulary and Grammar. Handboken är 
skriven för svenska elever med Gy 2011 i fokus.  
Den innehåller information, tips och praktiska 
övningar för klassrummet och verkligheten. 

Här fi nns bland annat:
● 15 kommenterade exempeltexter 
● Arbetsgång och struktur för skriftlig produktion
● Riktlinjer för förberett tal och samtal
● Nyttiga konversationsövningar
● Strategier för förbättrad läs- och hörförståelse
● Tekniker för textanalys och källhantering
● De vanligaste språkliga misstagen och hur de kan 

undvikas

The English Handbook fi nns också som digitalbok 
ISBN 27-42964-2. 

På www.nok.se/extramaterial fi nns facit, ljudfi ler och 
extramaterial för lärare och elever.

T
he E

nglish
 H

andbook   

The English Handbook omslag.indd   1 2018-02-07   13:09

Författare: Mats Eklycke (fd Fredriksson)

The English Handbook

Grundbok  27-42963-5  184 s  239:-

Grundbok Digitalbok  27-43910-8  12 mån  115:-

nok.se/englishhandbook

Digitalt extramaterial ingår
The English Handbook fortsätter på 
webben! Här fi nns bland annat extra 
arbetsblad, ljudfi ler, facit till bokens upp-
gifter och elev övningar.

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

Get in Shape

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

Lärarhandledning Webb 27-43058-7 102 s 759:- 

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

Lärarhandledning Webb 27-43064-8 94 s 759:- 

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

Lärarhandledning Webb 27-43063-1 100 s 759:- 

The English Handbook
Ger handfast struktur genom Engelska 
5, 6 och 7
Hur lägger man upp ett argumenterande tal? Vad är 
skillnaden mellan feature story och news item? Vilka 
vanliga misstag gör svenska elever i engelska? Det 
svarar The English Handbook på!

Denna ordbok passar såväl i undervisningen som hemma 
och på resan. Huvudsyftet är att ovana användare ska 
kunna hitta och förstå den information de söker. Därför har 
till exempel förkortningar och grammatiska termer använts i 
mycket liten utsträckning. 

Engelsk ordbok
Över 60 000 ord och fraser

Reading Room
Komplett arbetsmaterial till tio 
romaner i Engelska 5 och 6

Reading Room behandlar tio populära engelskspråkiga 
romaner från olika delar av världen. Romanerna passar olika 
läsare och kunskapsnivåer inom Engelska 5 och 6, i genrer 
som deckare, fantasy, drama och spännings roman. Uppgif-
terna är konkreta och utvecklar elevernas lässtrategier, 
språk och analysförmåga. Här fi nns också seminariefrågor 
och instruktioner för uppsatser och muntliga presentationer. 

Get in Shape
Repeterar de första årens engelska

Get in Shape är ett läromedel som passar elever på 
högstadiet och gymnasiet som behöver repetition av 
de första årens engelska i grundskolan. Varje bok 
innehåller kapitel enligt samma tydliga mönster:
1. Texten presenteras i en tecknad serie med prat-

bubblor.
2.  Ordlista.
3.  Ord- och frasträning.
4.  Hör- och läsförståelse.

Författare: Mats Bergström, Torkel Nöjd, 
Mona Nöjd-Bremberg, Kerstin Andersson

Engelsk ordbok 27-71515-8 768 s 429:-

Författare: AnnChristine Ström

Reading Room

Kopieringsunderlag                   27-43308-3          300 s          1029:-

Innehåll: 
• 63 500 ord och fraser till och från 

engelska.
• Enkel, överskådlig och pedagogisk.
• Många användbara fraser.

Allt material du behöver till varje bok är 
färdigt att kopiera och använda.  

Lärarhandledningen
Inlästa texter, ordlistor och hörövningar i 
mp3-format medföljer lärarhandledning-
arna som säljs som nedladdningsbara 
pdf:er vilka kan delas med lärare på skolan. 

5.  Dialogträning.
6.  Ett grammatiskt moment åt gången.
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Trampolin
Träna inför Moderna språk 3
Övningshäften med ord- och grammatik träning.

De populära övningshäftena i Trampolin-serien är ett självklart inslag under den 
första tidens språkundervisning på gymnasiet. På ett lättsamt sätt kartläggs 
elevernas förkunskaper och kunskapsluckor kan fyllas. Häftena kan användas i 
alla sammanhang när eleverna behöver en snabb repetition av kunskaperna från 
grundskolan eller Moderna språk 1 och 2.

Samtliga häften följer samma enkla struktur: En text med övningar på ord och 
grammatik.

Facit och 
texterna på 

svenska fi nns på 
nok.se/

extramaterial

Stavningen i Trampoline – franska
följer reglerna för den franska 
stavnings reformen från 2016.

Författare: Lena Gleisner Villasmil

Trampolín – spanska inför Moderna språk 3 

 27-45665-5 32 s 99:-

Författare: Catrin Arildsson

Trampolin – tyska inför Moderna språk 3 

 27-45666-2 32 s 99:-

Författare: Lena Wennberg Trolleberg

Trampoline – franska inför Moderna språk 3 

 27-45664-8 32 s 99:-

Exempel på övningar i Trampolín – spanska.
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Komplett serie
I fjärde upplagan av Caminando är nyheterna 
många. Progressionen är långsammare och fokus  
ligger på strategier och formativt lärande. Beprö-
vade metoder kombineras med modern didaktik. 
Alltihop är samlat i nyskrivna texter och uppgifter. 
Med Caminando arbetar ni mot tydliga kommuni-
kativa mål som stäms av med hjälp av färdighets-
prov och bedömningsstöd som finns för alla kur-
ser.

Individualisering och kommunikation 
Caminando lämpar sig väl för ett individanpassat 
arbetssätt. Här finns frasträning, grammatiskt stöd 
och övningar som skapar aktivitet och engagemang. 
Hörövningarna är många och verklighetsnära.

Eleverna har även tillgång till facit, självdiagnoser 
och texter översatta till svenska för att kunna 
komma vidare på egen hand. 

 
Undervisa med en läkare i Nicaragua eller en 
grafisk designer i New York
Det unika och mest uppskattade med Caminando 
är att människor och miljöer är autentiska. De finns 
på riktigt och lever sina liv i Spanien, Sydamerika, 

USA, Mexiko och på Kuba. Under studierna möter 
eleverna en rad spännande människor som både 
förmedlar språk och insikter om livet i spanskta-
lande länder. 

Lärarhandledningen innehåller:
• Undervisningstips
• Extra muntlig träning
• Bedömningsstöd för större uppgifter  

(Tarea final)
• Ord- och grammatikkontroller för varje enhet
• Provbank med färdighetsprov och  

bedömningsstöd
• Ljudfiler med inspelade texter, hörövningar  

och hörprov
• Webbövningar
• Filmade grammatikgenomgångar för att flippa 

klassrummet

Lärarhandledningen är webbaserad. Licensen gäl-
ler för en lärare i 12 månader.

Caminando
Om människorna, samhället och kulturen 
i den spansktalande världen
Caminando är läromedelsserien som förmedlar kunskaper i spanska med 
stor autenticitet. Eleverna får nya insikter om både språk, kultur och 
kommunikation. Helt enligt den reviderade ämnesplanen.C

am
in

an
do
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Författare: Elisabet Waldenström, Ninni Westerman, 
Märet Wik-Bretz, Åsa Gustafsson, Åsa Bretz, Vicky Béjar Alonso

Caminando 1, fjärde upplagan

Lärobok 27-43714-2 240 s 385:-

Lärobok Digitalbok 27-43901-6 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-43902-3 12 mån 349:-

Caminando 2, fjärde upplagan 

Lärobok 27- 43827-9 248 s 385:-

Lärobok Digitalbok 27-44400-3 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-44401-0 12 mån 349:-

Caminando 3, fjärde upplagan 

Lärobok  27-44542-0  270 s  385:-

Lärobok Digitalbok  27-44664-9 12 mån  115:-

Lärarhandledning Webb 27-44665-6 12 mån  349:-

Caminando 4, fjärde upplagan 

Lärobok  27-44949-7  270 s  385:-

Lärobok Digitalbok  27-45059-2 12 mån  115:-

Lärarhandledning Webb 27-45060-8 12 mån  349:-

Caminando 5

Lärobok 27-43307-6 164 s 385:-

Lärobok Digitalbok 27-43516-2 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-43545-2 12 mån 349:-

nok.se/caminando

Digitalt extramaterial ingår
Caminando fortsätter på webben! Här kan 
eleverna bland annat ta del av inlästa texter, 
övningar, hör övningar och grammatikfi lmer.

Digitalbok
Digitalboken är en kopia av den tryckta 
boken.

På nok.se/extramaterial fi nns ett stort utbud av elevövningar
och fi lmade grammatikgenomgångar.

Caminando 
är inspirerande, 
utmanande och 
tryggt, både för 
elev och lärare.
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Digilär Spanska för gymnasiet bygger på progression och eleverna lotsas stegvis in i språket. 

Inspirerande innehåll och tydlig 
progression
Digilär Spanska för gymnasiet bygger på 
progression och eleverna lotsas stegvis in i 
språket. Varje arbetsområde innehåller 
fl era olika lästexter, grammatikkapitel och 
en mängd olika övningar. 

Kurs 1 och 2 fokuserar på att bygga upp 
ett basordförråd och grundläggande 
grammatik som vävs in i kommunikativa 
situationer. Kurs 3 inleds med repetition 
och följer därefter en långsam progres-
sion, så att alla elever kan läsa kursen oav-
sett förkunskaper. Från och med kurs 4  
intensifi eras språkstudierna med nya 
språkliga moment och en högre grad av 
målspråksanvändning i materialet. 

I samtliga kurser fi nns det gott om inspi-
rerande texter med fokus på kulturella och 
sociala förhållanden i de spansktalande 
länderna.

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen ger dig stöttning att 
anpassa din undervisning efter varje elevs 
individuella behov. Tack vare variationen i 
övningarna kan du enkelt varva mellan 
skärmtid och gruppuppgifter eller aktivi-
teter i helklass. Varje arbetsområde 
innehåller fl era självrättande diagnoser 
och övningar samt läs- och hörförståelse-
uppgifter. Dessutom ingår fl era produk-
tiva uppgifter och större projektarbeten. 

Motiverar eleven
Läsförståelseuppgifter med facit och själv-
rättande övningar som tränar ordförråd 
och grammatik ger direkt återkoppling. 
Texter om vardagen, kända platser, udda 
eller bekanta saker samt fenomen från alla 
hörn i den spansktalande världen ökar 
intresset för ämnet.

Fem snabba om innehållet
• Professionella röstskådespelare har läst 

in de spanska texterna.
• Spanskbiblioteket innehåller bland 

annat ordlistor, bildbank, grammatik, 
realia, och uppgifter i de fyra kommuni-
kativa förmågorna.

• Spara ner glosor direkt till egna gloslis-
tor – och testa dem i ett självrättande 
glosförhör med talsyntes.

• Självrättande diagnoser.
• Flera möjligheter att följa elevernas 

utveckling i ämnet direkt i plattformen.

Författare: Joanna Engstedt, Fernando Lopez, 
Santiago Villalobos

Digilär Spanska gy 98-30288-2 12 mån 139:-

Digilär Spanska
Heldigital spanskundervisning för Moderna språk 1–4

nok.se/digilar
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Författare: Horacio Lizana

Leyendo

Nivel A2

Ojos gitanos 27-41706-9 28 s 79:-

Nivel A2+

El asesinato del escritor 27-41711-3 32 s 79:-

El jardín del amor 27-41714-4 28 s 79:-

Nivel B1

Querida hija 27-41720-5 40 s 79:-

El pacto 27-41724-3 48 s 79:-

Nivel B1+

Encuentros 27-41723-6 56 s 79:-

Författare: Chris Alfredsson, Anneli Johansson

¡Escucha!

Hörövningar i spanska                 

i spanska 1 och 2 (pdf+mp3)     27-43217-8           128 s   1599:-

För 
moderna 
språk 2–5

¡Escucha!
Hörövningar i Spanska 1 och 2

Hörövningarna presenterar vardagsnära 
teman med naturligt och enkelt tal från 
olika delar av den spansktalande världen.  

Materialet innehåller 40 hörövningar 
och fyra sammanfattande prov. Uppgif-
terna liknar dem som fi nns i Skolverkets 
prov i moderna språk och övar både gene-
rell och detaljerad hörförståelse.

¡Escucha! innehåller hörmanus, elev-
blad, facit och ljud. Materialet fi nns som 
nedladdningsbar pdf + mp3.

Vamos a leer är en novellserie med fem 
engagerande teman: Amistad, Amor, Con-
fl icto, Misterio och Policial. Varje tema består 
av fyra noveller i olika svårighetsgrad. Novell-
erna passar elever i moderna språk 1–3.

Du kan använda novellerna på olika sätt: 
• Nivå – Använd fem teman på en nivå. 

Eleverna får läsa noveller på samma nivå 
men olika teman.

• Tema – Använd ett tema med fyra olika 
nivåer. Eleverna får läsa samma tema 
men anpassat efter sin nivå.

Vamos a leer
Specialskrivna noveller för nybörjare

Leyendo 
Noveller som engagerar

Leyendo är en serie specialskrivna noveller 
som utspelar sig i olika delar av den spansk-
talande världen. Novellerna innehåller 
teman som engagerar, bland annat kärlek, 
spänning, mystik, samhällsproblem och 
historia. Eleverna får en läsupplevelse 
samtidigt som de får en inblick i ländernas 
kultur och samhällsliv. Svårighetsgraden 
baseras på språkfärdighetsnivåerna i den 
gemensamma europeiska referensramen 
för språk (GERS). Ordlistor fi nns att ladda 
ner från nok.se/extramaterial.

• Titel – Alla elever läser samma titel på 
samma nivå.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen Comprensión de 
textos innehåller läsförståelseövningar 
och ordlistor till samtliga noveller samt all-
männa instruktioner och utvärderingsblad. 
Eleverna kan även lyssna på novellerna. 
Ljudfi lerna fi nns i det kostnadsfria extra-
materialet på nok.se

Alla uppgifter fi nns på tre nivåer:
• Eleverna väljer att svara på den nivå som 

passar dem. 
• Eleverna lyssnar tre gånger och klarar 

alla nivåer.

För beställningsinformation, se nok.se/vamosaleer
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C’est génial !
Nu reviderar vi Génial och skapar C’est génial ! 

C'est génial !
Faktatexter, berättelser, dialoger och intervjuer 
varvas med information om levnadsvillkor,
traditioner och kulturella företeelser
i den fransktalande världen.
 Eleven får återkommande träna på språklig 
säkerhet när det gäller uttal, intonation, fasta 
språkliga uttryck och grammatiska strukturer. 
Längst bak fi nns minigrammatik, facit och texterna 
på svenska. 

I C’est génial ! har arbetsgången tydlig gjorts 
med två nya moment:
• Pour commencer inleder alla kapitel och skapar 

förförståelse inför arbetet med kapitlet. 
• Pour terminer avslutar varje kapitel och hjälper 

eleverna sammanfatta vad de har arbetat med. 
Här finns Tu te rappelles ? där eleverna repeterar 
ord och grammatik och under rubriken Pratiquez  
får de en avslutade uppgift som möter målet för 
kapitlet.

Digitalt extramaterial ingår
C'est génial fortsätter på webben! Här fi nns bland 
annat ljudfi ler och webbövningar.

Cést Génial Digitalbok
En digital kopia av den tryckta boken (ej skrivbar).

C'est génial ! är kompletta allt-i-ett-böcker som har kommunikation och kultur i 
fokus. Texterna är uppdaterade och många texter är nya, variationen av text-
typer och mängden hörövningar fi nns kvar.

Andra nyheter är t.ex. att modelldialogerna har 
lyfts fram för att tydligt stötta eleverna att 
utveckla sin kommunikation. 

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen är webbaserad och 
innehåller lektionsförslag, färdighetsprov, inspel-
ningsmanus, tips på extraövningar och många 
kopieringsunderlag. 

I lärarhandledningen ingår även C'est génial !
som digitalbok. Licensen gäller för en lärare i 12 
månader. 
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Författare: Marie-Louise Sanner, Lena Wennberg Trolleberg

C’est génial ! 1

Allt-i-ett-bok 27-46109-3 224 s 389:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok  27-46209-0  12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-46210-6  12 mån 349:-

C’est génial !  2

Allt-i-ett-bok  27-46333-2  280 s 389:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok  27-46334-9   12 mån  115:-

Lärarhandledning Webb 27-46335-6  12 mån  349:-

nok.se/genial

Exempel på Pour commencer och 
Pour terminer från C'est génial ! 1.

Au café j’apprends...

• att beställa på kafé

• om kafékulturen i Frankrike

• verbet prendre

• veckodagarna

• fritidssysselsättningar3
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chapitre 3 Au café soixante-cinq 65

POUR 
COMMENCER
Devinez
Travaillez à deux. Följande kan ni beställa på ett kafé. 
Vad tror ni att orden betyder?

Écoutez et choisissez
AU CAFÉ

1. Qu’est-ce qu’ils prennent ?

a. un jus d’abricot et une glace à la vanille

b. un jus de tomate et une glace au chocolat

c. un jus d’orange et une glace au chocolat

2. Qu’est-ce qu’ils prennent ?

a. de l’eau minérale et un verre de vin rouge

b. de l’eau minérale et un verre de vin blanc

c. un citron pressé et un verre de vin rouge

3. Ça fait combien ?

a. 8,70 € 

b. 8,60 € 

c. 7,80 € 

4. Ça fait combien ?

a. 16,80 €

b. 12,90 € 

c. 13,80 €

Qu’est-ce qu’ils prennent ? Vad tar de?
Ça fait combien ? Hur mycket blir det?

un café une bièreune glace au chocolat

un théun citron pressé

un coca

un verre de vin rouge

une eau minérale

un sandwich

un jus d’orange

un verre de vin blanc
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b. de l’eau minérale et un verre de vin blanc b. 12,90 € 

80 quatre-vingts chapitre 3 Au café

POUR 
TERMINER

Tu te rappelles ?
Complétez
Komplettera ramsan med verbet être. 
Läs den sedan högt med en kamrat.

Je ••• chez moi.

Tu ••• chez toi.

Il ••• chez lui. Elle aussi. 

Nous ••• chez nous.

Vous ••• chez vous.

Et les autres, ils ••• où ?

chez moi (toi, lui)  hemma eg. hos mig 
(dig, honom)

les autres de andra

Associez 
a. Para ihop fraserna så att de blir korrekta.

b. Travaillez à deux. Läs dem sedan med en kamrat.

1. Je suis Anna. Je viens… a. préfère la country.

2. Je suis Louise. Voici… b. le hard rock.

3. Je suis Samer. Je viens d’Iraq, mais… c. d’Allemagne.

4. Tu t’appelles… d. j’habite à Helsinki.

5. Je m’appelle Enzo, et j’aime… e. vient de Suède.

6. Je viens de Londres, et… f. mon copain Lucas.

7. Enzo aime bien le hard rock, mais Daniel… g. comment ?

8. Voici Hugo. Il… h. je m’appelle Daniel.

3
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Écoutez et répondez
a. Repetera yrken och sysselsättningar. Titta på sidan 55.

b. Lyssna på fyra dialoger. Vilka yrken nämns?

Parlez un peu
Travaillez à deux. Arbeta i par, A och B. B tittar på sidan 207.
Här är A:s instruktioner.

a. Fråga B hur mycket följande saker kostar.

une guitare et un café un portable et un sac à dos
un teeshirt et un coca un sandwich et un jus d’orange

b. Svara på B:s frågor med hjälp av bilderna.

Modèle :

A Un sandwich et un coca, ça fait combien ?

 B Ça fait huit euros cinquante.

chapitre 3 Au café quatre-vingt-un 81

++

× 3 × 2

Je suis 
étudiant.

+ = 35 €

= 923 €

+ = 1 833 €

= 2,75 €
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80 quatre-vingts chapitre 3 Au café

6. Je viens de Londres, et… f. mon copain Lucas.

7. Enzo aime bien le hard rock, mais Daniel… g. comment ?

8. Voici Hugo. Il… h. je m’appelle Daniel.

chapitre 3 Au café 

+

82 quatre-vingt-deux chapitre 3 Au café

Écoutez et répondez
a. Lyssna på samtalen. Personerna samlar på olika saker. Vilka?

b. Lyssna en gång till. Hur många ”samlarobjekt” har var och en?

Pratiquez
Écrivez un dialogue 
Arbeta i grupper om tre. Skriv en dialog som utspelar sig på ett 
kafé. Medan ni väntar på beställningen kan ni prata om vad ni 
gör en viss veckodag. Spela in dialogen eller spela upp den 
i klassrummet.

Personnes :

• toi

• un copain français / une copine française

• un serveur / une serveuse

Qu’est-ce qu’on prend ? 
S’il vous plait. 
Qu’est-ce que vous prenez ? 
Voici.
Qu’est-ce que tu prends ? 
Merci.
Et toi ?
Qu’est-ce que tu fais le lundi ? 
C’est combien ?
Messieurs-dames ? 
Au revoir.

fi gurines (f pl) ”småfi gurer”
disque (m) skiva 
vieux, vieille gammal
une voiture en bil

D’accord !

Okej!
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chapitre 3 Au café quatre-vingt-trois 83

La Provence
La région Provence-Rhône-Côte d'Azur est dans le Midi (le sud).

Le climat est chaud et les touristes vont en Provence pour le 
soleil. On y cultive par exemple de la vigne et de la lavande. 
Beaucoup d’artistes peintres, comme van Gogh et Cézanne ont 
peint de beaux tableaux en Provence. Les plus grandes villes 
sont Marseille, Nice, Aix-en-Provence et Avignon. Un plat 
provençal a toujours trois ingrédients typiques : de l’ail, des 
tomates et de l’huile d’olive.

En été, les températures sont souvent très élevées en Provence, 
et il y a beaucoup de vent. À cause du réchauff ement climatique, 
il y a parfois de violents incendies. 

La Provence, c’est aussi la Camargue avec ses plages de sable, 
ses fl amants roses, ses chevaux blancs et ses taureaux noirs.

Marseille

Répondez

1. Var ligger Provence?

2. Varför åker så många turister till Provence?

3. Ge exempel på vad man odlar i Provence. 

4. Vilka stora städer ligger i Provence?

5. I provensalska maträtter ingår tre typiska 
ingredienser. Vilka?

6. Vilket problem har man i Provence på grund 
av klimatförändringarna?

7. Vad kan man se i Camargue?

Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille

Varför åker så många turister till Provence?

Ge exempel på vad man odlar i Provence. 

E
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Läs mer om 
Génial, tidigare 
upplagan, på 
nästa sida. 
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PICTOGLOSS
Bildserier för språkundervisning

Innehåller
• 36 bildserier
• Aktivitetsbank
• Digitala flashcards

PICTOGLOSS

PICTOGLOSS
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Pictogloss passar för:

• •  
• •  
• •  

Innehåll:

•

•

•

PICTOGLOSS
Bildserier för språkundervisning

6

Gabrielle Klingelhöfer
Cornelia Johansson

27 22

20

ISBN 978-91-27-44744-8

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

8

36

220    kort

2929

18

Génial 
Franska 1–4 för gymnasiet och vuxenutbildningen

Génial består av fyra allt-i-ett-böcker, en för varje kurs. Här fi nns en blandning av olika texttyper och övningar 
inriktade på färdighetsträning. Génial är skriven med kommunikation och kultur i centrum.

Fyra allt-i-ett-böcker
Faktatexter, berättelser, dialoger och 
intervjuer varvas med information om lev-
nadsvillkor, traditioner och kulturella före-
teelser i den fransktalande världen. 

Eleven får återkommande träna på 
språklig säkerhet när det gäller uttal, into-
nation, fasta språkliga uttryck och gram-
matiska strukturer. 

Längst bak fi nns minigrammatik, facit 
och texterna på svenska. 

Inspelningar
Ljudfi ler till alla texter och hörövningar 
fi nns kostnadsfritt på nok.se/extramate-
rial. Där fi nns är även ljudfi lerna till sånger 
och prov - dessa ljudfi ler ligger kostnads-
fritt under ditt lärarinlogg.

Lärarhandledningar
Här fi nns lektionsförslag, bakgrundsinfor-
mation, inspelningsmanus till hörövning-
arna, kopieringsunderlag samt prov med 
facit. Lärarhandledningen är webbaserad 
och består av pdf:er som kan laddas ner 
och delas med lärare på skolan.

Digitalt extramaterial ingår
Génial fortsätter på webben! Här fi nns 
bland annat ljudfi ler och webbövningar 
till varje bok.

Digitalbok
Digitalboken är en kopia av den tryckta 
boken. 

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

Berättelserna rör situationer som att ta 
körkort, gå till doktorn, idrotta, åka till jobbet 
och gå i skolan. De tydliga illustrationerna 
passar elever med olika åldrar, kompetens 
och studiebakgrund. 

Lärarhandledningen presenterar lätt-
samma och kreativa aktiviteter med fokus 
på muntlig kommunikation, ordförråd och 

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

Pictogloss 
Bildserier för språk undervisning
Träna kommunikation på ett lättsamt sätt! Kortasken Pictogloss innehåller 
tydliga bildserier som sätter igång fantasin och har aktiviteter för alla språk 
och nivåer.

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

Författare: Gabrielle Klingelhöfer, Cornelia Öystilä Johansson

Pictogloss 

Bildserier för språkundervisning  27-44744-8 859:-

nok.se/pictogloss

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

För beställnings-information, se nok.se/genial
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Digilär Franska för gymnasiet innehåller sex fylliga arbetsområden per kurs och ett stort 
bibliotek med tematiska ordlistor, grammatiktabeller och mycket mer.

Ständigt uppdaterat och inspirerande 
innehåll
Digilär Franska för gymnasiet fi nns för kurs 
1–4 och innehåller ett stort undervisnings-
material. Varje arbetsområde omfattar 
lästexter, grammatik kapitel, självrättande 
övningar, inlämningsuppgifter, läsförståel-
sefrågor, hör förståelse övningar, glosförhör 
och prov. 

Stöttning i din undervisning
Läromedlet stöttar dig som lärare och du 
har möjlighet att lägga upp din undervis-
ning på fl era olika sätt. Tack vare varia-
tionen i övningarna kan du enkelt varva 
mellan skärmtid och gruppuppgifter eller 
aktiviteter i helklass. 

Franska 3 och Franska 4 är baserade på 
Natur & Kulturs läromedel Génial 3 och 
Génial 4 och innehåller allt du är van vid 
från de tryckta böckerna. Du får dessutom 
klickbara ordförklaringar, uppdaterade 
texter, samt stavning enligt den franska 
stavningsreformen.

Motiverar eleven
Läsförståelseuppgifter med facit och själv-
rättande övningar som tränar ordförråd 
och grammatik ger direkt feedback. Texter 
om spel, resor, mat, autentiska personer 
och kända platser i den fransktalande värl-
den ökar intresset för ämnet. 

Fem snabba om innehållet
• Professionella röstskådespelare har läst 

in alla franska texter och bildberättelser.
• Glosor kan sparas direkt från texten 

och testas i självrättande glosförhör 
med talsyntes.

• Klickbara fördjupningar för den som 
vill lära mer.

• Självrättande diagnoser i alla arbets-
områden.

• Läs- och hörförståelseprov till alla 
arbetsområden.

Författare: Helena Wollin, Sophany Lundholm (Franska 1–2) 
Marie-Louise Sanner, Lena Wennberg Trolleberg (Franska 3–4)

Digilär Franska gy 98-44259-5 12 mån 139:-

Digilär Franska
Digital franskundervisning med stor variation

nok.se/digilar

31

FRANSKA | BASLÄROMEDEL

GY_VUX_2023_71412.indd   31GY_VUX_2023_71412.indd   31 2022-12-05   16:222022-12-05   16:22



333333Friederike Gerlach & Melissa Westerlund 333333333333TYTYTYTYTYTYTYTYTYSKASKASKASKASKASKASKASKASKASKASKASKA

Natürlich 3 & 4 
Nytt basläromedel i tyska 

Följ med och utforska det tyska språket och kulturen! Natürlich 
fokuserar på autentiska kommunikativa situationer och sätter 
kulturkunskaper i centrum.

Tematiskt innehåll med röd tråd
Natürlich 3 består av sju kapitel som sätter fokus 
på olika delar av Tyskland. Det genomgående 
resetemat fungerar både som en röd tråd, är elev-
nära och väver in kulturkunskaper på ett naturligt 
sätt. Här fi nns allt eleverna behöver för att utveckla 
sin tyska: frasträning, grammatiskt stöd, rikligt 
med hörövningar och många aktiviteter för att 
utveckla muntlig färdighet. Boken täcker hela 
kursens centrala innehåll.

Bokens upplägg 
Varje kapitel i boken består av tre delar. I del A föl-
jer vi ungdomarna Olle och Zara i deras vardag. 
Berättelsen om dem löper som en röd tråd genom 
boken och kapitel illustrationerna stöttar förståelsen. 

I del B möter eleverna en mängd olika texttyper, 
till exempel faktatexter, nyhetsartiklar och recen-
sioner. 

Del C består av en fi lm som visar olika vardagliga 
situationer. Filmen fi nns under extramaterial på 
webben och övningarna i boken. Här ligger fokus 
på hörförståelse, uttal och muntlig interaktion.

Alla kapitel avslutas med ett kulturuppslag. 
Längst bak i boken fi nns tematiska ordlistor, 
minigrammatik samt ord listor till kapiteltexterna.

Repetition och progression
I Natürlich repeteras grammatiken från grund-
skolan och progressionen är tydlig och förutsägbar. 
Hörövningarna är många och verklighetsnära. 

Natürlich består av:
• Allt-i-ett-bok
• Digitalbok
• Lärarhandledning Webb
• Facit, ljudfiler och webbövningar
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Einen Schritt weiter
a Wie gut kannst du die unterschiedlichen Kapitelziele jetzt? Hur bra kan du målen för kapitlet nu?

 Ich kann …
   über meine Heimat sprechen
   über meine Essgewohnheiten berichten
   Perfekt verwenden
   etwas über Baden-Württemberg erzählen

b Überlege, was du immer noch verbessern kannst. Fundera på vad du kan fortsätta att förbättra.

68 K A P I T E L  2  –  Heimat is(s)t

Zum Schluss

 Heimat ist …

   ein Ort, den du Zuhause nennst, ein Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit. 

   da, wo dein Herz zu Hause ist.

   ein Ort, an dem man seine Wurzeln hat, seine Sprache spricht, sich wohl fühlt, 
      seine Traditionen feiert und wo das Essen immer schmeckt.

Arbeitet in kleinen Gruppen und erstellt eine Mindmap zum Thema Heimat. 
Diskutiert folgende Fragen. Arbeta i smågrupper och skapa en tankekarta på temat hemort. 

Diskutera följande frågor.

 1. Was ist Heimat für dich?

 2. Hast du nur eine Heimat oder hast du vielleicht auch eine zweite Heimat?

 3. Hast du auch irgendwo ein zweites Zuhause?

 4. Was hat Essen mit Heimat zu tun?

Redemittel
 Meine Heimat ist …
 Wenn ich an Heimat denke, dann denke ich an … 
 Für mich ist Heimat ... , denn ...
 Meine zweite Heimat ist …, weil …
 … ist eine Art zweites Zuhause für mich.
 Ich verbinde … mit Heimat, weil …

                                     sehr gut

                         relativ gut

             ein bisschen 

noch nicht

4

3

2

1
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3Muss das 
wirklich sein?
Erst mal 
Welche Wörter sind Gegensätze? Vilka ord är motsatser?

         neu    
    hart    
 leise    
            schnell             gesund   
 glücklich   
       geliebt   
       interessant     
 hell     
     reich    

            laut
              verhasst
   alt
       arm
  unzufrieden
          langsam
   krank
      langweilig
              weich             dunkel

69

In diesem Kapitel wirst du:

   über deinen Konsum nachdenken

   lernen, den richtigen Kasus zu 
 wählen

   mehr über Köln und den Kölner   
 Karneval erfahren

   Dinge und Verhalten kritisieren

Köln, Nordrhein-
Westfalen
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Fundera på vad du kan fortsätta att förbättra.

             ein bisschen 

69

C      Unser erstes Date

1  Vorverständnis zum Film
a Arbeitet zu zweit und verbindet die deutschen Ausdrücke mit der richtigen Übersetzung.

 1.  hat mich ganz höflich begrüßt a tiga

 2.  hab geschwitzt ohne Ende b skryta

 3.  schweigen  c outhärdligt

 4.  ein gutes Zeichen d ett bra tecken

 5.  die Stille  e hälsade på mig väldigt artigt

 6.  unerträglich f svettades galet mycket

 7.  schwül  g gjorde bort mig rejält

 8.  angeben h tystnaden

 9.  hab mich voll blamiert  i avskedet

    10. die Verabschiedung j kvavt

b Christina und Raoul berichten vom ersten Kennenlernen. Diskutiert folgende Fragen   
 ausgehend vom Titel, den obengenannten Ausdrücken und dem Foto. Begründet eure   
 Antworten.

 1.  Na, was denkt ihr? Wie lief das erste Date zwischen Raoul und Christina?

 2.  Glaubt ihr, die beiden haben dieselben negativen oder positiven Erinnerungen daran?

 3.  Wo und wie haben die beiden sich kennengelernt? Ratet mal!

162 K A P I T E L  6  –  Was wäre wenn?

9789127459649_inlaga_Naturlich3_ okTT220712.indd   1629789127459649_inlaga_Naturlich3_ okTT220712.indd   162 2022-07-12   12:412022-07-12   12:41

2  Film
Lies zuerst die Sätze. Schaue dir danach den Film an und vervollständige die Sätze mit 
dem richtigen Namen, Raoul oder Christina.

1. … hatte den Vorschlag in ein Café zu gehen.

2. … hatte in den Monaten zuvor nur schlechte Dates gehabt.

3. … meint, dass es im Café zu laut war.

4. … fand das Verhalten des anderen richtig süß.

5. … meint, dass Schweigen ein gutes Zeichen sein kann.

6. … hatte angefangen übers Wetter zu reden.

7. … konnte beim ersten Date gar nicht klar denken.

8. … mag erste Dates.

9. … kann erste Dates überhaupt nicht leiden.

3  Wortschatz
a Schreibe eine Liste mit Wortpaaren aus den Wortwolken, die Gegenteile von  
 einander sind.

b Suche in den Wortwolken nach den Synonymen von folgenden Wörtern:

unhöflich nervös  
               witzig    frieren  
reden    Lärm      
        großartig             Verabschiedung             
  schwül             anschauen

       Begrüßung         Stille 

 ignorieren      schwitzen 
         schweigen        unerträglich 
höflich                langweilig        

             trocken               entspannt

Ruhe =

furchtbar =

freundlich =

wegschauen =

uninteressant =

Krach =

lustig =

angucken =

sprechen =

unruhig =

unverschämt =

fantastisch =

163K A P I T E L  6  –  Was wäre wenn?
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Författare: Friederike Gerlach, Melissa Westerlund

Natürlich 3

Allt-i-ett-bok  27-45964-9 232 s 389:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok  27-46360-8  12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb  27-46388-2  12 mån 349:-

Natürlich 4  

Allt-i-ett-bok 27-45965-6 240 s 389:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok  27-46471-1 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-46472-8 12 mån 349:- 

nok.se/naturlich

Digitalt extramaterial ingår
Natürlich fortsätter på webben! Här fi nns 
självrättande övningar, i bland annat läs-
förståelse, grammatik, ordkunskap och 
uttal samt inlästa texter att lyssna på. Alla 
fi lmer till C-delarna fi nns också här.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen är webbaserad och 
innehåller lektionsförslag,färdighetsprov, 
tips på extraövningar m.m. I lärarhandled-
ningen ingår även Natürlich som digital-
bok. Licensen gäller för en lärare i 12 
månader. 

Natürlich Digitalbok
Digitalboken är en kopia av den tryckta 
boken (ej skrivbar).

Natürlich 4
I Natürlich 4 fortsätter resan i den tysk-
talande världen. Bokens övergripande 
upplägg är detsamma som i steg 3. Följe-
tongen om fyra ungdomar som träffas på 
Interrail-resa löper som en röd tråd genom 
bokens A-texter. 

B-texterna är precis som i Natürlich 3
elevnära. Här arbetar man med en mängd 
olika texttyper samt skönlitterära inslag. 
Kapitlens C-texter är olika slags person-
porträtt och övningstyperna handlar 
främst om muntlig interaktion och 
hör förståelse.

Liksom i Natürlich 3 ligger fokus på 
autentiska kommunikativa situationer och 
kultur kunskaper är centralt. Denna gång 
riktar vi blicken mer mot Österrike och 
Schweiz och den övriga tysktalande världen.

Alla fi lmer 
till kapitlens 
C-delar fi nns 
på webben!
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Författare: Lena Johansson, Melissa Westerlund

Digilär Tyska gy 98-31556-1 12 mån 139-:-

Digilär Tyska 1–4 är tematiskt uppbyggd och har en tydlig progression.

Inspirerande innehåll
Digilär Tyska för gymnasiet har ett tema-
tiskt upplägg som bygger på progression 
där eleverna stegvis lotsas in i språket. 
Varje arbetsområde innehåller sex lästex-
ter, åtta grammatikkapitel, ett kapitel om 
kulturkunskaper och en mängd olika 
övningar. Kurs 3 repeterar all grammatik 
och lägger ett stort fokus på basordförrå-
det så att alla elever kan läsa kursen oav-
sett förkunskaper. Kurs 4 repeterar de vik-
tigaste grammatiska momenten innan nya 
introduceras. 

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen ger dig stöttning att 
anpassa din undervisning efter varje elevs 
individuella behov. Tack vare variationen i 
övningarna kan du enkelt varva mellan 
skärmtid och gruppuppgifter, eller aktivi-
teter i helklass. 

Motiverar eleven
Läsförståelseuppgifter med facit och själv-
rättande övningar som tränar ordförråd 
och grammatik ger direkt feedback. 

Fem snabba om innehållet
• Ett tematiskt uppbyggt läromedel med 

en tydlig progression.
• Många repetitionskapitel för gramma-

tiska moment.
• Kulturkunskapskapitel om de tysksprå-

kiga länderna med tillhörande övningar.
• Professionella röstskådespelare har läst 

in alla tyska texter och bildberättelser.
• Självrättande diagnoser samt hör- och/

eller läsförståelseövningar i alla arbets-
områden.

Digilär Tyska
Tyskundervisning vid och bortom skärmen

nok.se/digilar

SPANSKA
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Digilär Italienska sätter kultur och kommunikation i centrum, helt enligt de reviderade ämnesplanerna i 
moderna språk.

Inspirerande med stor autenticitet
Digilär Italienska tar er närmare Italien. 
Samtidigt som eleverna lär sig språket får 
de upptäcka landet och kulturen.

Läromedlet ger dig möjlighet till stor 
variation i din undervisning. Varje arbets-
område innehåller fl era lästexter, gramma-
tikkapitel, realiakapitel och en mängd 
övningar samt inlämningsuppgifter. Alla 
texter och hörövningar är inlästa med ita-
lienska modersmålstalare.

Stöttning i din undervisning
Variationen i övningarna gör att du kan 
varva mellan skärmtid, gruppuppgifter 

eller aktiviteter i helklass. Självrättande 
övningar frigör tid och underlättar för 
både lärare och elever.

Diagnoser i slutet av varje arbetsområde 
med fokus på tala, skriva, läsa och lyssna 
samt specifi k ordkunskap kan användas 
som underlag vid bedömning.

Motiverar eleven
Inläst tal, självrättande uppgifter och att 
kunna lämna in svar via fi lm, ljud, text eller 
bild skapar variation och ökar motivationen. 

Texter om kulturella aspekter så som 
mat, musik och viktiga platser skapar 
mersmak på språket och landet.

Fem snabba om innehållet
• Stort fokus på den italienska kulturen.
• Stor variation av uppgifter där både de 

kommunikativa förmågorna och ord- och 
grammatikkunskap tränas.

• Ett rikt bildmaterial som inspirerar.
• Ett omfattande bibliotek med allt från 

ordlistor och grammatikkapitel till 
områdeskunskap och hörövningar.

• Diagnoser i de kommunikativa förmå-
gorna i slutet av varje arbetsområde.

Författare: Manuela Ruppel Olsson

Digilär Italienska gy 98-30329-2 12 mån 139:-

Författare: Marie-Louise Sanner, Adriana Ferreri, 
Grazia Gavazza

Ciao! 1

Allt-i-ett-bok 27-41635-2 224 s 399:-

Allt-i-ett bok Digitalbok 27-43855-2 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-43043-3 12 mån 949:-

Ciao! 2

Allt-i-ett-bok 27-41637-6 264 s 399:-

Allt-i-ett-bok Digitalbok 27-43856-9 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-43044-0 12 mån 949:-

nok.se/ciao

Digitalt extramaterial ingår
Ciao! fortsätter på nok.se. Här fi nns bland 
annat ljudfi ler och ännu fl er övningar.

Digitalbok
Digitalboken är en digital version av den 
tryckta boken.

Ciao! 
Italienska 1–2 för gymnasiet 
och vuxenutbildningen

Texterna
Varje kapitel består av tre huvudtexter och 
en avslutande text med fokus på lässtrate-
gier samt en faktaruta om Italien.

Övningarna
Alla förmågor tränas intensivt tillsammans 
med ord- och grammatik. I de återkomm-
an de talövningarna tränar man dessutom 
på kroppsspråket genom gester.

Ciao! består av två allt-i-ett-  böcker 
med bilder som ger en genuin 
känsla av Italien.

Digilär Italienska
Heldigitalt språkläromedel för Italienska 1, 2 och 3

nok.se/digilar
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Digilär Historia för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurser-
na Historia 1a1, 1b, 2a och 2b. Läromedlet innehåller texter, historiska bilder och kartor tillsammans med 
ordförklaringar, fördjupningar och uppgifter. Dessutom ingår Historiebiblioteket.

Ständigt uppdaterat och inspirerande 
innehåll
I Digilär Historia hittar du en mängd refl ek-
tionsfrågor, instuderingsfrågor och intres-
santa övningar. Källkritik och historiebruk 
genomsyrar hela läromedlet. Med en 
krono logisk och tematisk struktur får elev-
erna ta sig an historien utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt. Det fi nns stora möjlig-
heter att anpassa läromedlet efter varje 
elevs unika behov. Till exempel fi nns både 
en standard och en avancerad textversion 
tillgänglig till merparten av texterna. De 
många läsförståelsefrågorna och analys- 
och diskussionsuppgifterna hjälper eleven 
att befästa sina nya kunskaper.

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen ska vara ett effektivt 
arbetsredskap för dig som lärare och här 
fi nns stöd för hur du lägger upp din under-

visning. I den får du även en kort beskriv-
ning av Historiebiblioteket och en samlad 
förteckning över alla arbetsuppgifter. Du 
styr vad eleven ska arbeta med i läromed-
let och kan enkelt få en överblick över, och 
kommentera, de uppgifter eleverna har 
arbetat med.

Motiverar eleven
Frågor, quiz och övningar till innehållet ger 
eleven möjlighet att öva och pröva sin kun-
skap och förståelse inom historieämnet. 
Facit och den självrättande funktionalite-
ten ger eleven direkt feedback. Klickbara 
fördjupningar i direkt anslutning till inne-
hållet och länktips till aktuellt material ger 
extra utmaning och inspiration till eleven 
som vill gå vidare och lära sig mer. 

Det stora biblioteket innehållet mängder 
med fördjupningstexter, historiska kartor, 
samt en stor mängd bilder och bildserier.

Fem snabba om innehållet
• Välfyllt bibliotek med bildberättelser, 

historiska kartor och extramaterial.
• Klickbara fördjupningar direkt i texten.
• Möjlighet att testa kunskaperna direkt 

med självrättande quiz.
• Ständigt uppdaterat med aktuella 

frågor som t. ex ”Ett växande miljö-
medvetande”.

• Lärarhandledningar med utvalda 
provuppgifter.

Författare: Stellan Wigh, Anders Waldt, Anna Nyberg, 
Martin Martinez

Digilär Historia gy 98-30283-7 12 mån 139:-

Digilär Historia
Arbeta heldigitalt i historia

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

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

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

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

Digitalt extramaterial ingår
Till boken fi nns extramaterial som riktar sig 
till lärare. Det kan användas som stöd i 
arbetet med vittnesskildringen, till exem-
pel i historie- och svenskämnet eller i 
arbete med värdegrundsfrågor. I lärarstö-
det fi nns förslag på hur man kan arbeta 
med bokens innehåll, diskussionsfrågor, 
fi lmer för fördjupning m.m. Här fi nns även 

bilder och privata foton från Emerich Roths 
liv att samtala kring.

Emerich är mitt namn Digital
Berättelsen fi nns också i en digital version i 
en plattform med digital funktionalitet, 
smarta läsverktyg och inläst ljud.

Emerich är mitt namn
En överlevares vittnesmål

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

Författare: Emerich Roth

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

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

nok.se/emerich
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Källor&
 källkritik

Hur det var att vara ung förr

Anna Götlind

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

Historia 1a1
Tydlig och lättarbetad struktur

Historia 1a1 är skriven för gymnasieskolans 50-poängskurs. 
Boken är indelad i tre delar. Den första delen handlar om 

vad historia är och varför kunskaper om källor och källkritik 
är så viktigt. Del ett avslutas med en epoköversikt från 
äldsta tid till 1800-talets början. Andra delen beskriver vik-
tiga förändringsprocesser och händelser under 1800- och 
1900-talet. Den sista delen innehåller fördjupande teman.

Författare: Christer Öhman, Joel Knöös

Historia 1a1

Elevbok 27-41848-6 240 s 309:-

Elevbok Digitalbok 27-43120-1 12 mån 109:-

Lärarhandledning Webb 27-43057-0 12 mån 999:-

nok.se/historia1a1

Med Idéer och skapande kan eleverna följa utveck-
lingen inom konstarter som måleri, skulptur, arkitektur, 
litteratur, teater, fi lm, musik och dans. 

Undervisar du i kultur- och idéhistoria är Idéer och 
skapande ett väldigt bra läro medel. Undervisar du i his-
toriekursen 1b kan den vara ett komplement.

Idéer och skapande
Om utvecklingen inom konstarterna

Författare: Lars-Göran Alm

Idéer och skapande 

Kulturhistoria 
för gymnasiet 27-41293-4 312 s 459:-

Historiska kvinnor
Synliggör kvinnorna med bildkort

”Var fi nns kvinnorna i historien?” Överallt, såklart! Använd 
vår kortlek för att lyfta fram svenska kvinnor som har gjort 
avtryck i historien. Diskutera och problematisera frågan 
om representativitet i historien. Kortleken är ett kvartett-
spel, 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. 

Idé och illustrationer: Elin Hägg

Historiska kvinnor

Kortlek 27-45206-0  52 kort 99:-

nok.se/historiskakvinnor

Källor & källkritik
Hur det var att vara ung förr

Författare: Anna Götlind

Källor & källkritik

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

nok.se/kallorkallkritik

I Källor & källkritik möter eleverna exempel på histo-
riska källor som skildrar det svenska samhällets 
utveckling under 150 år, från slutet av 1800-talet till i 
dag. Fokus ligger på ungdomars livsvillkor.
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Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna 
Samhällskunskap 1a1, 1b, 2 och 3. 

Ständigt uppdaterat innehåll
Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är 
ett engagerande läromedel som låter 
eleverna ta sig an samhällskunskapsämnet 
från fl era olika perspektiv. Texter och bil-
der, interaktiva diagram och varierade 
uppgifter är en del av innehållet. Sverige 
och EU:s styrelseskick, mänskliga rättighe-
ter, massmediers demokratiska roll och 
samhälls- och privatekonomi är några 
ämnen som lyfts fram.

Stöd i undervisningen
Till fl era arbetsområden fi nns det lärar-
handledningar som ger konkreta förslag 
på hur undervisningen kan struktureras.  
Det fi nns även fl ertalet aktuella teman som 
innehåller intresseväckande texter, tillhö-
rande arbetsuppgifter och tips på vidare 
läsning.

Motiverar eleven
Uppgifter och quiz ger eleverna möjlighet 
att pröva sin kunskap inom samhällskun-
skapsämnet. Facit och den självrättande 
funktionaliteten ger eleven direkt feed-
back. Klickbara fördjupningar i direkt 
anslutning till innehållet och länktips till 
aktuellt material ger extra utmaning och 
inspiration till de elever som vill gå vidare 
och lära sig mer.

Fem snabba om läromedlet
• Heltäckande läromedel med koppling 

till aktuella ämnen och forskning.
• Texter och uppgifter som väcker 

intresse, utmanar eleverna och lockar 
till diskussion. 

• Klickbara fördjupningar och ett biblio-
tek som ger chans till vidare läsning. 

• Självrättande quiz och instuderingsfrågor.  
• Ett uppdaterat innehåll.

Författare: Anders Waldt

Digilär Samhällskunskap gy 

 98-30284-4 12 mån 139:-

nok.se/digilar

Digilär Samhällskunskap
Ständigt aktuell samhällskunskap

Nyhet: 
Omarbetat och 

uppdaterat 
arbetsområde 

om EU.
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Religion 1 för gymnasiet ger eleverna verktyg att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner 
och livsåskådningar. 

I Religion 1 fi nns kapitel som fokuserar på 
sambandet mellan identitet, samhälle och 
religion. Andra kapitel innehåller bland 
annat exempel på hur skilda sätt att tolka 
texter och traditioner ger upphov till olika 
uttryck och ställningstaganden. Uppgifterna 
i boken ger eleverna stora möjligheter att 
utveckla såväl begreppshantering som reso-
nemang. Likaså hjälper det omfattande bild-
materialet eleverna att refl ektera över det 
lästa.

I Religion 1 får eleverna möjlighet att:
• reflektera över hur religion förhåller sig 

till identitet, och på vilka sätt religion 
kan vara en samhällsfråga 

• diskutera livets mening utan Gud 
beroende på livsåskådning 

• diskutera olika sätt att se på relationen 
mellan vetenskap och religion 

• förhålla sig till olika etiska modeller och 
använda dem för att utveckla och för-
djupa etiska resonemang 

• undersöka såväl världsreligioner som 
andra livsåskådningar för att kunna göra 
jämförelser av olika sätt att förstå värl-
den och människan 

• hitta likheter och skillnader både inom 
och mellan olika trosuppfattningar.

Digitalt extramaterial ingår 
Religion 1 fortsätter på webben! Här fi nns 
kostnadsfritt material i form av fi lmer, 
begreppsövningar och examinations-
uppgifter.

Digitalbok 
Religion 1 fi nns också som digitalbok där 
du till exempel kan använda zoomfunktio-
nen för att visa bilder på storskärm i klass-
rummet. Digitalboken är en kopia av den 
tryckta boken.

Religion 1 – för gymnasiet
Lättöverskådlig och innehållsrik

Religion 1 för gymnasiet 
är saklig, lättöverskådlig.
KATRINE HAMORI, BTJ-HÄFTET NR 22, 2018

Författare: Katarina Lycken Rüter, Lennart Göth, 
Veronica Wirström

Religion 1 för gymnasiet

Lärobok  27-45363-0 312 s 319:-

Digitalbok 27-45365-4 12 mån 115:-

nok.se/religion1

På nok.se fi nns kostnadsfria begrepps- och examinationsuppgifter.

Snart kommer 
Religion 1+2a 
– håll utkik! 
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Digilär Religionskunskap är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen 
Religionskunskap 1. Innehållet är framtaget av Katarina Lycken Rüter som har prisats med Guldäpplet. 

Ständigt uppdaterat innehåll
Materialet i Digilär Religionskunskap inspi-
rerar eleverna till att fundera kring en 
mängd olika frågor kopplade till olika reli-
gioner och livsåskådningar. Texterna, fi l-
merna och bildmaterialet öppnar upp för 
olika sätt att se på relationen mellan veten-
skap och religion, hur religion skiljer sig åt i 
världen och vilka likheter man kan fi nna. 
Eleverna får även träna på att förhålla sig 
till olika etiska modeller och hur de 
används för att utveckla etiska resone-
mang.

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledning ingår och är ett effektivt 
arbetsredskap. Här fi nns stöd för hur du 
lägger upp din undervisning med Digilär, 
förslag på examinationsuppgifter och 

koppling till kursens centrala innehåll. Med 
Digilärs kursverktyg styr du vad eleven ska 
arbeta med i läromedlet och du kan följa 
och kommentera elevens arbete. 

Motiverar eleven
Digilär Religionskunskap är tematiskt upp-
lagt och innehåller såväl texter och bilder 
som olika typer av övningar. Självrättande 
uppgifter och begreppsförhör hjälper 
inlärningen. Ordförklaringar i texten och 
uppgifter med bildanalys fördjupar elevens 
nya kunskaper. Det fi nns också nyproduce-
rade innehållsfi lmer till varje arbetsområde.

Fem snabba om innehållet
• Baseras på det populära tryckta 

läromedlet Religion 1.
• Begreppslistor med träning till 

varje kapitel.
• Lärarhandledning.
• Examinationsuppgifter till varje 

arbetsområde.
• Mediepedagogiskt arbetssätt med 

bl. a innehållsfilmer till varje arbetsom-
råde, bildanalysuppgifter och stöd i  
lärarhandledningen.

Författare: Katarina Lycken, Lennart Göth, 
Veronica Wirström

Digilär Religionskunskap gy 

 98-30285-1 12 mån 139:-

Digilär Religionskunskap
Intresseväckande och aktuellt om religion och livsåskådning

nok.se/digilar
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SOL 4000 Fokus
SOL 4000 Fokus är lättlästa versioner av elev-
böckerna i SO-serien SOL 4000. Fokusböckerna 
är anpassade till elever med svenska som andra-
språk samt andra elever för vilka de ordinarie 
elevböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig.

För SOL 4000 fi nns även Inläsningstjänsts 
Studiestöd på modersmål. I ljud boken fi nns den 
svenska texten inläst på svenska parallellt med 
studiehandledning på arabiska eller somaliska.

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

För beställningsinformation, se nok.se.

Samhällskunskap 
på lätt svenska
För ungdomar på språkintroduktion

Boken är en sammanfattning av viktiga delar av 
grund skolans kurs i samhällskunskap och passar 
ungdomar på språkintroduktion. 

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

nok.se/sam-lattsvenska

Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel

Samhällskunskap på lätt svenska

Textbok  27-42186-8 96 s 195:-

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

Studiestöd på 
ett fl ertal 

språk

Författare: Fredrik Ahlén, Malin Fransson

Vägar till SO

Textbok  27-45179-7 228 s 229:-

Digitalbok  27-45468-2  12 mån 95:-

nok.se/vagartillso

nok.se/omvarldskunskap

Författare: Margareta Mörling

Omvärldskunskap

Lärobok 27-45515-3     112 s 209:-

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

Vägar till SO
SO-läromedel för nyanlända elever

Vägar till SO utvecklar elevernas kunskaper och för-
mågor 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 ämnes  -
språk. Den språkutvecklande stöttningen består 
exempelvis av förförståelseuppgifter, begrepps  -
förklaringar, läsförståelsefrågor och skrivmallar. 

Omvärldskunskap
Grundläggande NO och SO 
på lätt svenska

I Omvärldskunskap - grundläggande NO och SO på 
lätt svenska utvecklar eleverna sin svenska och får 
samtidigt grundläggande kunskaper med tillhö-
rande ord och begrepp i bilogi, samhällskunskap, 
historia och religion. Passar för elever med ingen 
eller kort skolbakgrund.

Digitalt extramaterial ingår
Vägar till SO fortsätter på webben! Här
fi nns kostnadsfritt lärarstöd och webb-
övningar för eleverna. Lärarstödet fi nns 
som pdf och podcast.
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Markus Andersson, 

Mats Andersson & Nils Etzler

Gymnasiearbetet 
Handboken som stöttar eleverna genom hela gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet – en handbok är en prak-
tisk handbok som har sin utgångspunkt i 
vetenskaps teorin. Dina elever får både 
teoretisk kunskap och stöd att steg- 
för-steg genomföra sitt gymnasie arbete. 
Boken kan användas av eleverna på egen 
hand och som kursbok i klassrummet. 

Handboken fi nns i två olika versioner: 
• För elever på samhälls vetenskapliga 

programmet, humanistiska programmet 
och ekonomiprogrammet.

• För elever på naturvetenskapsprogram-
met och teknikprogrammet.

Alla kapitel i boken innehåller övningar så 
att eleverna kan tillämpa sina kunskaper 
samtidigt som de planerar och genomför 
sitt arbete. Handboken tillhandahåller 
även hjälpmedel som checklistor, 
exempel texter och mallar för att stötta 
eleverna längs vägen. 

Boken ger eleven svar på frågorna: 

• Varför ska jag skriva ett gymnasie-
arbete?

• Vilket ämne ska jag välja? 
• Hur kommer jag fram till ett syfte och 

en fråge ställning? 
• Hur samlar jag in och bearbetar 

information?
• Hur sammanfattar och presenterar 

jag mina resultat?

Nyhet: Gymnasiearbetet Digital
Båda böckerna Gymnasiearbetet – en 
handbok fi nns även som digitala läro-
medel i en plattform med smarta verktyg 
för planering och funktioner för ett till-
gängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 
30 dagar.

Eleven får hjälp genom gymnasiearbetets alla faser med 
övningar, språkligt stöd och konkreta tips. 

Författare: Markus Andersson, Mats Andersson, Nils Etzler

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet SA, EK och HU 27-44563-5  144 s  219:-

Gymnasiearbetet NA och TE 27-45530-6  168 s  219:-

Gymnasiearbetet SA, EK och HU
Digital  27-46211-3  139:-

Gymnasiearbetet NA och TE
Digital  27-46212-0  139:-

nok.se/gymnasiearbetet

Digitalt extramaterial ingår
Gymnasiearbetet – en handbok fortsätter 
på webben! Här fi nns kostnadsfritt mate-
rial som hjälper läraren att organisera 
undervisningen och handledningen av 
gymnasiearbetet. 
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