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LOREM IPSUM DOLOR sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in volupta-
te velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ex-
cepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Psykologi
CORNELIA SABELSTRÖM LEVANDER
MARTIN LEVANDER • LISA LEVANDER  1+2 a

LEVANDERSN
am

n

Levanders Psykologi 1+2a är omarbetad. Nyskrivna kapitel och aktuella teman 
visar hur psykologiämnet kan hjälpa eleverna att förstå sin samtid. Konstbilder 
och foton väcker tankar och inbjuder till samtal i klassrummet.

Levanders psykologi 
Att förstå människan och samtiden

Med Levanders psykologi 1+2a får eleven både 
bredd och djup i sina nya kunskaper. Eleven får 
därmed ökad förståelse för sig själv och andra 
människor. Genom att jämföra och värdera de 
olika psykologiska perspektiven kommer eleven 
snabbt in i ett granskande tankesätt. Elevens egna 
erfarenheter kopplas till psykologiämnets olika 
delar och blir en av fl era utgångspunkter. En 
annan sådan är arvet och miljöns betydelse liksom 
hur samhällets utveckling kan förstås utifrån en 
psykologisk synvinkel. Genom att läsa om olika 
infallsvinklar på psykologiska fenomen tränar 
eleverna på att jämföra och resonera.

Nya kapitel 
Levanders psykologi 1+2a innehåller helt nyskrivna 
kapitel. Vår omoderna hjärna tar avstamp i elever-
nas ständigt uppkopplade vardag och diskuterar 
de digitala frestelsernas påverkan på våra hjärnor 

och liv. Övertalningens psykologi belyser hur psy-
kologiska aspekter används för att styra människor 
via information, reklam och propaganda – men 
ger också eleven verktyg att själv påverka andra. 
Hälsa, trender och förändring diskuterar hot mot 
ungas psykiska hälsa men också hur eleven kan 
hitta hållbara vägar framåt.

Uppgifter och centrala begrepp
• Varje kapitel inleds med det centrala innehållet i 

punktform för att ge överskådlighet. Kapitlets 
avslutande frågor anknyter till dessa punkter 
och till elevernas egna erfarenheter.

• Varje avsnitt i kapitlen avslutas med uppgifter 
som hjälper eleven att sammanfatta och reso-
nera kring den nya kunskapen.

• Centrala begrepp är tydligt markerade och för-
klaras både i texten och i separat ordlista.

ÄMNE
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K A P I T E L  7

Vår omoderna 
hjärna
Uppmärksamhetens betydelse
Att lagra information och skapa minnen
Exekutiva förmågor planerar och styr
Botemedel för trötta hjärnor
Kan tekniken förändra dig?

FTAST TAR DU NOG hjärnan för given. Du 
tänker inte på allt den hjälper dig med: 
förstå, tänka och analysera, uppfatta  
faror i tv-spelet, planera klassfesten eller

sammanfatta boken du läst. Hjärnans fantastiska 
förmåga jämförs ibland med en dators processande, 
men riktigt så enkelt är det inte. 

I det här kapitlet får du en bild av hur hjärnan 
fungerar i mötet med det digitala samhället. Skär-
per tekniken vårt tänkande eller nöts hjärnans 
funktioner ner av all information? 

O

”Frälsaren” av René Magritte.

psykologi inlaga korr 27 november.indd   144-145 2019-12-04   13:55

Författare: Cornelia Sabelström Levander, Martin Levander, 
Lisa Levander 

Levanders psykologi 

Psykologi 1+2a  27-45366-1  384 s  379:-

Psykologi 1+2a, Digitalbok  27-45368-5  12 mån  115:-

Psykologi 1  27-45850-5  272 s  339:-

nok.se/levanderspsykologi
Digitalt extramaterial ingår 
Här fi nns extramaterial till kapitlen, introdu-
cerande fi lmer till de psykologiska perspek-
tiven samt ordlista med centrala begrepp. 

Digitalbok
Digitalboken är en kopia av den tryckta 
boken.

Psykologi 1 – innehåll
Eleven introduceras till hur psykologiäm-
net har vuxit fram och hur det kan använ-
das för att förstå människors sätt att vara, 
liksom hur samhället utvecklas. De olika 
psykologiska perspektiven hjälper eleven 
att analysera psykologiska fenomen, 
såsom människors behov, känslor, motiva-
tion och stress. Eleverna introduceras 
också till forskningsområden som grupp-
processer, ledarskap, relationer mellan 
människor, krisreaktioner och annat.

Psykologi 2a – innehåll
Här får eleven fördjupad kunskap om 
människans utveckling under livet och vad 
som formar våra personligheter. Fördjup-
ning inom socialpsykologi och klinisk psy-
kologi ger kunskaper om hur människor kan 
påverkas och styras respektive förklaringar 
till psykisk ohälsa och olika behandlingar. 

Tydliga kapitelstarter introducerar innehållet. Konstbilder väcker elevernas intresse och inbjuder till refl ektion och diskussion i klassrummet. 

Digitalt extramaterial fi nns på nok.se/extramaterial.
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Med nya ögon 
Intresseväckande, aktuell och relaterbar psykologi

Psykologiundervisningen ska relatera till eleverna 
själva. Bokens övningar och refl ektionsfrågor 
kopplas därför till deras erfarenheter och verklig-
het. Genom att refl ektera över innehållet utvecklar 
eleverna en förståelse för sig själva och för sin 
omvärld.

Aktuellt innehåll
Läroboken utgår från kursplanen i kurs erna Psyko-
logi 1 och 2a. Med nya ögon innehåller kapitel om 
bland annat psyko logins historiska framväxt, soci-
alpsykologi, utvecklingspsykologi och olika till-
lämpningsområden. Läromedlet lyfter också fram 
de områden där forskningen har gått framåt som 
mest, såsom kognitiv psykologi och biologisk psy-
kologi.

Språk- och kunskapsutvecklande
Med nya ögon utgår från ett språk- och kunskaps-
utvecklande arbetssätt med en struktur som stöt-
tar eleverna i lärandet. Refl ektionsfrågor aktiverar 
elevernas förförståelse och stöttar läsförståelsen.
Centrala begrepp förklaras i löpande text samt i 

en ordlista längst bak i boken. Uppgifter hjälper 
eleverna att lära in begrepp, tillämpa kunskaper 
och kritiskt granska perspektiv och teorier. I boken 
möts eleverna av symboler som stöttar dem längs 
vägen.

Med nya ögon innehåller följande delar: 
• Känn dig själv 
• Psykologins historiska framväxt 
• Kognitiv psykologi 
• Biologisk psykologi 
• Stress 
• Socialpsykologi 
• Utvecklingspsykologi 
• Personlighetspsykologi 
• Klinisk psykologi
• Tillämpad psykologi 
• Ordlista med förklaringar av centrala begrepp

Bokens första kapitel "Känn dig själv" syftar till 
att introducera psykologiämnet på ett intresse-
väckande sätt.

Med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden synliggör Med nya 
ögon sambandet mellan individen och centrala psykologiska perspektiv och 
aktuell forskning. 

Tryckt & 
digitalt

46

M
ed

 n
ya

 ö
go

n
PSYKOLOGI | BASLÄROMEDEL

GY_VUX_2023_71412.indd   46GY_VUX_2023_71412.indd   46 2022-12-05   16:222022-12-05   16:22



MARIE ALMROTH & LINNÉA SVÄRDM
A

R
IE A

LM
R

O
TH

 &
 LIN

N
ÉA

 SVÄ
R

D

PSYKOLOGI 1

PSYKOLOGI 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   1-3

Psykologi 1-omslag-tryck.indd   1-3

2022-01-03   12:36
2022-01-03   12:36

Psykologi 1 för vård och omsorg
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 framtida yrkesroll. Psykologi 1 är baserad på psykologiläromedlet Med nya ögon. 

Med nya ögon Digital
Vill du arbeta digitalt fi nns Med nya ögon Digital, som är ett komplett, heldigitalt lärome-
del för kurserna Psykologi 1 och 2a. Läromedlet ligger i en plattform med smarta verktyg 
för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Författare: Marie Almroth, Linnéa Svärd

Med nya ögon 
Psykologi 1+2a för gymnasiet 27-44689-2  288 s  379:-

Med nya ögon 
Psykologi 1+2a Digital  98-44250-2 12 mån 149:-

nok.se/mednyaogon

Digitalt extramaterial ingår 
Med nya ögon fortsätter på webben! Här 
får lärare ett kostnadsfritt lärarmaterial. I 
det fi nns olika tips kring hur undervis-
ningen kan bli mer varierad, relaterbar och 
aktuell för eleverna. I materialet fi nns 
också förslag på fi lmer, klipp, fall att analy-
sera, olika psykologiska tester, artiklar, 
forskningsrapporter att fördjupa sig i och 
förslag på både examinationsformer och 
examinationsuppgifter. Lärarmaterialet är 
strukturerat efter bokens tio kapitel.

Baserad på 
Med nya ögon. 

Läs mer på
 sid 69.

Refl ektionsfrågorna i boken 
syftar till att eleverna ska 
fundera över det lästa och 
att de ska relatera innehållet 
till sig själva och sin omvärld.

Experimentrutor beskriver 
olika psykologiska experi-
ment som ligger till grund för 
de teorier som presenteras.

Alla ämnesspecifi ka 
begrepp förklaras löpande i 
läroboken. Dessutom fi nns 
alla begrepp samlade i en 
ordlista längst bak i boken. 
Genom sidhänvisningar får 
eleven också hjälp att lära 
sig begreppen i rätt sam-
manhang.

Med hjälp av förstorings-
glaset får eleverna möjlighet 
att fördjupa sina kunskaper 
om olika ämnesområden. 
Det kan handla om att för-
djupa sina historiska kunska-
per, få förståelse för olika 
neuro psykiatriska diagnoser 
samt få råd om hur man kan 
förebygga stress.

Ordlistor

Så kan eleven se sig själv och sin omvärld med nya ögon:
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Filosofi  Digital för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Filosofi . 

Ständigt uppdaterat innehåll
Filosofi  Digital har både historiska och 
tematiska delar och har utformats för att 
täcka det centrala innehållet, kunna varie-
ras och ha en realistisk omfattning i förhål-
lande till antalet undervisningstimmar. 
Stor vikt läggs vid att ge utrymme för elev-
ernas eget fi losoferande i anslutning till 
genomgång av teorier och begrepp. 

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen kopplar materialet till 
kursens centrala innehåll. Som lärare kan du 
även lägga till egna texter och uppgifter. 

Motiverar eleven
Texterna är skrivna med ett elevnära språk 
vilket gör att även abstrakta tankegångar 
kan konkretiseras och bli mer lättbegrip-
liga. Mer avancerade begrepp förklaras 
direkt i texten, och med hjälp av arbets-
uppgifter och instuderingsfrågor har 
eleven möjlighet att träna och visa sina 
kunskaper.

Fem snabba om innehållet
• Djupdykning i de stora filosoferna, 

deras begrepp och metoder.
• Begrepp och svåra ord förklaras direkt i 

texterna.
• Klickbara fördjupningar för den som vill 

lära mer.
• Träna på begrepp i självrättande 

begreppsförhör.
• Du som lärare kan enkelt lägga till eget 

material. 

Gula idéer sover lugnt
Filosofi  för gymnasieskolan
Gula idéer sover lugnt utgår från att fi losofi  
är både en intellektuell och social aktivitet. 
Genom att identifi era problem, ställa frå-
gor och diskutera möjliga svar kan vi bättre 
lära känna och förstå vår värld. I boken lyfts 
postmodern och feministisk fi losofi . 

Följande sex problemområden tas upp i 
boken: 
• Samhällsfilosofi
•  Vetenskapsteori 

•  Språkfilosofi
•  Moralfilosofi
•  Kunskapsteori
•  Verklighetsteori 

Tillsammans täcker de in frågor om allt från 
gott och ont till människans plats i tillvaron.

Författare: Lars-Göran Alm, Pernilla Alpmo

Gula idéer sover lugnt

Lärobok 1+2 27-42351-0 240 s 369:-

Författare: Anders Eckerström

Filosofi  Digital 98-30289-9 12 mån 149:-

Filosofi  Digital
Stort utrymme för elevernas eget fi losoferande

nok.se

SO
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Sociologi Digital för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i 
kursen Sociologi. Här fi nns bland annat aktuella texter, komplett lärarhandledning och många inspirerande 
uppgifter.

Aktuella teman
I Sociologi Digital får eleven ta sig an 
ämnet genom intressanta teman och ett 
rikt bildutbud. Några av läromedlets 
teman är Konsumism, Vi och dom – synen 
på de andra, Sociala medier och Sexuali-
tet. Här fi nns ett omfattande material att 
arbeta med och fl era arbetsuppgifter 
kopplade till sociologiska teorier. 

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen ger dig stöttning i 
din undervisning, både kring hur du kan 
arbeta med din digitala undervisning och 
hur innehållet är kopplat till kursplanen. Du 
kan välja mellan olika teman efter vad som 
passar bäst för ditt upplägg av kursen. 
Metoddelen och de olika uppgiftstyperna 
ger eleverna verktyg för att arbeta vidare 
med respektive arbetsområde. 

Läromedlet har ett stort antal inspirerande 
arbetsuppgifter där de sociologiska teo-
rierna vävs in på ett naturligt sätt. Centrala 
begrepp kan övas med hjälp av frågor 
med facit och självrättande quiz. 

Motiverar eleven
Frågor, quiz och övningar till innehållet ger 
eleven möjlighet att öva och testa sin för-
ståelse inom sociologiämnet. Facit och 
den självrättande funktionaliteten ger 
eleven direktfeedback. Bredvidläsnings-
texter, klickbara fördjupningar i direkt 
anslutning till innehållet och länktips för 
mer material ger extra utmaning och inspi-
ration till eleven som vill gå vidare och lära 
sig mer.

Fem snabba om innehållet
• Teman och uppgifter som engagerar 

eleverna. 
• Direkt koppling till aktuella ämnen och 

forskning.
• Centrala sociologiska teorier vävs in i 

uppgifter.
• Gedigen metoddel som stöttar eleverna 

att använda sociologiska metoder.
• Inspirerande lärarhandledning indelat-

per arbetsområde.

Författare: Lisa Sparrström, Anna-Lena Wingqvist

Sociologi Digital 98-44255-7 12 mån 149:-

Sociologi Digital
Intresseväckande och engagerande uppgifter

nok.se/sociologi-digital
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Företagsekonomi 1 och 2 Digital för gymnasiet är ett heldigitalt läromedel som täcker det 
centrala innehållet i kursen Företagsekonomi 1 och 2. 
Ständigt uppdaterat innehåll
I Företagsekonomi Digital får eleven följa 
utvecklingsfaserna för en rad olika företag. 
I de många arbetsuppgifterna arbetar 
eleverna med företagsnära ämnen, bland 
annat affärsplaner, budgetering och bok-
slut. Matematik för ekonomer, företagens 
roll i samhället och att arbeta i projekt är 
några ämnen som lyfts fram. Det fi nns fl era 
instruktionsfi lmer och i texterna ges kon-
kreta exempel på de mer avancerade 
momenten inom ekonomi.

Stöttning i din undervisning
I lärarmaterialet fi nns bland annat förslag 
på läsårsplanering och tips på klassrums-
övningar. 

Motiverar eleven
De många självrättande övningarna i sam-
band med ekonomimomenten ger elev-
erna chans att öva sina färdigheter i kalkyl-
program, bokföring och budgetering. För 
de elever som önskar mer material fi nns 
det klickbara fördjupningstexter till varje 
kapitel. Som extra inspiration fi nns det sex 
intresseväckande fi lmer som porträtterar 
aktuella företag och entreprenörer.

Fem snabba om innehållet
• Reflektionsuppgifter och praktiska 

uppgifter kopplade till ekonomisk 
redovisning/kalkyl. 

• Filmer som porträtterar företag och 
entreprenörer.

• Självrättande övningar och quiz där 
eleven får direkt feedback.

• Uppgifter där eleven får öva sina färdig-
heter i kalkylprogram, bokföring och 
budgetering.

• Aktuella och inspirerande exempel på 
företag och entreprenörer.

Författare: Fredrik Bernelf

Företagsekonomi 

1 och 2 Digital 98-44254-0 12 mån 149:-

Företagsekonomi 1 och 2 Digital
Arbeta heldigitalt i Företagsekonomi

nok.se/foretagsekonomi-digital

Jag gillar att arbeta 
digitalt med mina 
elever, det påminner 
om arbetslivet som 
de snart ska möta.
LÄRARE I FÖRETAGSEKONOMISKA ÄMNEN
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Praktiskt och verklighetsförankrat
UF-företagande är en möjlighet att arbeta 
med entreprenörskap i skolan på ett prak-
tiskt och verklighetsförankrat sätt. Eleven 
får bland annat lära sig att formulera en 
affärsidé, bygga en företagsorganisation, 
försäljning och bokföring. Eleven får även 
utveckla sina kunskaper under sitt UF-år, 
som samarbete, problemlösning, konfl ikt-
hantering, presentationsteknik och att 
våga utmana sig själv.

Kopplat till kursplaner
Mitt UF-företag – Entreprenörskap på 
riktigt är kopplat till det centrala innehållet 
i kurserna Entreprenörskap samt Entrepre-
nörskap och företagande. Läromedlet kan 
användas på alla gymnasie program och i 
många kurskombinationer.

Lärarhandledning
Till läromedlet fi nns en lärarhandledning 
med fördjupande arbetsuppgifter, 
bedömningsstöd och tips på ämnes-
övergripande arbete kring UF-företag-
ande. 

Mitt UF-företag
 Entreprenörskap på riktigt

Mitt UF-företag – Entreprenörskap på riktigt är ett läromedel som ges ut i samarbete med 
organisationen Ung Företagsamhet. Det bygger på UF-företagande som verktyg för att 
arbeta med entreprenörskap i skolan.

Författare: Michael Lindquist

Mitt UF-företag – Entreprenörskap på riktigt

Grundbok 27-44819-3  324 s  299:-

Lärarhandledning Webb 27-44860-5 12 mån 639:-

Författare: Michael Lindquist

Mitt UF-företag

Entreprenörskap Digital       98-44257-1 12 mån 149:-

Mitt UF-företag Entreprenörskap Digital 
Tydligt upplägg och praktiska uppgifter

Mitt UF-företag Entreprenörskap Digital är 
ett heldigitalt läromedel som täcker det 
centrala innehållet i kurserna Entreprenör-
skap samt Entreprenörskap och företa-
gande. Här fi nns aktuella texter, lärarhand-
ledning och inspirerande uppgifter.

Fem snabba om innehållet
• Baserat på Ung Företagsamhets 

framgångsrika upplägg av kursen 
entreprenörskap och företagande.

• Tydligt upplägg som följer UF-
företagets olika utvecklingsfaser.

• Inspirerande filmer.
• Praktiska uppgifter som stöttar 

elevernas projekt att driva företag.
• Omfattande lärarhandledning med 

många lektionstips.

nok.se/mittufforetag
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uridik

 Fredrik Bernelf

Natur & Kulturs Privatjuridik är ett nytt läromedel som hjälper eleverna att ta sig an det teoretiska innehållet 
i kursen Privatjuridik. Luftig layout och lättillgängligt språk stöttar eleverna att utveckla sina kunskaper inom 
privatjuridikens alla områden.

Olika teman
Natur & Kulturs Privatjuridik består av sju 
kapitel. Det första kapitlet ger eleverna en 
omfattande introduktion till rättssystemet. 
Därefter följer kapitel med olika teman, 
inom vilka privatjuridikens olika områden 
tas upp: Handla, Leva, Bo, Jobba, Skadas 
samt Arv och Testamente. 

Fokus på ungas vardag
Genom fokus på ungas vardag och enga-
gerande uppgifter väcks elevernas intresse 
för ämnet. Många konkreta exempel ökar 
förståelsen för komplexa sammanhang 
och visar hur lagar tolkas och tillämpas. 
Eleverna får läsa om autentiska rättsfall 
och öva på att lösa juridiska problem

Språket är nyckeln till kunskap
Läromedlet tar avstamp i ett språk- och 
kunskapsutvecklade arbetssätt vilket inne-
bär att eleverna får utveckla det juridiska 
språket parallellt med ämneskunskaperna. 
Tydliga rubriker och kärnmeningar hjälper 
eleverna att ta sig an texten. Centrala jurid-
iska begrepp fetmarkeras och förklaras på 
ett lättfattligt sätt i sin kontext. Längst bak 
i boken fi nns alla centrala begrepp samlade 
och förklarade i en ordlista.

Uppgifter och begreppsträning
Tydliga kapitelstarter presenterar inne-
hållet för eleverna. Löpande diskussions-
och refl ektionsfrågor stöttar läsförståelsen 
och befäster kunskaper. Varje kapitel avslu-
tas med en sammanfattning, instuderings-
frågor (Vad har du lärt dig?), begrepps-
träning (Minns du begreppen?) samt en 
mer omfattande avslutande 
uppgift.

Privatjuridik för gymnasiet
Lättillgängligt läromedel för teoretisk kurs

Författare: Fredrik Bernelf

Natur & Kulturs Privatjuridik  27-46359-2 372 s 429:-

nok.se/privatjuridik

Varsågod! 
Ett gediget 

läromedel i ett 
viktigt ämne.
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Författare: Fredrik Bernelf

Privatjuridik Digital 98-44232-8 12 mån 149:-

Privatjuridik Digital täcker det centrala innehållet i kursen Privatjuridik. Eleverna får läsa om autentiska 
rättsfall, rättsfi losofi  och etik samt rättens del i demokratin. Genom att ta avstamp i ungdomars vardag 
kopplas också juridiken till elevernas liv. 

Konkreta exempel
Eleven vägleds genom juridiken med hjälp 
av många konkreta och aktuella exempel. 
Exemplen förtydligar innehållet och visar 
hur lagar tolkas och tillämpas. 

Arbeta med begrepp
Genom att ta del av juridiska texter och 
genom självrättande övningar får eleverna 
lära sig att både läsa och använda det juri-
diska språket. 

Arbetsområden
Läromedlet är uppdelat i olika arbetsom-
råden där det första ger en gedigen 
beskrivning av rättssystemet. Sedan följer 
olika teman, inom vilka privatjuridikens 
områden tas upp. Arbetsområdena heter 
Rättssystemet, Handla, Leva, Bo, Jobba, 
Skadas samt Arv och Testamente. 

Lärarhandledning
En omfattande lärarhandledning visar hur 
du stöttar eleverna att lösa juridiska pro-
blem. 

Fem snabba om innehållet
• Eleverna får läsa autentiska rättsfall.
• Eleverna får öva på att lösa juridiska pro-

blem och använda juridiska begrepp.
• Eleverna får tillämpa sina nya kunskaper 

i arbetsuppgifter och självrättande 
övningar.

• Lärarhandledningen visar hur du stöttar 
eleverna att lösa juridiska problem.

• Möjlighet finns att som lärare lägga till 
eget material.

Privatjuridik Digital
Autentiska rättsfall och aktuella exempel

nok.se/privatjuridikdigital
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Matematik 5000+
Ett strukturerat läromedel för varierad undervisning
Matematik 5000+ är en revidering av vår populära serie Matematik 5000. Här har 
progressionen och kopplingen till ämnesplanen tydliggjorts. Serien är anpassad 
till de reviderade ämnesplanerna.

Matematik 5000+ erbjuder stora möjligheter till 
en varierad undervisning. Det lyfter fram allt cen-
tralt innehåll och samtliga förmågor i ämnespla-
nen. I kombination med en tydlig progression ger 
det eleverna de bästa förutsättningarna att 
utveckla sina kunskaper i matematik.

MATEMATIK 5000+ I FEM STEG
1. Inledning av ett kapitel
Varje kapitel börjar med en kort sammanfattning 
och en tydlig beskrivning av hur det aktuella 
arbetsområdet knyter an till ämnesplanens cen-
trala innehåll. Eleven möter också en inledande 
aktivitet, där kapitlets innehåll introduceras.

2. Teori som går att förstå
Ny teori förklaras på ett inspirerande sätt som 
ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka 
matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut 
i marginalen och användbara digitala verktyg 
presenteras. Teorin avslutas med en eller fl era 
lösta uppgifter.

3. Uppgifter med och utan digitala verktyg
Uppgifterna är varierade och ges med tydlig pro-
gression i tre nivåer                  . En markering i form 
av en ram runt uppgiftens nummer  1106  visar att 
uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verk-
tyg. 

4. Aktiviteter, teman och historik 
Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att 
variera din undervisning samtidigt som eleverna 
får tillfälle att utveckla sina olika matematiska för-
mågor, träna mer på att använda digitala verktyg 
och lösa problem med hjälp av programmering.

5. Avslutning av ett kapitel
Varje kapitel har en omfattande avslutning där 
innehållet repeteras på alla nivåer, både med och 
utan digitala verktyg. Längst bak i boken fi nns 
facit med svar till alla uppgifter, samt ledtrådar 
och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Det är en förbättrad, lättläst och 
pedagogiskt upplagd lärobok 
med väl valda exempel. 
BTJ
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86 87

Inledande aktivitet

• Metoder för att lösa andragrads-
ekvationer.

• Begreppet andragradsfunktion och 
egenskaper hos andragradsfunktioner, 
inklusive symmetrilinje, extrempunkt 
och nollställen.

• Begreppet logaritm. Hantering av 
räkneregler för logaritmer i samband 
med lösning av exponentialekvationer.

• Metoder för att lösa exponential-
ekvationer.

• Likheter och skillnader mellan 
exponential- och potensekvationer.

• Begreppet regressionsanalys och digitala 
metoder för regressionsanalys.

• Användning av digitala verktyg för 
att effektivisera beräkningar och 
komplettera metoder, till exempel vid 
ekvationslösning.

I början av kapitlet får du lära dig metoder 
för att lösa nya typer av ekvationer, till exempel 
x2x2x  + 6x – 16 = 0  och  5x2x2x  + 50 = 30x.

Du får också arbeta med andragrads-
funktioner. Det är funktioner som grafiskt 
kan beskrivas med U-formade kurvor.

En stor del av kapitlet handlar om exponentiella 
förändringar. För att lösa uppgifter inom det 
området tar vi hjälp av ett nytt begrepp, 
logaritmer. Det ger dig ett verktyg att lösa 
ekvationer av typen 5x = 17.

Du får även lära dig att ta fram icke-linjära 
samband mellan två variabler.

Som vanligt när det gäller algebra och 
funktioner arbetar du både med och 
utan digitala verktyg.

Inom grekisk, kinesisk, indisk och arabisk matematik har 
man känt till och löst andragradsekvationer i flera tusen år. 
I alla vetenskaper som innehåller data i form av siffror beskrivs 
samband ofta med hjälp av matematiska funktioner. Två viktiga 
icke-linjära funktionstyper är andragradsfunktioner och 
exponentialfunktioner.

ALGEBRA OCH ICKE-
LINJÄRA MODELLER

Centralt innehåll

8786

Med andra ord
EKVATIONER MED TVÅ RÖTTER
Arbeta tillsammans två och två.

1 Varje ekvation A–D nedan har två lösningar. Lösningarna 
finns bland x-värdena i rutan till höger.

A (x(x(  – 1) ∙ (x – 1) ∙ (x x – 1) ∙ (x – 1) ∙ (  + 3) = 0x + 3) = 0x

B (x(x(  + 2) ∙ (x + 2) ∙ (x x + 2) ∙ (x + 2) ∙ (  + 3) = 0x + 3) = 0x

C x ∙ (x ∙ (x x ∙ (x ∙ (  – 3) = 0x – 3) = 0x

D (2x – 4) · (x – 4) · (x x – 4) · (x – 4) · (  + 1) = 0x + 1) = 0x

Vi prövar lösningen x = 1 i x = 1 i x ekvation A  (x  (x  (  – 1) ∙ (x – 1) ∙ (x  x + 3) = 0 x + 3) = 0 x

VL = (1 – 1)(1 + 3) = 0 · 4 = 0   och  HL = 0
VL = HL  
Det betyder att x = 1 är den ena lösningen. x = 1 är den ena lösningen. x

a) Vilken är den andra lösningen?

b) Bestäm på liknande sätt de två lösningarna till ekvationerna B–D.

2 Ge exempel på en ekvation som har lösningarna

a) x1 = 0 och x2 = 4

b) x1 = 2 och x2 = 8

c) x1 = 5 och x2 = –3

x = 1x = 1x
x = 2x = 2x
x = 3x = 3x
x = 0x = 0x

x = –1x = –1x
x = –2x = –2x
x = –3x = –3x

2

Aktivitet
Rektanglar med en given omkrets

1 a)  Rita några rektanglar med omkretsen 
24 cm. Låt basen vara  2 cm,  4 cm,  6 cm,  
8 cm  respektive  10 cm.

b)  Beräkna arean av dina rektanglar. 
Visa resultatet i en tabell där du anger 
bas, höjd samt area för varje rektangel.

2 a)  Visa resultatet i ett koordinatsystem. 
Sätt rektangelns bas på x-axeln och 
dess area på y-axeln.

b)  Din graf visar en andragradsfunktion.
Ange grafens symmetrilinje.

c)  Vilket är det största möjliga värdet på arean 
och vilken form har rektangeln då?

3 a)  Vilket värde får summan av basen och 
höjden hos de olika rektanglarna?

b)  Låt basen vara x  cm och höjden h  cm. 
Vilket är sambandet mellan x och h? 
Lös ut h  ur detta samband.

c)  Skriv en formel för hur arean, y cm2, 
beror av basen, x  cm. 
(Formeln beskriver den andragrads-
funktion vars graf du har ritat i 
koordinatsystemet.)

d)  Lös ekvationen y = 0 både grafiskt och 
algebraiskt.

4 a) Vilken definitionsmängd har funktionen?

b) Vilken värdemängd har funktionen?

I den här aktiviteten ska du undersöka egenskaperna hos rektanglar. 
Syftet är att du ska utveckla din förmåga att formulera en matematisk 
modell utifrån en verklig situation.
Materiel: Linjal

118 AlgebrA och icke-linjärA modeller

A B

2 15 6
3 16 24
4  

1 14 2

1 Mät längden på bönorna i mm och visa 
resultatet i en frekvenstabell.

2 Beräkna medelvärde och standardavvikelse.

3 Rita ett histogram i ett datorprogram eller  
för hand.

Låt klasserna vara 13,5 mm → 14,5 mm osv.

Frekvens
14 innebär längden x mm,  
där 13,5 ≤ x < 14,5

14 16 18 20 22

Histogram Start 13,5 Bredd 1

Aktivitet
Hur lång är en vit böna?

I den här aktiviteten ska du mäta längden på en stor mängd vita bönor. Syftet är  
att du ska undersöka hur längderna fördelar sig och därmed upptäcka några 
egenskaper hos ett normalfördelat material.
Materiel:  Ett stickprov med 100 stora torkade vita bönor (eller mätvärden från  

nok.se/matematik5000plus), linjal och ett statistikprogram.

4 Skissa utseendet på en kurva som går genom 
mittpunkterna på staplarnas övre kant. 

5 Skriv in medelvärde och standardavvikelse i 
ett program med en sannolikhetskalkylator.

Hur många procent av bönorna  
har en längd i intervallet  
medelvärdet ± en standardavvikelse?

Normalfördelning μ σ

3.1 LÄGESMÅTT OCH SPRIDNINGSMÅTT 187

Författare: Lena Alfredsson, Sanna Bodemyr, Hans Heikne, 
Mathilda Lennermo Selin

Hela utgivningsplanen och priser för Matematik 5000+ 
hittar du på vår hemsida: nok.se/matematik5000plus

nok.se/matematik5000plus

I varje nytt kapitel fi nns en kort sammanfattning, en 
tydlig beskrivning av det aktuella arbetsområdet 
och en inledande aktivitet.

Aktiviteterna hjälper dig att variera undervisningen, 
samtidigt som eleverna får möjlighet att utveckla 
sina matematiska förmågor.

Digitalt extramaterial ingår
Matematik 5000+ fortsätter på webben! 
Här fi nns bland annat ledtrådar och utför-
liga lösningar till uppgifterna i läroboken.

Digitalbok
Den tryckta bokens digitala motsvarighet
med sökbart innehåll, länkad innehålls-
förteckning och bokmärkning.

Alla produkter i Matematik 5000-serien kommer 
revideras. Tidigare upplaga fi nns kvar till försäljning. 
Läs mer på nok.se/matematik5000

Ledtrådar och lösningar 
till alla upp gifter!

Ledtrådar, kapitel 1
Matematik 5000+ kurs 1c

KOPIERINGSUNDERLAG © 2022 Natur & Kultur, Stockholm
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Extramaterial ISBN 978-91-27-46056-0

Uppgifts-
nummer

Ledtråd

1103 a) Parentesen först.

1103 b) Multiplikationen först.

1103 c) Divisionen först.

1103 d) Parentesen först.

1104 a) Potensen först.

1104 b) Parentesen först.

1104 c) Potensen först.

1104 d) Multiplikationen först.

1105 a) Multiplikationen först.

1105 b) Multiplikationen och divisionen först.

1105 c) Divisionen först.

1105 d) Parentesen först. 
Räkna sedan från vänster till höger.

1106 a) Parentesen först.

1106 b) Parentesen först och sedan potensen.

1106 c) Potenserna först. Beräkna sedan täljaren 
och nämnaren innan divisionen utförs.

1107 a) Tryck in uttrycket som det står, 
från vänster till höger.

1107 b) Jämför täljarna i de två uttrycken.

1107 c) Beräkna täljaren och nämnaren först.

1108 a) Sätt en parentes runt täljaren.

1108 b) Sätt parentes runt täljaren och nämnaren.

1108 c) I digitala verktyg kan 38
knappas in t.ex. 8^3 eller 8 3.yx

1109 a) Potensen först.

1109 b) Värdet på ena sidan om ett likhetstecken ska 
vara lika med värdet på andra sidan.

1109 c) Tänk på att ta med hela uttrycket 
i varje mellanled.

1110 Sätt ut parentes runt täljaren och nämnaren.

1111 a) 8 50 40 200 −  =

Ledtrådar och lösningar 

KOPIERINGSUNDERLAG © 2022 Natur & Kultur, Stockholm
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Extramaterial ISBN 978-91-27-46056-0

- Ledtråd

Parentesen först.

Multiplikationen först.

Divisionen först.

Parentesen först.

Potensen först.

Parentesen först.

Potensen först.

Multiplikationen först.

Multiplikationen först.

Multiplikationen och divisionen först.

Divisionen först.

Parentesen först. 
Räkna sedan från vänster till höger.

Parentesen först.

Parentesen först och sedan potensen.

Potenserna först. Beräkna sedan täljaren 
och nämnaren innan divisionen utförs.

Tryck in uttrycket som det står, 
från vänster till höger.

Jämför täljarna i de två uttrycken.

Beräkna täljaren och nämnaren först.

Sätt en parentes runt täljaren.

Sätt parentes runt täljaren och nämnaren.

I digitala verktyg kan 38
knappas in t.ex. 8^3 eller 8 3.y8 3.y8 3.8 3.x8 3.

Potensen först.

Värdet på ena sidan om ett likhetstecken ska 
vara lika med värdet på andra sidan.

Tänk på att ta med hela uttrycket 
i varje mellanled.

Sätt ut parentes runt täljaren och nämnaren.

8 50 40 2008 50 40 200 −  =8 50 40 2008 50 40 2008 50 40 200 −  =8 50 40 200

Lösningar, kapitel 1 Matematik 5000+ kurs 1c 

KOPIERINGSUNDERLAG © 2022 Natur & Kultur, Stockholm 

Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Extramaterial ISBN 978-91-27-46056-0 

Uppgifts- nummer 
Svar 

Lösning 1103 a) 64  

(3 5) 8 8 8 64
+  =  =  

1103 b) 43 

3 5 8 3 40 43
+  = + =  

1103 c) 11 

14 6 / 2 14 3 11
− = − =  

1103 d) 4  

(14 6) / 2 8 / 2 4
− = =  

1104 a) 50  
22 5 2 25 50

 =  =  

1104 b) 100 

2 2(2 5) 10 100
 = =  

1104 c) 29  

24 5 4 25 29
+ = + =  

1104 d) 14 

4 5 2 4 10 14
+  = + =  

1105 a) 14 

9 2 3 1 9 6 1 14
+  − = + − =  

1105 b) 10 

17 3 2 5 18 / 3
−  + − 17 6 5 6 10

= − + − =  

1105 c) 6  

12 12 / 3 3 1− − + 12 4 3 1 6
= − − + =  

1105 d) 16 

(12 12) / 3 2+  =  24 / 3 2 8 2 16
=  =  =  

1106 a) 13 

28 3 (2 5) 18 / 3
−  + + =  28 3 7 6= −  + =  28 21 6 13

= − + =  

1106 b) 11 

2
2

(8 2) / 3 1 6 / 3 1
− − = − =  36 / 3 1 12 1 11

= − = − =  

1106 c) 1 

3 4

2 2

3 2 2 3 8 163 4 2 9 4 4

 +  += = +  +
24 16 40

136 4 40

+
= =+  

1107 a) 59  

42 18 / 2 8 59
+ + =  

1107 b) Hon ska beräkna täljaren och nämnaren innan divisionen utförs. Det gör hon inte. 

Se svar. 
1107 c) 6  

Metod 1: 
Beräkna täljaren och nämnaren  innan divisionen utförs. 42 18 60

62 8 10

+
= =+  

 
Metod 2: 
Skriv parenteser runt täljaren  respektive nämnaren. 42 18

(42 18) / (2 8) 62 8
+

= + + =+
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Prova gratis! 
Se fi lmer, guider 

och boka demo på 
nok.se/nokfl ex

NOKfl ex 
Matematik 
Undervisning, lärande och bedömning 

Dra nytta av alla fördelar med ett digitalt läromedel, med pedagogik och under-
visning i fokus. Kom igång, använd dig av data för att anpassa din undervisning 
och utmana eleverna med samtal om matematik med hjälp av digitala verktyg. 
NOKfl ex är anpassad till de reviderade ämnesplanerna. Så här fungerar matematik-
undervisning med NOKfl ex.

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

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

Utöver texter och uppgifter fi nns det en mängd 
digitala tillägg. Filmade genomgångar, direkt 
återkoppling och ett spelliknande poängsystem 
är några. Övningsverktyget är adaptivt vilket inne-
bär att eleven får uppgifter baserat på tidigare 
svar. Du som lärare kan också välja ut uppgifter. 
Ledtrådar och lösningar underlättar övning på 
egen hand.

Undersök verktygen för formativ 
bedömning 

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

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

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

1 2

Helt anpassad 
efter den reviderade 

ämnesplanen N
O

K
fl e

x
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Författare: Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne, 
Kajsa Bråting

NOKfl ex Matematik 12 mån  139:-

Se hela prislistan och förteckningen på nok.se/nokfl ex

Elev

Lärare

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

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

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

3

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

Följ elevernas arbete och progression i lärarvyn.

NOKfl ex Code är ett digitalt läromedel i programmering i matematik 
och ingår utan extra kostnad i NOKfl ex Matematik.

Programmering ingår i matematik i gym-
nasiets kurser 1c, 2c, 3c, 4, 5 och 3b. Därför 
har vi tagit fram ett läromedel som knyter 
samman programmering, matematik och 
problemlösning.

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

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

Problemlösning med programmering
I NOKfl ex Code fi nns ett område som 
handlar om att lösa problem med hjälp av 
programmering. Detta möter gymnasiets 
ämnesplans krav under ”Strategier för 
problemlösning”. Produkten är uppbyggd 
i dels längre slingor där eleven går igenom 
olika områden inom programmering och 
dels kortare slingor med nära koppling till 
matematiska uppgifter och problem-
lösning.

NOKfl ex Code 27-45332-6  12 mån 79:-

Ingår utan extra kostnad i NOKfl ex Matematik.

nok.se/nokfl excode

Programmering i matematik
NOKfl ex Code kan också köpas sepa-
rat och användas som komplement till 
andra läromedel i matematik och till 
helt fristående uppgifter. 

NOKfl ex Code
Programmering i matematik
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Base Camp inleder varje kapitel. Här 
aktiverar eleverna sina förkunskaper 
och blir medvetna om vad de kan inför 
nästa etapp. De ser också en samman-
fattning över vad de ska lära sig.

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

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

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

Summit

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

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

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

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

Grundläggande matematik i fyra böcker

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

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

Författare: Anita Ristamäki, Stina Aglander, 
Grete Angvik Hermanrud

Summit grundläggande matematik

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

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

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

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

nok.se/summitgrundlaggande
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Biologi

ISBN 978-91-27-42167-7

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

Undersökande arbetssätt
Skriv tydliga svar på de olika frågorna i din rapport – som hela meningar. 

Fråga eller problem Hypotes 

Planering Vilket material behöver du?

 Hur ska du göra? 
 Varför vill du göra så? 

 Vad kan gå fel? 
 Hur ska du få bort felkällorna? 

 Vilka risker finns det? 
 Hur ska du hantera dem?

Genomförande Genomför undersökningen enligt planen.
 Skriv ner dina resultat.
 Är resultaten rimliga?

Utvärdering Vad visade undersökningen? 
 Hur stämmer resultatet med din hypotes? 

 Hur säkra är dina resultat?

 Vad skulle du ändra på om du skulle göra om 
undersökningen?

 Har du någon ny hypotes du skulle vilja testa?

BiologiBiologiBiologiBiologi
FOKUSPULS Biologi Fokus för grundskolans år 7-9

Berth Andreasson, Sture Gedda, Birgitta Johansson, 
Lars Bondesson, Ingemar Zachrisson

Puls Biologi Fokus består av

• 5 avdelningar, Planetens gränser, Myller, Ekologi, Människan och Arv & utveck-
ling, alla med utgångspunkt i Lgr 11 och Centralt innehåll och helt parallell med 
Puls Biologi grundbok.

• Specialskrivna texter som underlättar för elever med lässvårigheter 
och svenska som andraspråk. Textraderna är numrerade.

• Förklarande och inspirerande bilder.

• Layouten är anpassad för att underlätta läsningen.

• Elevstöd för genomförande av  naturvetenskapliga undersökningar.

• Ett brett urval av varierade uppgifter anpassade för att svara mot kunskaps-
kraven i Lgr 11 och som förbereder eleverna inför de nationella ämnesproven.

• Digital elevbok.

Det omfattande digitala lärarmaterialet innehåller kommentarer och stöd för 
kunskapsbedömning, handledning till demonstrationer och laborationer, facit till 
arbetsuppgifter och extra arbetsmaterial. Det finns också Fokusfrågor som är 
sorterade under textens rubriker, Fokus Ordlista samt särskild lärarhandledning 
för Dig som arbetar med Fokusböckerna.
För mer information om våra digitala produkter, se www.nok.se/puls

I PULS-serien ingår
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KemiKemi 1. Du ska känna till placering och användning av:

  • brandsläckare
  • brandfilt
  • nöddusch, ögondusch och handdusch
  • förbandslåda

 2. Följ alltid din lärares anvisningar!

 3. Gör aldrig egna experiment utan att du fått lärarens 
tillstånd!

 4. Smaka aldrig! All förtäring av mat och godis är 
förbjuden i kemisalen på grund av förgiftningsrisken.

 5. Uppträd lugnt och gör experimenten försiktigt!

  Innan du börjar experimentera:

 6. Ta på dig skyddsförkläde och, vid speciella behov, 
skyddsglasögon. Bind upp långt hår. Följ de speciella 
föreskrifter som finns i laborationsbeskrivningen eller som 
läraren ger.

 7. Tänk igenom laborationen noga innan du börjar arbeta.

  När du har experimenterat färdigt:

 8. Diska använda glaskärl. Ställ tillbaka övrigt material på plats i 
skåp eller backar.

 9. Gör rent på arbetsplatsen. Kontrollera att det inte ligger 
tändstickor, papper eller liknande i vaskarna med vatten.

 10. Tvätta vid behov händerna med tvål och vatten innan du 
lämnar kemisalen.

Tänk på det här när du experimenterar

ISBN 978-91-27-42171-4

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

FOKUSPULS Kemi Fokus för grundskolans år 7-9
Berth Andreasson, Kent Boström, Eva Holmberg

Puls Kemi Fokus består av

• 11 välstrukturerade kapitel med utgångspunkt i Lgr 11 och Centralt innehåll, 
helt parallell med Puls Kemi grundbok.

• Texterna är specialskrivna för att underlätta för elever med lässvårigheter 
och svenska som andraspråk. Textraderna är numrerade.

• Förklarande och inspirerande bilder.

• Layouten är anpassad för att underlätta läsningen.

• Elevstöd för genomförande av en systematisk undersökning.

• Ett brett urval av varierade uppgifter, anpassade för att svara mot kunskaps-
kraven i Lgr 11 och som förbereder eleverna inför de nationella ämnesproven.

• Digital elevbok. 

Det omfattande digitala lärarmaterialet innehåller kommentarer och stöd för 
kunskapsbedömning, handledning till demonstrationer och laborationer, facit till 
arbetsuppgifter och extra arbetsmaterial. Det finns också Fokusfrågor som är sor-
terade under boktextens rubriker, Fokus Ordlista samt särskild lärarhandledning 
för Dig som arbetar med Fokusböckerna.

För mer information om våra digitala produkter, se www.nok.se/puls

I PULS-serien ingår
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 1. Du ska känna till placering och användning av:

  • brandsläckare
  • brandfilt
  • nöddusch, ögondusch och handdusch
  • förbandslåda

 2. Följ alltid din lärares anvisningar!

 3. Gör aldrig egna experiment utan att du fått lärarens 
tillstånd!

 4. Smaka aldrig! All förtäring av mat och godis är 
förbjuden i kemisalen på grund av förgiftningsrisken.

 5. Uppträd lugnt och gör experimenten försiktigt!

  Innan du börjar experimentera:

 6. Ta på dig skyddsförkläde och, vid speciella behov, 
skyddsglasögon. Bind upp långt hår. Följ de speciella 
föreskrifter som finns i laborationsbeskrivningen eller som 
läraren ger.

 7. Tänk igenom laborationen noga innan du börjar arbeta.

  När du har experimenterat färdigt:

 8. Diska använda glaskärl. Ställ tillbaka övrigt material på plats i 
skåp eller backar.

 9. Gör rent på arbetsplatsen. Kontrollera att det inte ligger 
tändstickor, papper eller liknande i vaskarna med vatten.

 10. Tvätta vid behov händerna med tvål och vatten innan du 
lämnar kemisalen.

 ysik

ISBN 978-91-27-42169-1
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Enheter och samband

STORHET ENHET FÖRKORTNING

Massa kilogram kg

Längd meter m

Tid sekund s

Hastighet m/s

Kraft newton N

Tryck N/m2

Arbete newtonmeter Nm

Mekanisk effekt watt W

Lägesenergi joule J

Rörelseenergi joule J

Elasticitetsenergi joule J

Temperatur grader Celsius °C

Absolut temperatur kelvin K

Värmeenergi joule J

Ström (strömstyrka) ampere A

Spänning volt V

Resistans ohm Ω

Elektrisk effekt watt W

Elektrisk energiöverföring wattsekund Ws

Ljudnivå decibel dB

Frekvens hertz Hz

Belysning lux lux

Energi i allmänhet joule J

    

FOKUSPULS Fysik Fokus för grundskolans år 7-9
Staffan Sjöberg, Börje Ekstig

Puls Fysik Fokus består av

• 15 välstrukturerade kapitel med utgångspunkt i Lgr 11 och Centralt innehåll, 
helt parallell med Puls Fysik grundbok.

• Texterna är specialskrivna för att underlätta för elever med lässvårigheter 
och svenska som andraspråk. Textraderna är numrerade.

• Förklarande och inspirerande bilder.

• Layouten är anpassad för att underlätta läsningen.

• Elevstöd för genomförande av en systematisk undersökning.

• Ett brett urval av varierade uppgifter anpassade för att svara mot kunskaps-
kraven i Lgr 11 och som förbereder eleverna inför de nationella ämnesproven.

• Digital elevbok.

Det omfattande digitala lärarmaterialet innehåller kommentarer och stöd för 
kunskapsbedömning, handledning till demonstrationer och laborationer, facit till 
arbetsuppgifter och extra arbetsmaterial. Det finns också Fokusfrågor som är 
sorterade under textens rubriker, Fokus Ordlista samt särskild lärarhandledning 
för Dig som arbetar med Fokusböckerna.

För mer information om våra digitala produkter, se www.nok.se/puls

I PULS-serien ingår
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PULS Fokus
Lättläst NO

I PULS Fokus är texterna specialskrivna för 
att underlätta läsning och läsförståelse. 
Fokusböckerna är helt parallella med 
grundböckerna och det går utmärkt att 
använda dem samtidigt i klassrummet. Det 
fi nns även arbetsböcker till varje Fokustitel. 

Lärarhandledningarna till respektive 
PULS-bok har ett omfattande stöd för 
arbetet med läsning och läsförståelse. Här 
fi nns även kopieringsunderlag och tips om 
samverkan med andra ämnesområden 
och aktörer i samhället. Att arbeta med 
källkritisk granskning och värdering av 
information lyfts även fram.

Författare: Berth Belfrage, Sture Gedda, Birgitta 
Johansson, Ingemar Zachrisson, Charlotta Andersson, 
Helene Fägerblad, Maria Ramsby Guillemain, Ylva Yngwe, 
Berth Andréasson, Kent Boström, Eva Holmberg, Staffan 
Sjöberg, Börje Ekstig

PULS NO Fokus

PULS Biologi 7–9 Fokus  27-42167-7  324 s  319:-

PULS Kemi 7–9 Fokus  27-42171-4  180 s 319:-

PULS Fysik 7–9 Fokus  27-42169-1  232 s 319:-

Se arbetsböcker och digitalböcker till Fokusböckerna på nok.se

Formler 
och Tabeller 
Ny omarbetad upplaga 
med programmering
Matematik, fysik och kemi
Formler och Tabeller från Natur & Kultur är 
skapad för kurserna matematik, fysik och 
kemi på gymnasieskolan och komvux. Här 
fi nns en omfattande formeldel med defi ni-
tioner, fi gurer, formler och förklaringar. 
Tabelldelen ger ett brett urval användbara 
tabeller sammanställda för att stötta 
undervisning och underlätta prov.

Programmering
Nytt för denna upplaga är bland annat en 
omfattande referensguide för programm-
ering i matematik med Python 3. Anpass-
ningar har också gjorts för att möta de nya 
defi nitionerna av våra grund enheter.

Författare: Rune Alphonce, Helena Danielsson Thorell, 
Emma Johansson

Formler och Tabeller 27-45720-1 128 s 139:-

Studiestöd 
på fl ertalet 

språk

Lättläst med många 
tydliga och bra fi gurer. 
BTJ
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Nya Heureka! är utvecklad i samarbete mellan 
ledande fysiker och erfarna lärare. Tillsammans 
har författarna skapat ett läromedel som vilar på 
väl förankrade ämneskunskaper och beprövade 
undervisningsmetoder.

Förståelse och bärkraftiga förklaringsmodeller
Stilen i nya Heureka! är som tidigare resonerande. 
Syfte är att skapa förståelse och bärkraftiga förkla-
ringsmodeller. I den nya upplagan har särskild vikt 
lagts vid att göra texten mer tillgänglig även för 
mindre lässtarka elever. 

Fysikens arbetsmetoder
I nya Heureka! har vi valt att lyfta fram fysikens 
arbetsmetoder och utveckla elevens förmåga att 
planera, genomföra och tolka experiment. Sist i 
varje kapitel fi nns också uppgifter knutna till det 
experimentella arbetet.

Elevens arbetsuppgifter
Vi har också förnyat elevens arbetsuppgifter i nya 
Heureka! Här fi nns ett stort antal uppgifter där 
eleven kan utveckla sina kunskaper och förmågor. 
Men bland uppgifterna fi nns nu också exempel 
som visar de grundläggande metoderna. Sist fi nns 
blandade uppgifter sorterade efter tre nivåer.

Energi och klimat
Frågor om energi och klimat får en allt större bety-
delse – inte minst för våra elever. I nya Heureka!
fi nns helt nya kapitel om meteorologi  och fysikens 
roll i sam hället. Här skriver författarna kunnigt och 
uppdaterat om klimat, energi och ett  hållbart sam-
hälle.

Ett komplett läromedel
Precis som tidigare kommer nya Heureka! att bli 
en komplett läromedelserie med elevböcker till 
kurserna Fysik 1a, Fysik 2 och Fysik 3. Till elev-
böckerna kommer också att fi nnas lärarhandled-
ningar, övningsböcker och tillgång till ledtrådar 
och lösningar.

Heureka! har en självklar plats i fysikundervisningen på gymnasiet. Nu 
är det dags för en ny omarbetad upplaga!

Heureka!  
Ny omarbetad upplaga

Exempel och övnings-
uppgifter är realistiska och 

pedagogiskt välvalda, och texten är 
logisk, grundlig och begriplig utan 
förklaringsluckor – dessutom väl 
anpassad till åldersgruppen boken 
huvudsakligen vänder sig till.
BTJ-HÄFTET NR 19, 2022
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Övningsuppgifter sorterade 
på tre nivåer.

Exempel som visar de mest 
centrala metoderna.

Kontrollfrågor hjälper 
läsaren att se vad som 
är väsentligt.

Texten stöttas med 
mängder av illustrationer 
och fotografi er.

Lågtryck och högtryck
Vid polarfronten möts varm och kall luft. Det ger upphov till störningar 
som utvecklas till lågtryck och högtryck samt varmfronter och kallfron-
ter. När den varma luften rör sig upp över kalluften bildas en varm-
front. Vid varmfronten kyls den varma luften och i gränsskiktet bildas 
moln som ofta ger upphov till nederbörd när vattenångan kondenseras. 

En kallfront bildas när den kalla luften trycker sig in under 
den varma luften. Där den varma luften hävs bildas ett låg-
tryck, ett område med lägre lufttryck än omgivningen. Där 
den kalla luften sjunker bildas ett högtryck, ett område med 
högre lufttryck än omgivningen, se Figur 13.

På norra halvklotet kommer den omgivande luften att 
röra sig moturs i en virvel, cyklon, in mot lågtrycket på 
grund av corioliseffekten. Luften kommer att stiga, hävas 
och avkylas på högre höjd. Ofta kondenseras vattenångan 
och ger upphov till regn. För ett högtryck där lufttrycket 
är högre än för omgivningen kommer luften att röra sig 
medurs ut från högtrycket på grund av corioliseffekten. I 
närheten av ett högtryck sker ingen hävning av luften, som 

blir klar och molnfri, se Figur 14.
Cyklon och lågtryck är två benämningar för samma sak. Ofta använ-

der man ordet cyklon när man vill poängtera luftens roterande rörelse 
runt lågtrycket, speciellt för cykloner med kraftiga vindar.

Altostratus

Cirrus

Nimbostratus

Cumulonimbus

KALLFRONT VARMFRONT

Cumulus

Figur 13 Frontzoner och luft-
massor beskriver vad som 
sker vid en kallfront och en 
varmfront.

Cykloner
I en frontzon stiger den varma, lättare luften och den kalla, tyngre luften 
sjunker. Tyngdpunkten för luften sänks, och potentiell energi övergår i 
rörelseenergi som ger upphov till vindar. När vattenångan kondenseras 
frigörs värme som också bidrar till att luftmassans energi och rörelse 
ökar – en cyklon har bildats. Om temperaturskillnaderna mellan luft-
massorna är stora kan cyklonen resultera i kraftiga vindar.

En tropisk cyklon är ett intensivt lågtryck som bildats över ett tropiskt 
hav med hög vattentemperatur. Den kan börja som ett vanligt lågtryck  
som i den varma och fuktiga omgivningen snabbt kan utvecklas till att 
bli mycket intensivt och omfattande. Energin som driver cyklonen är 
den energi som frigörs när den varma och fuktiga luften kondenseras. 
Jordens rotation, corioliseffekten, får luftmassorna att röra sig runt låg-
trycket, se Figur 15. När en tropisk cyklon rör sig in över land avtar 
vindarna som inte längre får energi från den varma och fuktiga luften 
över hav och på grund av friktionen mot marken. Många av de väder-
fronter som drar in över Storbritannien och Skandinavien har ofta sin 
upprinnelse i cykloner som bildats öster om Karibien.

Figur 16 En tropisk cyklon 
kan resultera i mycket 
kraftiga vindar.

KO N T R O L L

12 Vilka fyra luftmassor brukar man urskilja på jorden?

KO N T R O L L

13 Hur bildas en cyklon, ett lågtryck?
14 Vad är en tropisk cyklon?

TÄ N K  T I L L !

3 Varför är det så kallt vid polerna och så varmt vid ekvatorn?
4 Det är faktiskt så att när vi har vinter hos oss, är jorden lite 

närmare solen än på sommaren, p.g.a. att jordbanan inte är helt 
rund. Varifrån kommer då kylan på vintern?

Figur 15 Tropisk cyklon – 
orkan.

Högtryck
Luften sjunker

Lågtryck
Luften hävs

Figur 14 Vindar runt 
lågtryck och högtryck.
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Kapitel 7 Kraft och rörelsemängd

B L A N D A D E  Ö V N I N G A R B L A N D A D E  Ö V N I N G A R

6 Du drar en kälke med kraften 58 N riktad som 
i figuren. Friktionskraften är 10 N och släden 
väger 8,0 kg. Vinkeln mellan snöret och marken 
är 31°. Bestäm

a accelerationen
b normalkraften från underlaget.

7 Ove slår iväg en tennisboll som väger 59 g 
och träffar en basketboll som väger 510 g. 
Tennisbollen har farten 23 m/s före kollisionen 
och studsar tillbaka med hastigheten 11 m/s. 
Basketbollen är i vila före kollisionen. Anta att 
tennisbollens fart är parallell med marken när 
den träffar basketbollen. Bestäm basketbollens 
fart efter kollisionen.

8 En vagn med massan 1,3 kg rullar utan friktion 
nedför en backe med lutningen 4,3˚. Hur stor är 
den resulterande kraften på vagnen?

9 En släde som väger 25 kg glider ned för en backe. 
Vid backens slut finns en plan yta. Släden glider 
i 12 s på den plana ytan innan den stannar. 
Friktionskraften på släden är 24 N.
a Hur stor blir ändringen i slädens rörelsemängd 

på den plana ytan?
b Vilken var slädens hastighet när den nådde 

backens slut?

10 Ett glas går sönder om man tappar det på golvet 
men inte om det faller från samma höjd och 
landar på en mjuk matta. Förklara med hjälp av 
ett fysikaliskt resonemang varför det är så.

11 Förklara med fysikaliska begrepp varför 
krockkuddar kan minska personskador vid 
olyckor.

50 N

58 N

Nivå 2
12 John undersöker hur en vagn studsar mot en vägg 

och undrar om stöten kan betraktas som elastisk. 
Med hjälp av en rörelsedetektor bestämmer han 
hastigheten innan vagnen kolliderar med väggen 
till 0,72 m/s och 0,68 m/s åt motsatt håll efter 
studs. Han uppskattar mätosäkerheten till ±0,05 
m/s. Vagnens massa är 250,0 g. Osäkerheten i 
massan kan anses försumbar i sammanhanget. 
Kan John dra slutsatsen att stöten är oelastisk, 
utifrån sina mätningar.?

13 En ljudtekniker ska skjuta en 52 kg tung vagn 
med utrustning uppför en ramp enligt figuren. 
Hon uträttar ett arbete av 840 Nm på vagnen 
för att få upp den hela vägen. Bestäm den 
genomsnittliga friktionskraften på vagnen från 
rampen.

14 Uppför samma ramp som i uppgift 13 släpas 
sedan en verktygslåda med massan 50 kg. 
Friktionskraften är 54 N. Hur stort arbete uträttas 
när verktygslådan släpas uppför rampen?

15 En fotbollsspelare sparkar till en boll som 
kommer emot henne med farten 8,0 m/s, så att 
den far iväg åt motsatt håll med farten 10,0 m/s. 
Hur stor medelkraft verkar på bollen, om foten 
är i beröring med den 0,20 s och bollens massa är 
0,50 kg?

16 Anta att en skidåkare ska åka nedför en backe 
som är 120 m lång. Hur lång tid skulle det ta att 
åka nerför hela backen om backens lutning är 
konstant 20° och
a friktionen försummas
b friktionskoefficienten mellan skidorna och 

snön antas vara 0,10?

21°
1,5 m

17 En boll med massan 0,50 kg studsar mot ett golv. 
Kraftresultanten F på bollen varierar med tiden 
enligt diagrammet. Bestäm hastighetens ändring.

18 Fotografiet visar en så kallad Newtonsk vagga. 
Två kulor lyft och släpps ned  mot de övriga. När 
de stöter ihop med kulorna som är stilla studsar 
två andra kulor ut på andra sidan. På detta sätt 
bevaras rörelsemängden.

Rörelsemängden skulle också bevaras om en kula 
studsade ut med dubbla farten. Förklara varför 
detta aldrig sker. 

19 Maja hoppar ner från en 2,0 m hög avsats.
a Uppskatta med hjälp av beräkningar hur stor 

den genomsnittliga resulterande kraften är 
på Maja under landningen. Landningen tar 
0,20 s (den tid som förlöper från det att Maja 
först nuddar marken till att hon står stilla på 
marken). Gör nödvändiga antaganden.

b Observera att svaret i a) inte beskriver den 
genomsnittliga kraften på Maja från marken. 
Hur stor är den?

t

F

0,200 s

100

N

50

0

20 Två vagnar som rullar lätt från var sitt håll på ett 
horisontellt bord, möts och kolliderar i en rak 
stöt. Den ena vagnen (A) har massan 1,20 kg och 
farten 0,60 m/s före stöten. Den andra vagnen 
(B) har massan 0,80 kg och farten 0,30 m/s. Efter 
stöten har vagn A farten 0,10 m/s och rör sig åt 
samma håll som förut.
a Bestäm hastigheten hos vagn B efter stöten. 
b Undersök om stöten är elastisk eller ej.

21 Man vill hänga upp juldekorationer över en gata 
och fäster därför en ring mellan husen med hjälp 
av två rep som i figuren. Dekorationen, som 
väger 8 kg, hängs i ringen med ett tredje rep. Hur 
stor är kraften från varje rep på ringen?

Nivå 3
22 Rörelsemängdens bevarande är en modell som 

till exempel kan hjälpa oss att beskriva rörelsen 
hos en kanonkula som skjuts ut ur en kanon, 
förutsatt att vi bland annat försummar friktionen 
mellan kanonen och marken. Vilket föremål 
bör få den största rörelseenergin efter ett skott; 
kanonkulan eller kanonen? Motivera genom att 
göra en algebraisk lösning.

23 Enya och Siri står intill varandra ute på en frusen 
sjö. De knuffar till varandra så att de åker isär. 
Siri får hastigheten 3,0 m/s direkt efter knuffen. 
Friktionskoefficienten mellan deras skor och isen 
är 0,010. Siri väger 59 kg och Enya väger 74  kg. 
Hur mycket längre är de ifrån varandra efter 
knuffen och när de har stannat? 
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b Vilken var slädens hastighet när den nådde 
backens slut?

10 Ett glas går sönder om man tappar det på golvet 
men inte om det faller från samma höjd och 
landar på en mjuk matta. Förklara med hjälp av 
ett fysikaliskt resonemang varför det är så.

11 Förklara med fysikaliska begrepp varför 
krockkuddar kan minska personskador vid 
olyckor.

214
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11 Beräkna kraftresultantens storlek och riktning.
a  3 N

5 N

4,0 N 5,5 N

b  

3 N
5 N

4,0 N 5,5 N

12 Rita ut krafterna på  
en skottkärra som  
står på marken. 
 

13 Zhu ska addera två parallella krafter med 
storlek 2 N och 3 N. Hon är säker på att deras 
kraftresultant måste bli 5 N. Varför har hon fel?

14 Fyra parallella krafter har storlekarna 4 N, 5 N, 
6 N och 7 N. Undersök om det går att addera 
samtliga fyra krafter så att resultanten blir 10 N.

15 Kalle och Anna möblerar om och försöker flytta 
en tung bokhylla, som står på golvet.
a Anna drar med kraften 200 N, och Kalle 

skjuter på med kraften 300 N. Hur stor kraft 
lyckas de tillsammans åstadkomma?

b De blir osams om var hyllan ska stå och börjar 
skjuta på rakt mot varandra med samma 
krafter som i a. Hur stor kraft åstadkommer de 
då tillsammans?

03_U_1

03_U_9

4.2 Att beskriva en kraft

E X E M P E L  1

Bestäm resultanten till krafterna i figuren.

F1

1,0 N

F2

L Ö S N I N G

Krafterna är motriktade. I figuren motsvarar 2 
rutor kraften 1 N.
FRes = F1 + F2 = 4,0 N + (−2,5 N) = 1,5 N
Svar: Kraftresultanten är 1,5 N och riktad åt  
höger i bild.

E X E M P E L  2

En gymnast 
hänger med båda 
armarna i en 
trapets. Rita ut de 
krafter som verkar 
på gymnasten.

L Ö S N I N G

Gymnasten 
påverkas av 
tyngdkraften och 
av normalkrafter 
från trapetsen.

10 Rita ut de krafter som verkar på boken. Var noga 
med att markera kraftpilarnas angreppspunkter.

FN FN

Fg

4.3 Newtons rörelselagar

E X E M P E L  1

En vikt med massan 1,0 kg står på ett horisontellt 
bord. Med en dynamometer drar du vikten rakt 
uppåt. Dynamometern visar då kraften 6,0 N. 
Bestäm normalkraften från bordet på vikten.

L Ö S N I N G

Tre krafter påverkar vikten: 
tyngdkraften mg, dragkraften F från 
dynamometern och normalkraften N 
från bordet. Enligt jämviktsvillkoret 
måste resultanten till de krafter 
som verkar uppåt vara lika stor som 
resultanten till de krafter som verkar 
nedåt.

N + F = mg
N = mg – F = (1,0 · 9,8 – 6,0) N = 3,8 N
Svar: Bordet påverkar vikten med 
kraften 3,8 N.

16 Fordonsvågen visar 6 110 kg när lastbilen har kört 
upp på den. Bilen backas tillbaka ett stycke och 
stannar med endast främre hjulparet kvar på 
vågen. Då visar den 2 550 kg. Hur stor är kraften 
från det bakre hjulparet på marken?

17 En vikt står på ett bord. 
Med en dynamometer drar du 
rakt uppåt i vikten. 
Dynamometern visar 1,6 N. 
Vid samma tillfälle är 
normalkraften på vikten från 
bordet 0,4 N. Hur mycket 
väger vikten?

03_u_15

03_U_16

18 På ett föremål verkar endast en kraft. 
Kan föremålet vara i jämvikt?

19 Om du hänger en sten i en dynamometer och 
sänker ned den i vatten, så 
kommer du se att dynamometerns 
utslag minskar. Det beror på att 
det finns en lyftkraft på stenen 
från vattnet. Stenen på bilden har 
massan 180 g och dynamometern 
visar 0,70 N.
a Rita ut krafterna som verkar på 

stenen.
b Vad visade dynamo metern innan stenen 

sänktes ned?
c Beräkna kraften från vattnet på stenen.

20 En planka ligger på två stöd. Eftersom den sticker 
ut längre på ena sidan, är krafterna från stöden 
olika stora. Från det ena är kraften 25 N, från det 
andra 55 N.

a Vilket av stöden ger kraften 25 N?

 Josephine, med massan 20 kg, ställer sig på 
plankan precis mitt emellan stöden.
b Beräkna krafterna från stöden när  

Josephine står på plankan.

21 Tre likadana paket, vardera  
med massan 1,66 kg, har 
staplats på varandra enligt 
figuren.
a Beräkna kraften mot 

underlaget.
b Rita ut krafterna på A.
c Beräkna och rita ut 

krafterna på B i en  
ny figur.

03_U_17

03_U_21

A

B

C

03_U_19

03_x_4s

F

N

mg
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Författare: Rune Alphonce, Lars Bergström, Ulf 
Christiansson, Tobias Eriksson, Per Gunnvald, Jenny 
Ivarsson, Erik Johansson, Inger Kristiansen, Roy Nilsson, 
Conny Modig

Heureka! (upplaga 2)

Fysik kurs 1 lärobok 27-45910-6  432 s  499:-

Fysik kurs 1 lärobok digitalbok 27-46363-9 18 mån 115:-

Fysik kurs 1 lärarhandledning webb 27-46428-5 12 mån 349:-

Fysik kurs 2 lärobok 27-46423-0 336 s 499:-

Fysik kurs 2 lärobok digitalbok 27-46424-7 18 mån 115:-

Fysik kurs 2 lärarhandledning webb 27-46429-2 12 mån 349:-

nok.se/heureka
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fysik 1 och 2 basåret teoribok

Heureka! fysik 1 och 2 basåret är ett läromedel 
anpassat för de naturvetenskapliga och tekniska basåren. 
Det innehåller material som motsvarar gymnasieskolans 
kurser Fysik 1 och Fysik 2 enligt Gy2011, men även för-
djupande material som ger ytterligare  förberedelse inför 
högre studier i fysik. Läromedlet består av en teoribok 
och en övningsbok.

I läromedelsserien Heureka! ingår:

• läroböckerna Heureka! Fysik 1, 2 och 3

• teoriboken och övningsboken Heureka! Fysik 1 och 2 Basåret

• lärarhandledningar

• ledtrådar och lösningar till övningsuppgifterna i läroböckerna

• övningsmaterial för ytterligare problemlösning.

Heureka! finns även som digitalt läromedel.
För mer information om Heureka! se www.nok.se/heureka

Heureka BASAR Omslag.indd   Alla sidor 2016-07-16   18:48

Heureka! tidigare upplaga och Basåret

För beställningsinformation, se nok.se/heureka

1200 extra
uppgifter i

Övningar och
problem

Heureka! gör fysiken lättillgänglig och 
intressant för eleven. Med text och bild 
visas fysikens tillämpningar, historiska 
utveckling och betydelse för individ och 
samhälle på ett pedagogiskt sätt. Lärar-
handledningen innehåller varierade labo-
rationer som är kopplade till ämnesplanen. 

Till grundböckerna fi nns kompletterande 
material. I Övningar och problem fi nns 
totalt 1200 extra övningsuppgifter med 
varierande svårighetsgrad. I Ledtrådar 
och lösningar fi nns korta ledtrådar och 
utförliga lösningsförslag. 

Heureka Fysik 1 och 2 Basåret är är anpas-
sat för de naturvetenskapliga och tekniska 
basåren.Det består av en teoribok och en 
övningsbok och innehåller allt material 
från Heureka Fysik 1 och Heureka Fysik 2. 
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Heldigitala Fysik för gymnasieskolan är ett nytt läromedel i Fysik 1 och Fysik 2. Här fi nns allt! 
Exempel från vardagen, begreppslistor och den stora mängden uppgifter stöttar eleven i sin 
inlärning.

Ständigt uppdaterat och inspirerande 
innehåll
Fysik för gymnasieskolan kurs 1 och 2 är ett 
nytt läromedel som visar att fysik är fantas-
tiskt och spännande. Vardagsfysik såväl 
som partikel fysik fascinerar och väcker frå-
gor. Ett riktat språk hjälper till att förmedla 
budskapet. Quiz och självrättande 
övningar tillsammans med färdiga ord-
listor stöttar eleven i förståelsen av nya 
begrepp.

Stöttning i din undervisning
I lärarhandledningen fi nns en över gripande 
planering av kursen. I grupp uppgifter och 
laborationer fi nns det, direkt i uppgiften, 
klickbara tips till dig som lärare. Läraren 
kan snabbt kontrollera och kommentera 
de uppgifter som eleverna har gjort. Alla 
dina kommentarer sparas och både du och 
eleven kan följa elevens kunskapsutveck-
ling. Till samtliga arbetsuppgifter fi nns  

färdiga lösnings förslag, vilket underlättar 
för både dig och eleverna. Laborations-
rapporten skriver och lämnar eleven in 
direkt i plattformen.

Motiverar eleven
I läromedlet fi nns illustrationer, bildberät-
telser, fi lmer och elevnära texter som 
förklarar fysiken runt omkring oss. Det 
fi nns gott om räkneexempel, både på 
grundläggande och högre nivå, samt 
klickbara fördjupningar för den som vill 
lära sig mer. En viktig del av läromedlet är 
det stora antalet varierade uppgifter. 
Eleverna tränar begreppen i ordlistor eller 
quiz knutna till varje kapitel. Det fi nns räk-
neuppgifter med lösningförslag på fl era 
nivåer, men också självrättande övningar, 
diskussionsuppgifter, simuleringar och 
laborationer. Dessutom ingår Forsknings-
torget, där vi lyfter senaste forskningen 
inom naturvetenskap och teknik.

Fem snabba om innehållet
• Filmer och simuleringar som illustrerar 

fysiken.
• Många spännande laborationer.
• Elevnära språk och exempel.
• Uppgifter med lösningsförslag.
• Quiz och självrättande övningar för att 

träna begrepp och befästa kunskapen.

Författare: Susanna Nilsson, Anna Kullander Sjöberg, 
Lennart Boström, Börje Ekstig

Fysik för gymnasieskolan1 och 2 Digital
 98-44253-3 12 mån 159:-

Fysik 1 och 2 Digital
Heldigitalt och varierat läromedel i fysik

Forsknings-
torget ingår.

nok.se/fysikdigital
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Den digitala versionen av läromedlet har 
en tydlig struktur, laborationer och quiz till 
alla kapitel. 

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningarna, som ligger i varje 
arbetsområde, består av två delar. I den 
första delen i lärarhandledningarna fi nns 
ämnesspecifi ka och didaktiska kommenta-
rer till texten i läromedlet. Den andra 
delen består av tips till uppgifter och 
laborationer.

Reaktion Kemi sätter fokus på kemins 
betydelse i vardagen, samhället och livet 
vi lever. Det passar både unga och vuxna 
studerande och är granskat av ämnesex-
perter och erfarna pedagoger.

Innehåll som fångar intresset
Varje kapitel inleds med vad som är nytt, 
viktigt och intressant i det aktuella kapitlet. 
Eleven får en överblick över de kommande 
sidorna och kan sätta innehållet i ett verk-
ligt sammanhang.

Sammanfattning och övningar 
Efter varje avsnitt fi nns Översikt med en 
kort sammanfattning, Nya begrepp och 
Uppgift. I slutet av varje kapitel fi nns även 
övningar där eleven får förklara och moti-
vera sina svar.

Reaktion Kemi 1
Boken ger verktyg för att dra egna slutsat-
ser grundade på fakta. Eleverna bekantar 
sig med det vetenskapliga arbetssättet 
och lär sig mer om atomen, olika metoder 
för beräkningar, varför reaktioner sker och-
vad som driver reaktioner.

Reaktion Kemi 2
Boken lotsar sakta men säkert eleverna 
genom den mer avancerade kemin som 
utmärker denna kurs, främst inom områ-
dena kinetik, kemisk jämvikt, organisk 
kemi, analytisk kemi samt biokemi. De får 
en god inblick i den teknik och de metoder 
som används inom analys idag.

Reaktion Kemi
Gör det abstrakta verkligt och spännande
Reaktion Kemi kombinerar vetenskap och vardag på ett helt nytt sätt. 
Språket och dispositionen motiverar eleverna att lära sig mer.

Författare: Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson

Reaktion Kemi 1 och 2 Digital 98-44251-9 12 mån 159:-

Författare: Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson

Reaktion Kemi 1

Lärobok  27-44065-4  350 s 499:-

Lärobok Digitalbok  27-44985-5   12 mån  115:-

Lärarhandledning Webb 27-44980-0  12 mån  349:-

Reaktion Kemi 2

Lärobok 27-44915-2 450 s   499:-

Lärobok Digitalbok 27-44985-5 12 mån 115:-

Lärarhandledning Webb 27-45729-4 12 mån  349:-

nok.se/reaktion

Digitalt extramaterial ingår
Reaktion Kemi fortsätter på webben! Här 
fi nns till exempel över 400 övningar.

Lärarhandledning
Med lärarhandledningens didaktiska stöd, 
konkreta förslag på arbetssätt, uppgifter 
och laborationer kan du som lärare ge 
eleverna de bästa förutsättningarna för att 
ta till sig och förstå vad kemi är. Licensen 
gäller för en lärare i 12 månader.

Reaktion Kemi 1 och 2 Digital
Tydlig struktur, laborationer och quiz

nok.se/reaktion

Reaktion Kemi 1 och 2 Digital för gymnasiet täcker det centrala innehållet i kursplanen för Kemi 1 och Kemi 2.

Plattformen erbjuder även:
• Klickbara fördjupningar
• Möjlighet att följa och kommentera 

elevens arbete. 
• Möjlighet att skriva rapporter direkt i 

plattformen
• Uppgifter med fullständiga lösningar till 

alla kapitel.
• Läsårsplanering ingår i lärarhand-

ledningen.
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Insikt Biologi 1 och 2 är heltäckande, heldigitala läromedel som 
utgår från det centrala innehållet i kursplanen för Biologi 1 respektive 
Biologi 2. 

Ständigt uppdaterat och inspirerande 
innehåll
Det omfattande materialet består bland 
annat av intresseväckande texter, bilder, 
länkade fi lmer och animeringar samt ett 
stort antal arbetsuppgifter med laboratio-
ner, simuleringar och fördjupande arbe-
ten. Till varje kapitel fi nns gott om olika 
typer av uppgifter, till exempel instude-
ringsfrågor med lösningsförslag, självrät-
tande övningar som tränar begreppen 
samt diskussionsuppgifter, fördjupningar 
och fältstudier.

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen sträcker sig från en 

övergripande nivå ner till varje arbetsom-
råde. Du kan komplettera läromedlet med 
egna texter och uppgifter, och kommen-
tera och kontrollera de uppgifter som 
eleverna har gjort. Det fi nns även en 
betygsmatris för lärare och elever som tyd-
liggör förmågor och kunskapskrav. 

Motiverar eleven
Dina elever får ett omfattande stöd i form 
av inbyggda ordförklaringar, instuderings-
frågor och självrättande övningar. Det 
fi nns gott om klickbara fördjupningar för 
den som vill veta mer. Eleverna skriver sina 
laborationsrapporter direkt i plattformen.

Insikt Biologi
Skapar intresse och uppmuntrar till egna insikter

nok.se/insikt

Författare: Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, 
Magnus Ehinger, Maria Forsberg

Insikt Biologi

Kurs 1 Lärobok 27-40958-3 288 s 439:-

Kurs 1 Lärarhandledning Webb 27-43021-1 12 mån 1799:-

Kurs 2 Lärobok 27-40959-0 320 s 439:-

Kurs 2 Lärarhandledning Webb 27-43546-9 12 mån 1799:-

Insikt Bioteknik

Bioteknik Lärobok  27-42874-4 224 s  399:-

Bioteknik Lärobok Digitalbok  27-44490-4 12 mån 115:-

Bioteknik Lärarhandledning Webb 27-45077-6 12 mån 1499:-

Böckerna i Insikt-serien har texter som 
förklarar, exemplifi erar och konkretiserar 
allt från små celler till stora kretslopp. 
Texterna förstärks med inspirerande foton 
och pedagogiska illustrationer. Alla kapitel 
avslutas med Insikter och Fundera vidare- 
frågor där eleverna kan repetera, läsa en 
sammanfattning och utmanas ytterligare. 

Väcker nyfi kenhet och refl ektion 
I böckerna används ett lättillgängligt språk 
som hjälper till att skapa nyfi kenhet för 
ämnet. Texterna är berättande och exem-
plen utgår ifrån elevens perspektiv. Elev-
erna får mer än faktakunskaper – de upp-
muntras till egen analys och refl ektion. 

Insikt Biologi 1 och 2 och Insikt Bioteknik hjälper eleverna att förstå 
sammanhangen i biologin. Kopplingen mellan det stora påtagliga och 
det för ögat osynliga förklaras tydligt och bjuder in till egen analys och 
refl ektion.

Lärarhandledning
Här fi nns laborationer, begreppsträning, 
ordlistor, fördjupnings- samt instuderings-
uppgifter. Dessutom fi nns förslag på mer 
komplexa uppgifter som kan användas 
som diskussionsunderlag eller provupp-
gifter. Syfte och mål med laborationer och 
övningar förklaras med en tydlig koppling 
till ämnesplanen. 

Med lärarhandledningens innehåll blir 
det lättare för läraren att anpassa under-
visningen till varje elev. Lärarhandledning-
arna består av pdf:er som laddas ner och 
kan delas av lärarna på skolan.

Författare: Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, 
Magnus Ehinger

Insikt Biologi 1 och 2 Digital 98-44252-6 12 mån 159:-

Insikt Biologi 1 och 2 Digital
Biologiundervisning med stor variation

Fem snabba om innehållet
• Filmer, animeringar och simuleringar.
• Begreppslistor och självrättande förhör.
• Klickbara fördjupningar för den som vill 

lära mer.
• Laborationer och fältstudier.
• Omfattande lärarhandledning till varje 

arbetsområde samt klickbar handled-
ning till varje laboration. 

nok.se/insikt

NO
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Insikt Naturkunskap
Natur möter samhälle 

Insikt Naturkunskap lockar fram elevernas förmåga att refl ektera kring 
det de läser. Böckerna har en tydlig struktur där fenomen förklaras 
med konkreta exempel som ligger nära elevens verklighet.

Insikt Naturkunskap beskriver på ett 
elevnära sätt naturvetenskapens koppling 
till vardagen. Inspirerande bilder väcker 
ny fi kenhet för vad naturen betyder för oss 
och hur vi själva påverkar den. Böckerna 
lägger stor vikt vid att eleven ska utveckla 
ett kritiskt förhållningssätt och kunna 
genomskåda ovetenskapligt grundade 
påståenden. 

Insikt Naturkunskap 1a1 och 1b
Innehållet behandlar vår roll på jorden och
vilken påverkan vi har på de naturliga 
kretsloppen. De lyfter också fram vet en-
skapens möjligheter och vårt ansvar för 
dess risker. Insikt Naturkunskap 1b
behandlar dessutom människokroppen 
från litet till stort, med fokus på vår livsstil, 
och hur den påverkar hälsan. Insikt Natur-
kunskap 1b täcker kurserna 1a1 och 1a2.

Naturkunskap 2
Innehållet behandlar universum, hur jor-
den bildades, människo kroppens organ 
och organsystem och hur evolutionen ska-
pat den mångfald av organ ismer vi ser 
idag. Den tar också ett grepp om hur  
naturvetenskapliga metoder och teorier 
har format vår kultur och vår världsbild.

Lärarhandledning
Här fi nns bland annat kommentarer till 
boken, instuderingsuppgifter, samman-
fattningar av kapitlen och förslag på 
laborationer. Lärarhandledningarna 
består av nedladdningsbara pdf:er, 
som laddas ner och kan delas av lärarna
på skolan.

nok.se/insikt

Författare: Lisa Kirsebom, Anna Lodén, Helen Forsgren

Insikt Naturkunskap

Kurs 1a1 Lärobok 27-42165-3 136 s  359:-

Kurs 1a1 Digitalbok 27-43091-4 12 mån 115:-

Kurs 1a1 
Lärarhandledning Webb 27-43192-8 12 mån 799:-

Kurs 1b Lärobok 27-42320-6 240 s 389:-

Kurs 1b Digitalbok  27-43184-3 12 mån 115:-

Kurs 1b 
Lärarhandledning Webb 27-43530-8 12 mån  999:-

Kurs 2 Lärobok 27-43370-0  184 s  359:-

Kurs 2 Digitalbok 27-43554-4 12 mån  115:-

Digilär Naturkunskap
Heltäckande och heldigitalt läromedel i naturkunskap

Fem snabba om innehållet
• Självrättande instuderingsfrågor.
• Lär tillsammans – diskussionsuppgifter, 

gruppuppgifter, klassuppgifter.
• Fältstudier och laborationer.
• Forskningstorget – nyskrivet och 

aktuellt lektionsmaterial.
• Inspirerande text och utvalda filmer och 

bilder som förstärker texten.

Författare: Lisa Kirsebom, Anna Lodén, Helen Forsgren

Digilär Naturkunskap gy           98-44249-6 12 mån 139:-

Digilär Naturkunskap för gymnasiet omfattar hela det centrala 
innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b 
och Naturkunskap 2. 

Ständigt uppdaterat och inspirerande 
innehåll
Digilär Naturkunskap för gymnasiet bygger 
på Natur & Kulturs Insikt Naturkunskap och 
består av intresseväckande texter, inspire-
rande bilder samt bildberättelser. Det fi nns 
en stor variation av uppgifter bland annat 
instuderingsfrågor med lösningsförslag, 
diskussionsuppgifter, laborationer, för-
djupningar och fältstudier.

Stöttning i din undervisning
Lärarhandledningen sträcker sig från en 
övergripande nivå ner till varje arbets-
område där det fi nns kommentarer till 
texterna och tips på uppgifter samt lärar-
kommentarer till laborationerna. I hand-

ledningen fi nns många olika typer av gen-
omtänkta, engagerande grupp övningar, 
som fyra-hörn- övningar, färdiga att an -
vända i klassrummet. Eleverna skriver sina 
laborationsrapporter direkt i plattformen. 

Motiverar eleven
Dina elever får ett omfattande stöd i form 
av inbyggda ordförklaringar, instuderings-
frågor och quiz. I Biblioteket fi nns även 
bredvidläsningstexter som tar upp intres-
santa ämnen och ger fördjupade kunska-
per. Dessutom ingår Forskningstorget där 
vi lyfter upp den senaste forskningen inom 
naturvetenskap och teknik i en text med 
tillhörande uppgifter och tips på vidare 
läsning.

nok.se/digilar
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Ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Idrott och 
hälsa 1 för gymnasiet. Här fi nns bland annat fördjupningstexter, fi lmer samt praktiska och 
teoretiska övningar.
Ständigt uppdaterat och inspirerande 
innehåll
Digilär Idrott och hälsa är ett omfattande 
och engagerande läromedel där eleven 
möter idrott och hälsa genom text, bild, 
ljud och fi lm. Här fi nns en bra balans 
mellan teori och praktik. Några av 
läromedlets arbetsområden är friluftsliv, 
livsstil och fysisk aktivitet, träningslära, 
mental träning och spänningsreglering, 
kost och idrott samt idrott och säkerhet.

Stöttning i din undervisning
Läromedlet innehåller både praktiska och 
teoretiska arbetsuppgifter. Det fi nns en 
specifi k lärarhandledning för varje arbets-
område där det fi nns konkreta tips för det 
aktuella momentet. Du har som lärare 
även möjlighet att komplettera med eget 
material inuti läromedlet. 

Under extra material i kapitlen och i 
lärarhandledningen fi nns ständigt 
uppdaterade länktips för att stötta din 
undervisning. Läromedlet innehåller även 
slutuppgifter anpassade för att visa kun-
skapsmål inom fl era arbetsområden.

Motiverar eleven
I läromedlet fi nns elevaktiverande 
övningar som inspirerar till individanpas-
sad träning och elevledda gruppövningar. 
Inspirerande fi lmer med bland annat por-
trätt av olika idrottsaktiviteter ingår. Klick-
bara fördjupningar i direkt anslutning till 
innehållet och länktips ger extra utmaning 
och inspiration till eleven som vill gå vidare 
och lära sig mer.

Fem snabba om innehållet
• Instruktions- och inspirationsfilmer.
• Självrättande quiz.
• Klickbara fördjupningar för den som vill 

lära mer.
• Möjlighet för dig som lärare att lägga till 

eget material.
• Praktiska uppgifter varvas med teore-

tiska och lärarhandledningen stöttar dig 
på vägen.

Författare: Henrik Gustavsson, Christian Nelin

Digilär Idrott och hälsa gy 

 98-44258-8 12 mån 139:-

Digilär Idrott och hälsa
Heldigitalt med bra balans mellan teori och praktik

Möt unga 
idrottsutövare 

i 5 unika 
fi lmer.

nok.se/digilar
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Handboken för hela provet

M e t o d e r n a
H Ö G S K O L E P R O V E T

M e t o d e r n a

Digilär Idrott och hälsa
Heldigitalt med bra balans mellan teori och praktik

Högskoleprovet 
Beprövade metoder som fungerar

Högskoleprovet Metoderna och Högskoleprovet Matematiken är våra läromedel inför det 
prov som för många är vägen till drömutbildningen. Böckerna ges ut i samarbete med 
Högskoleprovskurser.se.

Beprövade konkreta metoder
Vi har fokuserat på att ta fram konkreta 
metoder för varje provdel. Metoderna är 
framtagna genom ett samarbete mellan 
legitimerade lärare och personer som 
själva använt metoderna för att nå topp-
resultat. Målet är att du som läser 
böckerna ska känna dig helt trygg i hur 
du ska göra på provdagen.

Separat matematikbok
Vi har samlat allt du behöver för att repe-
tera matematik i en egen bok. Efter att ha 
studerat alla prov sedan 2011 vet vi vilken 
matematik du behöver kunna för att nå ett 
toppresultat.

Pedagogiskt upplägg
Böckerna är resultatet av ett samarbete 
mellan utbildningsföretaget 
Högskoleprovskurser.se och legitimerade 
lärare i matematik, svenska och engelska. 
Tillsammans har vi lagt upp boken efter 
en pedagogisk modell som passar alla.

Heltäckande
Böckerna följer dig från den dag du 
börjar studera inför provet till dess du läm-
nar provsalen. Läs om hur du förbereder 
dig och planerar ditt plugg, djupdyk i de 
åtta provdelarna, förbättra dig på den 
matematik som faktiskt testas på hög-
skoleprovet och mycket mer.

Högskoleprovskurser.se
Sedan 2009 har Högskoleprovskurser.se 
anordnat kurser och privatundervisning 
inför högskole provet. Kursledare och 
coacher är handplockade bland dem 
som redan uppnått toppresultat.

Författare: Högskoleprovskurser.se

Högskoleprovet 
Metoderna 27-45194-0 168 s 199:-

Högskoleprovet 
Matematiken 27-45195-7 136 s 199:-

Digitalt extramaterial ingår
Du hittar lösningar till bokens upp gifter 
och mycket mer i det digitala
extramaterialet på nok.se.

nok.se/hogskoleprovet
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AVSLUTNING

DIN ROLL
Eftersom du vet att mikroorganismer kan spridas och orsaka 
smitta vet du att du måste vara noga med din handhygien. 
Du använder handdesinfektion och byter handskar mellan 
olika arbetsmoment även om momenten utförs på samma 
vårdtagare. Genom att du känner till skillnaden mellan rena 
och smutsiga moment kan du avgöra när du behöver använda 
handdesinfektion och byta handskar. När du känner till att 
handskar inte skyddar vårdtagaren mot smitta utan endast dig 
själv ser du till att alltid använda handdesinfektion före och 
efter användning av handskar. 

Du förstår också att allt du gör med vårdtagaren inte 
behöver göras med handskar. Allt rent arbete, till exempel 
tandborstning, påklädning och tvätt av ansikte och överkropp, 
gör du utan handskar eftersom det kan uppfattas och kännas 
opersonligt för vårdtagaren om du har handskar på dig.

Eftersom skyddskläder som hanteras på fel sätt kan sprida 
luftburen smitta är du försiktig när du tar av dig plast
förklädet. 

Du vet att du ansvarar för att det är hygieniskt i miljön 
kring vårdtagarna. Du ser därför till att punktstäda och 
använda ytdesinfektionsmedel när det behövs. 

Eftersom du vet att matförgiftning kan vara farligt för äldre 
är du noga med de basala hygienrutinerna när du hanterar 
livsmedel. 

ANVÄND DINA KUNSKAPER

1. Läs texten om Nils på s. 93 en gång till. Du arbetar i hemtjänsten. 
Klockan är 08:30. Beskriv hur du gör när du

a) hjälper Nils att byta från pyjamas till vanliga kläder
b) byter sängkläder
c) torkar upp urinen från golvet.

2. Sätt er i grupper och gå igenom era svar.

SAMMANFATTNING
Här är det viktigaste du behöver veta om hygien:

• Basala hygienrutiner består av fyra delar: handhygien, handskar, 
arbetskläder och skyddskläder. Basala hygienrutiner ska alltid användas 
i vårdarbetet.

• Handhygien är den viktigaste delen i de basala hygienrutinerna eftersom 
händerna är den kroppsdel som har störst risk att sprida smitta.

• Det är viktigt att du kan skilja på rent och orent arbete så att du vet när 
du ska använda de basala hygienrutinerna. 

• Punktdesinfektion innebär rengöring av nedsmutsade ytor och används 
för att förebygga smittspridning.

• Att hantera smutstvätt är ett orent arbete och måste skötas så att 
smittor inte sprids.

• Livsmedelslagen styr mathanteringen på särskilda boenden. På varje 
boende finns också egna bestämmelser.

• Att hantera livsmedel på rätt sätt innebär noggrann handhygien, 
kylförvaring och uppvärmning av mat.

• Eftersom äldre har sämre immunförsvar och därför lättare drabbas 
av matförgiftning är det extra viktigt att följa lagen och de basala 
hygienrutinerna inom äldreomsorgen.

CENTRALA BEGREPP

mikroorganismer  små organismer, 
oftast bakterier och virus, som finns 
nästan överallt

basala hygienrutiner  grundläggande 
hygienrutiner som ska användas av 
all vårdpersonal vid kontakt med 
vårdtagare

handdesinfektion  handsprit

orena arbetsmoment  arbete där man 
riskerar att komma i kontakt med 
bakterier eller virus

direkt kontaktsmitta  smitta som 
överförs via fysisk kontakt

indirekt kontaktsmitta smitta som 
överförs via kontakt med föremål

punktdesinfektion  rengöring av ytor 
med desinfektionsmedel

punktstädning  rengöring av ytor 
med rengöringsmedel och vatten

matförgiftning  när man blir sjuk av 
något som man har ätit eller druckit
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Handdesinfektion
Handdesinfektion ska användas före och efter varje kontakt 
med vårdtagare eller livsmedel. Handdesinfektion måste också 
användas mellan orena arbetsmoment även om arbetsmomenten 
är hos samma vårdtagare. Exempel på orena arbetsmoment är 
bäddning, städning och hantering av orent material eller avfall. 
Handdesinfektion ska också alltid användas efter att du har 
tvättat händerna med tvål och vatten.

GÖR SÅ HÄR:

Kupa handen och fyll med handdesinfektionsmedel, ca 4 milliliter.
1. Fördela över händerna.
2. Bearbeta mellan fingrarna.
3. Gnid mellan fingrarna, handflata mot handflata.
4. Greppa tummen och rotera ner i tumvecket.
5. Rotera fingertopparna i handflatan 
6. Avsluta med underarmarna. Fortsätt gnida tills huden åter känns torr.

Tvål och vatten
Att tvätta med tvål och vatten är inte lika nödvändigt som att 
använda handdesinfektion. Tvål och vatten ska du använda 
vid kontakt med livsmedel och om händerna är synligt 
smutsiga eller känns smutsiga. Du ska också alltid tvätta 
händerna med tvål och vatten om du har varit i kontakt med 
diarré, kräkning eller kroppsvätskor.

GÖR SÅ HÄR:

1. Blöt händerna med rinnande vatten.
2. Ta flytande tvål i handen.
3. Gnid in tvålen i händerna tills den löddrar.
4. Se till att tvålen kommer åt överallt på händerna. Börja med hand

flatorna och gå sedan vidare till handryggarna, fingertopparna, runt 
alla fingrar och i tumgreppen. Avsluta med underarmarna.

5. Skölj av tvålen med rinnande vatten.
6. Torka händerna torra med torkpapper eller pappershandduk.
7. Desinfektera händerna enligt instruktionen här bredvid.

1

4

2

5

3

6
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OMVÅRDNAD 2
MARIA FISCHER    DAVID NYGREN

Omvårdnad 1 och Omvårdnad 2 är läroböcker för de som utbildar sig till undersköterska 
eller vårdbiträde. Fokus ligger på ett lättläst språk, centrala begrepp och framtida yrkesroll.
Läroböckerna har en tydlig koppling till 
kursplanen och är indelade i tre delar som 
behandlar bakgrund, praktisk omvårdnad 
och sjukdomar. Kursernas faktatunga inne-
håll görs begripligt och lätthanterligt. 
Texten är elevnära och fokus ligger på den 
framtida yrkesrollen – arbete som under-
sköterska eller vårdbiträde.

Innehåll
I upptakten till varje kapitel kan eleven läsa 
om vilket centralt innehåll som behandlas i 
kapitlet. Även målen för kapitlet presen teras. 

Före varje text fi nns en översikt som gör 
det lättare för eleven att förstå texten. Till-
sammans med översikten fi nns också textens 
centrala begrepp presenterade. Innehållet 
i läroboken kompletterar fakta med fall-

beskrivningar och uppgifter där eleven får 
goda möjligheter att vara aktiv i sitt 
lärande och pröva sina kunskaper. Varje 
kapitel avslutas med momentet ”Din roll”, 
där innehållet konkretiseras mot elevens 
framtida yrkesroll.Centrala begrepp för-
klaras både i texten och i samman-
fattningen sist i kapitlet.

Kostnadsfritt lärarstöd
Lärarstödet till respektive bok är web-
baserat och innehåller bland annat lektions-
planeringar, förslag på prov med elevsvar 
och undervisningsfi lmer. Filmerna är 
kopplade till praktiska moment utifrån 
centralt innehåll och kunskapskrav.

Digitalt extramaterial ingår
Omvårdnad 1 och Omvårdnad 2 fortsätter 
på webben! Här fi nns facit till alla uppgifter 
i boken, fi lmer samt ord- och begrepps-
övningar.

Omvårdnad 1 Digital
Nu fi nns Omvårdnad 1 Digital! Ett hel-
täckande digitalt läromedel för kursen 
Omvårdnad 1. Prova kostnadsfritt i 30 
dagar.

Författare: Klara Ekvall, Maria Fischer, David Nygren

Omvårdnad 1  27-45933-5  304 s 339:-

Omvårdnad 1 Digital  27-46306-6  12 mån 149:-

Omvårdnad 2  27-46266-3  304 s 339:-

nok.se/omvardnad

Omvårdnad 1 och 2
Språkutvecklande läromedel med uppgifter på olika nivåer.

Ett beundransvärt pedagogiskt 
lättläst språk förmedlar hur och 
varför teoretisk kunskap ska 
användas i det praktiska arbetet. 
CAMILLA MALMBORG, BTJ-HÄFTET NR 19, 2021
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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
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2. 
Psykologins 

historiska framväxt 

Det här kommer du att läsa om i kapitlet:

Från tyst kunskap till vetenskap – om hur psykologin 
uppkom och utvecklades

Psykoanalys – om hur människan påverkas av sin inre värld

Behaviorism – om hur människan påverkas av sin yttre värld

Humanistisk psykologi – om människan som fri att påverka 
sitt eget liv

Den kognitiva psykologins genombrott – om människans 
mentala processer
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Barnets utvecklingsfaser
Freuds teorier om barnets utveckling återspeglar både personlig-
hetsmodellen med detet, jaget och överjaget och betydelsen av 
libidon, sexualdriften. 

Freud delar in barndomen i olika utvecklingsfaser. Under varje 
fas tar sig libidon olika uttryck. Det kan uppstå konflikter kopp-
lat till libidon under en viss fas, till exempel om den förbjuds av 
omgivningen eller att individen själv trycker bort den på grund av 
skamkänslor. Sådana här konflikter kan leda till en fixering vid 
den aktuella fasen. Man bär då med sig konflikten framåt i tiden 
och det kan komma att påverka den framtida personligheten. 

• Det första året i ett barns liv kallade Freud för den orala 
fasen (0–1 år). Hur undersöker det lilla barnet sin omvärld? 
Jo, genom att stoppa saker i munnen och smaka på dem. 
Freud menade att barnet får sina lustupplevelser (kopplat 
till libidon) genom munnen, och att eftersom små barn drivs 
enbart av detet vill barnet ha tillfredsställelse omgående. Här 
är relationen till modern viktig, menade Freud. Om mamman 
inte tillgodoser barnets behov kan barnet få en fixering vid den 
orala fasen. Detta visar sig senare i livet genom sådant som är 
kopplat till det orala, till exempel ätstörningar, nagelbitande 
och rökning.

• Under den anala fasen (1–3 år) börjar barnet utveckla sin egen 
vilja och blir medveten om att hen är en egen individ, bland 
annat genom att barnet förstår att hen kan kontrollera sin 
egen avföring. Barnet vill också bestämma över andra delar 
av sitt liv, till exempel om hen ska äta eller bara kladda med 
maten, om hen ska sova eller hoppa i sängen. ”Kan själv” är 
en vanlig fras hos barn i den här åldern, vilket kan leda till en 
maktkamp med föräldrarna eftersom de i sin tur vill vägleda 
och sätta gränser. Här börjar alltså utvecklingen av överjaget, 
då barnet genom uppfostran blir medvetet om vilka regler 
och normer som gäller. Om allt som barnet gör för att testa 
gränser under den anala fasen trycks tillbaka av föräldrarna, 
kan barnet få en fixering som leder till att hen som vuxen blir 
antingen överdrivet pedantisk och renlig eller extremt slarvig 
och rörig.

• I den oidipala fasen (3–6 år) förstår barnet att det är skillnad 
på flickor och pojkar och barnet upplever också sin första 
förälskelse. Förälskelsen riktas oftast mot föräldern av det 
motsatta könet och den andra föräldern uppfattas då av 
barnet som en rival. Den konflikt som förälskelsen innebär 
löser sig när barnet inser att det inte går att ”vinna” mot den 
andra föräldern. Hen identifierar sig nu istället med föräldern 
av samma kön och könsidentiteten utvecklas. Det vill säga, 
barnet identifierar sig som pojke eller flicka med allt vad det 

Om sitt eget flitiga 
cigarrökande lär 

Freud ha sagt: 
”Ibland är en cigarr 

bara en cigarr.”
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Psykologi 1
Kopplar till elevernas vardag och framtida yrkesroll
Psykologi 1 tar avstamp i läsarens egna erfarenheter. Eleverna utvecklar en förståelse för sig 
själva och människorna de möter i sin omvärld och i sin framtida yrkesroll.

Psykologiundervisningen ska relatera till 
eleverna själva. Uppgifter och refl ektions-
frågor kopplas därför till elevernas verklig-
het. Exempel och uppgifter kopplade till 
vård- och omsorgssituationer skapar ett 
samband mellan psykologiämnet och 
elevernas framtida yrkesroll. Läroboken 
passar både elever i gymnasieskolan och 
vuxenstuderande. Psykologi 1 är baserad 
på psykologiläromedlet Med nya ögon.

Aktuellt innehåll
Läromedlet följer kursplanen i Psykologi 1 
och innehåller kapitel om psykologins 
historiska framväxt, stress och social-
psykologi. Läromedlet lyfter också fram 
de områden där forskningen har gått 
framåt som mest, såsom kognitiv psyko-
logi och biologisk psykologi.

Psykologi 1 innehåller följande delar:
• Känn dig själv

• Psykologins historiska framväxt
• Kognitiv psykologi
• Biologisk psykologi
• Stress
• Socialpsykologi
• Ordlista med förklaringar av centrala 

begrepp

Bokens första kapitel "Känn dig själv" syf-
tar till att introducera psykologiämnet på 
ett intresseväckande sätt. Eleverna får 
bekanta sig med några psykologiska 
begrepp och träna sig i att analysera en 
fallbeskrivning.

Språk- och kunskapsutvecklande
Psykologi 1 utgår från ett språk- och kun-
skapsutvecklande arbetssätt vilket inne-
bär att eleverna utvecklar psykologiska 
kunskaper såväl som det ämnesspecifi ka 
språket. Refl ektionsfrågor aktiverar elever-
nas förförståelse och stöttar deras läsför-

ståelse. Centrala psykologiska begrepp 
förklaras i löpande text samt i en ordlista 
längst bak i boken. Uppgifter hjälper elev-
erna att lära in begrepp, tillämpa kunska-
per och att kritiskt granska perspektiv och 
teorier.

Psykologi 1 Digital
Ett heltäckande digitalt läromedel för 
kursen Psykologi 1. Prova kostnadsfritt i 
30 dagar.

Författare: Marie Almroth, Linnéa Svärd

Psykologi 1 27-46048-5 245 s 339:-

Psykologi 1 Digital  27-46431-5  12 mån 149 :-

nok.se/psykologi1
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PSYKIATRI 1
CHRISTINA FORSBERG

AVSLUTNING

EN VANLIG DAG I SKOLAN 
Du kommer nu att få möta sju ungdomar under en helt vanlig dag i 
skolan. Oftast vet vi inte vad andra tänker på om de inte säger det.  
Men i just den här uppgiften kan du läsa tankar. 

Lisa får panik när andra tittar på henne. Hon har undvikit att prata inför 
andra i klassrummet under alla år i skolan. I morgon ska hon redovisa inför 
klassen så hon funderar på att sjukanmäla sig.

Kalle känner sig orolig eftersom han ska ha prov i psykiatri i dag.  
Han har inte pluggat så mycket som han hade tänkt.

Samir tycker inte att något är roligt längre. Han känner sig irriterad på allt 
och alla – så har det varit hela helgen. För några dagar sedan mådde han 
bra, men det var innan hans speldator kraschade.

Gustav blir skräckslagen när han inser att han har glömt  matteboken 
hemma. Han är säker på att det kommer att  
sluta i en katastrof.

Elin har inte orkat gå till skolan den senaste månaden. Hon är så trött och 
nedstämd att hon inte orkar gå upp på morgonen. 

Mebrak kom för sent till skolan i morse och har känt sig orolig  
hela dagen. Hon är rädd för att lärarna ska vara besvikna på  
henne och att något hemskt ska hända.

Jonatan är orolig inför uppkörningen som han ska göra i  eftermiddag. 
Han har misslyckats flera gånger förut.

UPPGIFT
Reflektera över hur de här ungdomarna tänker och känner.
• Hur rimliga tycker du att deras tankar och känslor är?
• Vilka känsloreaktioner tycker du är överdrivna?

AVSLUTANDE REFLEKTION
• När är det normalt att må dåligt?
• Hur tror du att människor som har drabbats av psykisk sjukdom 

påverkas av de olika förklaringarna till psykisk ohälsa som finns inom 
religion, folktro och vetenskap?

• Hur kan du bidra till att minska stigmatiseringen av människor med 
psykisk ohälsa?

CENTRALA BEGREPP

deprimerad – att vara svårt 
nedstämd, trött och energilös och 
inte kunna känna glädje under lång tid

nedstämd – känna sig ledsen, 
irriterad eller utled och ha svårt att 
ta sig för saker, ibland utan särskild 
orsak

patologisk känsla – sjuklig känsla, 
känsla som inte är normal och frisk

psyke – grekiskt ord som betyder själ

psykiatriska tillstånd – samlingsnamn 
för olika tillstånd som uppfyller 
kriterierna för en psykiatrisk diagnos

psykiska symtom – svåra känslor 
och upplevelser som skapar psykiskt 
lidande

psykiska syndrom/psykiska 
sjukdomar – flera psykiska symtom 
som tillsammans uppfyller kriterierna 
för en psykiatrisk diagnos, kan också 
kallas psykiska störningar

psykisk ohälsa – samlingsnamn för 
psykiska symtom och psykiatriska 
tillstånd

psykiskt välbefinnande – att må bra

rädsla – stark oro som är knuten till 
en händelse eller situation

självstigmatisering – se sig själv 
som mindre värd på grund av att 
man tillhör en viss grupp och tolka 
andra människors bemötande som 
en bekräftelse på den egna negativa 
självbilden

stigmatisering – när människor med 
exempelvis psykisk ohälsa pekas 
ut som mindre värda av samhället 
och lämnas utanför den sociala 
gemenskapen

ångest – stark oro som uppstår utan 
att det finns en rimlig grund till den
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Inom den humanistiska förklaringsmodellen vill man inte 
förklara varför psykisk ohälsa uppstår utan i stället vad som gör 
att människor inte utvecklar psykisk ohälsa. Den humanistiska 
förklaringsmodellen skiljer sig alltså ganska mycket från de två 
förklaringsmodeller som du precis har lärt dig om. 

Grundtanken inom humanismen är att vi människor har en 
egen inre kraft att lösa våra egna problem, att vi har en fri vilja 
och gärna utvecklas samt att vi är goda av naturen men kan 
göra andra människor illa när de egna behoven inte uppfylls. 
I den humanistiska förklaringsmodellen fokuserar man på vad 
människor behöver för att må bra och bevara sin hälsa. Sedan 
1990-talet kallas den humanistiska förklaringsmodellen också 
för den salutogena förklaringsmodellen. Ordet salutogen betyder 
hälsofrämjande. Inom vården används ofta begreppet salutogent 
förhållningssätt, som innebär att fokusera på det friska och det 
som fungerar bra.

För att må bra behöver vi enligt humanismen 

• få våra mänskliga fysiska och känslomässiga behov uppfyllda

• kunna förstå det som händer i vårt eget liv

• kunna lösa problem som uppstår

• känna mening med livet

• känna att vi är viktiga för andra människor 

• uppleva att vi blir accepterade precis som vi är. 

Vissa personer har bra strategier för att uppfylla sina behov. En 
bra strategi kan vara att visa värme och omtanke om andra, ge 
andra bekräftelse och be om stöd när man behöver det. Andra 
har mindre framgångsrika strategier som i stället skapar problem 
i deras relationer till andra människor. En person som blir 

frustrerad och arg när hen inte får bekräftelse kan till exempel bli 
avvisande och fientlig mot sin omgivning. Det leder i slutändan 
ofta till att hen blir ensam och utstött, och är alltså inte en 
särskilt lyckad strategi.

När en person inte känner sig accepterad eller inte 
accepterar sig själv är det lätt att hen låtsas vara någon 
som hen inte är. Det kallas för att sätta upp en mask. 
Masken representerar då idealbilden av hur 
personen skulle vilja vara. Att leva bakom 
en mask är inte hållbart i längden. Man 
riskerar att andra människor tycker om 
masken, men inte vet vem personen 
innerst inne är. Ibland kan den 
egna idealbilden dessutom vara 
orealistisk och omöjlig att nå.

Humanistisk förklaringsmodell

CENTRALA BEGREPP: humanistisk förklaringsmodell     salutogent förhållningssätt       
klientcentrerad terapi

När vi sätter 
upp en mask 
som döljer våra 
verkliga känslor 
kommer ingen 
att se oss – 
kanske inte ens 
vi själva.

REFLEKTERA
1. Vilka av humanismens grundtankar stämmer överens med 

dina egna uppfattningar om människors naturliga förmågor? 
2. Vilka grundtankar håller du inte med om? 

Humanismens tre grundtankar:
• Människor har en egen inre kraft att lösa sina egna problem. 
• Människor är goda av naturen men kan göra andra människor 

illa när de egna behoven inte uppfylls. 
• Människor har en fri vilja och vill gärna utvecklas.
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PSYKIATRI 2
CHRISTINA FORSBERG

Psykiatri 1 och 2
Läroböcker där faktagrunden är lättillgänglig

Psykiatri 1 och Psykiatri 2 är läroböcker som riktar sig till de som utbildar sig till undersköterska eller 
vårdbiträde.

I läroböckerna utgör fallbeskrivningar och 
elvens egna refl ektioner bryggan från 
teori till praktik. Språket är elevvänligt och 
innehållet är fokuserat på elevens framtida 
yrkesroll.

Innehåll
I upptakten till varje kapitel fi nns en punkt-
lista med det centrala innehållet. Där fi nns 
också en intresseväckande inledning och 
refl ektionsfrågor. 

I kapitlet kompletteras fakta med fl er-
talet uppgifter: Förklara, Refl ektera och 
Uppdrag.  Varje kapitel avslutas med 
momentet ”Din roll”, där innehållet 
konkretiseras mot elevens framtida yrkes-
roll. I avslutningen fi nns också en samman-
fattning, instuderingsfrågor, en längre 
avslutande uppgift, en avslutande 
refl ektion och en begreppslista.

Kostnadsfritt lärarstöd
Lärarhandledningarna till Psykiatri 1 och 
Psykiatri 2 är kostnadsfria och web-
baserade. De innehåller:
• Introduktion
• Handledning
• Examination
• Fallbeskrivningar
• Kunskapskort
• Uppdrag
• Skattningsskalor

Digitalt extramaterial ingår
Psykiatri 1 och Psykiatri 2 fortsätter på 
webben! Här fi nns instuderingsfrågor, 
förslag på svar till instuderingsfrågor 
och övningar.

Författare: Christina Forsberg

Psykiatri 1 27-46045-4 260 s 339:-

Psykiatri 2 27-46411-7 304 s 339:-

nok.se/psykiatri1och2

Det är en utmärkt 
elevnära bok som 
fokuserar på den 
framtida rollens 
verklighet. 
BTJ-HÄFTET NR 19, 2022 (OM PSYKIATRI 1)
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AVSLUTNING

DIN ROLL
Nu när du vet att avsaknaden av representation av funktionsvariationer 
kan påverka en persons identitetsskapande negativt kan du kritiskt granska 
den representation som finns i miljöerna som du befinner dig i. När det är 
möjligt kan du också föreslå förändringar så att funktionsvariationer blir 
normen. 

Att träffa människor med liknande erfarenheter kan stärka självbilden för 
personer med funktionsnedsättning och hjälpa dem att forma sin identitet. 
Det är också viktigt att de får prata om till exempel sexualitet och 
familjebildning, för att kunna skapa en sexuell identitet och upprätthålla en 
god sexuell hälsa. Om du i ett möte med en patient eller brukare märker 
att det finns ett behov av stöd och kontakt inom dessa områden kan du 
ge personen vägledning i vart hen kan vända sig, exempelvis till intresse
organisationer, föreningar eller en sexolog. Det kan vara en god idé att ha 
information om och kontaktuppgifter till verksamheterna som personen 
kan vända sig till på en anslagstavla eller liknande. Uppmärksamma också 
din arbetsgivare på att organisationer, föreningar och sexologer kan 
hjälpa personalen i verksamheten med utbildning om olika funktions
nedsättningar och om sexualitet kopplat till funktionsnedsättning.

När du möter människor med funktionsnedsättning är det viktigt att 
du funderar över dina egna föreställningar om sexualitet. Medvetenhet 
och kunskap om att alla människor har en sexualitet och rätt till sexuell 
hälsa ger dig bra förutsättningar att tänka normkritiskt och bemöta alla 
människor med respekt. Att förändra normer är ett gemensamt ansvar för 
all personal i verksamheten och du kan vara med och bidra till öppenhet 
och acceptans.

Ta reda på vilka riktlinjer som finns på din nuvarande eller framtida 
arbetsplats gällande alla människors rätt till sin sexualitet. Om riktlinjer 
saknas kan du föreslå att ni ska ta fram sådana. Det första steget är alltid 
att någon uppmärksammar behovet. 

SUMMERA MED HJÄLP AV BILDER 
Använd bilderna nedan för att sammanfatta innehållet i kapitlet. 
Ta hjälp av begreppslistan. 

CENTRALA BEGREPP

avsexualisering – frånta någon hens 
sexualitet, se hen som ickesexuell

förebild – person som någon ser upp 
till och vill likna

heteronorm – idé om att sexuell 
attraktion endast kan uppstå mellan 
män och kvinnor

ideal – idé om eller bild av vad som är 
önskvärt

identitet – individens bild av sig själv i 
relation till omgivningen

representation – förekomst och 
framställning av någon eller något i 
exempelvis bilder och beskrivningar

reproduktiva rättigheter – rätten att 
skaffa barn

sexualitet – beteenden, känslor och 
tankar som förknippas med sex och 
reproduktion

sexuell assistans – stöd för människor 
med funktionsnedsättning i intima 
situationer eller aktiviteter

sexuell hälsa – att må bra i sin 
sexualitet

sexuell identitet – en individs bild av 
sig själv i relation till sexualitet

självbild – en individs bild av sig själv

tabu – något som uppfattas som svårt 
eller inte accepterat att tala om 
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Funktionsförmåga

funktionsnedsättning 1
SANDA AADALEN & EMELIE SKÖLD

 &

Barn med synnedsättning
Människans främsta sätt att lära sig är genom att imitera, alltså 
härma och försöka göra som andra gör. Barn med synnedsättning 
behöver dock uppmuntras att lära sig på andra sätt eftersom de 
inte ser eller har svårt att tolka andras rörelser och ansikts
uttryck. Som undersköterska eller vårdbiträde kan du komma i 
kontakt med barn med synnedsättning. Du kan hjälpa dessa barn 
genom att göra rörelser när barnen är precis bredvid och kan 
känna hur du gör rörelsen. 

Även om ett barn har en synnedsättning så utvecklas synen 
fram till 8–10 årsåldern. Det är därför viktigt att barnet under 
den perioden av livet försöker stimulera synen. Du kan hjälpa till 
genom att till exempel försöka locka ett barn att använda synen 
så mycket som möjligt. Det kan du göra genom att se till att 
det är bra belysning och låta barnet ha färgstarka leksaker med 
tydliga kontraster.

PROVA ATT LEDSAGA EN KAMRAT
Att ledsaga och bli ledsagad kräver tillit och förståelse. Genom att öva 
på båda rollerna kan du förbereda dig för uppdraget och få en djupare 
förståelse för hur det kan vara att bli ledsagad. Var noga med att lyssna 
på och respektera varandra.

1. Arbeta i par. Utse en ledsagare och en person som inte ska se.  
Använd en ögonmask eller något som knyts över ögonen på den  
som inte ska se. 

2. Ledsagaren skapar en bana eller tänker ut en väg som ni ska ta er  
fram på.

3. Ledsagaren leder den icke seende personen genom banan eller längs 
vägen. Kom ihåg att kommunikation är viktigt. Prata med varandra 
under övningen. Tänk också på att vara försiktiga när ni tar er fram. 

4. Byt roller. Den som var ledsagare får nu prova rollen som icke seende 
och den icke seende blir ledsagare.

5. Reflektera:
• Hur kändes det att ledsaga?
• Hur kändes det att inte se och bli ledsagad?
• Vad var lätt med att ledsaga/bli ledsagad?
• Vad var svårt med att ledsaga/bli ledsagad?
• Vilka lärdomar tar ni med er från övningen?

Färgstarka leksaker 
stimulerar och 
utvecklar synen. 
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Funktionsförmåga

funktionsnedsättning 2
SANDRA AADALEN & EMELIE SKÖLD

 &

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 riktar sig 
till de som utbildar sig till undersköterska eller vårdbiträde.

Läroböckerna har en tydlig koppling till 
kursplanerna och är indelade i nio 
respektive sex kapitel. Böckerna erbjuder 
olika vägar till lärande, både i text, bild och 
aktiviteter. Den utmanar eleven i före-
ställningar om funktion och normkritiskt 
förhållningssätt. Kursernas innehåll görs i 
läroboken begripligt och lätthanterligt. 

Innehåll
I upptakten till varje kapitel fi nns en intresse-
väckande inledning och en tankekarta 
med kapitlets centrala begrepp. 

I kapitlet kompletteras fakta med fall-
beskrivningar och många roliga och tanke-
väckande uppgifter som lockar till lärande, 
fördjupar förståelsen och förändrar 
elevernas sätt att tänka. Varje kapitel 
avslutas med momentet ”Din roll”, där 

innehållet konkretiseras mot elevens fram-
tida yrkesroll. I avslutningen får eleven 
också själv sammanfatta kapitlet med 
hjälp av bilder. Där fi nns också en samlad 
lista över kapitlets centrala begrepp med 
ordförklaringar, exit-frågor och en samman-
fattning i punktform.

Kostnadsfritt lärarstöd
Lärarhandledningen är webbaserad och 
innehåller:
• Introduktion
• Handledning
• Examination
• Bedömningsstöd
• APL
• Begreppskort
• Samtalskort

Digitalt extramaterial ingår
Funktionsförmåga och funktionsnedsätt-
ning 1 och Funktionsförmåga och funk-
tionsnedsättning 2 fortsätter på webben! 
Här fi nns checkfrågor, facit till checkfrågor 
och övningar.

Funktionsförmåga & 
funktionsnedsättning 1 och 2
Erbjuder olika vägar till lärande

Författare: Sandra Aadalen, Emelie Sköld

Funktionsförmåga & 
funktionsnedsättning 1  27-46077-5 260 s 339:-

Funktionsförmåga & 
funktionsnedsättning 2  27-46410-0 288 s 339:-

nok.se/funktionsformaga
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Anatomi & fysiologi 1+2
Elevnära och språkutvecklande

Anatomi & fysiologi 1+2 är en lärobok som täcker båda Anatomi & Fysiologi-kurserna i Vård- och 
omsorgsprogrammet. Då det är tydligt markerat vilka delar som berör vilken kurs kan boken dessutom 
även användas av de elever som endast ska läsa kurs 1.

Boken fokuserar på att förklara och befästa 
begrepp med tydliga illustrationer och 
språkutvecklande texter. Vi har valt ut just 
de begrepp som behövs för att förstå 
kroppens funktioner, så att eleverna kan 
fokusera på det nödvändiga utan att 
svämmas över av detaljer.

Innehåll
Varje kapitel börjar med intresseväckande 
text och en lista över kapitlets viktigaste 

begrepp. Därefter möter eleven tillgäng-
liga texter med förklarande illustrationer 
som befäster begreppen. Texterna varvas 
med fördjupningstexter och ”kliniska 
rutor” som kopplar teorin till elevernas 
framtida vardag. Mot slutet av kapitlet 
sammanfattas såväl centrala begrepp som 
väsentliga funktioner i kroppen. Eleverna 
får också chans att befästa kapitlets inne-
håll genom avslutande instuderingsfrågor 
och fördjupningsfrågor.

Kostnadsfritt lärarstöd
Till Anatomi & fysiologi 1+2 ingår en kost-
nadsfri webbaserad lärarhandledning som 
stöttar dig i din undervisning.

Författare: Fredrik Johansson

Anatomi & fysiologi 1+2 27-46248-9 300 s 339:-

nok.se/anatomifysiologi

ANATOMI   

FYSIOLOGI 1 + 2
FREDRIK JOHANSSON

 &
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Yrkessvenska i barnomsorgen förbereder elever för arbete, praktik eller 
vidare studier inom barnomsorgen. Genom att kombinera relevanta ämnes-
kunskaper med språkträning ger boken en bra språklig grund och färdighe-
ter för att arbeta med barn.

Yrkessvenska i barnomsorgen passar för 
elever som har läst svenska som andra-
språk och vill studera vidare mer yrkesin-
riktat och kan även användas i yrkesförbe-
redande kurser samt av elever som läser 
barn- och fritidsprogrammet med språk-
stöd. Boken innehåller tio kapitel som 
bland annat tar upp ämnen som förskolans 
lärandeuppdrag, förskolans organisation, 
barnsäkerhet och personalsamverkan. I 
varje kapitel får eleverna även refl ektera 
kring frågor som rör vikten av etiskt förhåll-
ningssätt samt demokratiska värden.

Till texterna hör läsförståelseuppgifter, 
ordövningar och enkla skrivuppgifter. Till 
varje kapitel hör även ett stort antal web-
bövningar där eleverna får träna ordkun-
skap och grammatik.

Yrkessvenska i barnomsorgen
Kombinerar yrkeskompetenser och svenskkunskaper 

Författare: Louise Sjöstrand 

Yrkessvenska i barnomsorgen

Lärobok  27-45143-8  128 s 199:-

Digitalbok 27-45145-2 12 mån  115:-

nok.se/yrkessvenska_barnomsorgen

Digitalt extramaterial ingår
Yrkessvenska i barnomsorgen fortsätter på 
webben! Här fi nns extramaterial som 
inlästa texter och webbövningar. 

Digitalbok
Yrkessvenska i barnomsorgen fi nns som 
digitalbok med webbövningar, inlästa tex-
ter, skrivbara pdf:er och ordlistor. Digital-
boken är en kopia av den tryckta boken.

Yrkessvenska i vård och omsorg 
Förbereder för arbete inom vård och omsorg 

Yrkessvenska i vård och omsorg förbereder elever för arbete, praktik eller 
vidare studier. Genom att kombinera relevanta ämneskunskaper med 
språkträning ger boken en bra språklig grund och färdigheter för att arbeta 
inom vård och omsorg.

Yrkessvenska i vård och omsorg passar för 
elever i yrkesförberedande kurser samt 
elever som läser vård- och omsorgspro-
grammet och vårdbiträdesutbildningen. 
Boken kombinerar yrkeskompetens och 
svenskkunskaper och passar även för stu-
dier på distans.

I bokens tolv kapitel får eleverna en in -
blick i vårdarbetet både utifrån vård tagarnas 
och vårdpersonalens perspektiv. Därefter 
följer faktatexter om olika aspekter av 
arbete inom vård och omsorg: vårdetik, 
psykiatri, omvårdnad, vanliga sjukdomar 
etc. Till texterna hör läsförstå  else -
uppgifter och ordövningar. Författare: Cattrin Hurtig

Yrkessvenska i vård och omsorg

Lärobok  27-45371-5  144 s 199:-

Digitalbok 27-45373-9 12 mån  115:-

nok.se/vardochomsorg

Digitalt extramaterial ingår
Yrkessvenska i vård och omsorg fortsätter 
på webben! Här fi nns extramaterial som 
inlästa texter och webbövningar. 

Digitalbok
Yrkessvenska i vård och omsorg fi nns som 
digitalbok med webbövningar, inlästa tex-
ter, skrivbara pdf:er och ordlistor. Digital-
boken är en kopia av den tryckta boken.

Se mer av vår 
utgivning inom 
yrkessvenska på 

nok.se/sfi 
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MALIN NYBERG

LOUISE SJÖSTRAND

LÄRANDE OCH UTVECKLING

MÄNNISKORS MILJÖER

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

KOMMUNIKATION

I Pedagogikboken ligger fokus på den 
framtida yrkesrollen – arbete med barn i 
förskola, skola och fritidshem. Varje kurs, 
som utgör en egen del i boken, består av 
fyra kapitel som följer respektive kursplan. 
Kurserna är tydligt uppdelade i boken.

I varje kapitel
Faktatexter kompletteras med fallbeskriv-
ningar, refl ektionsfrågor, faktafrågor och 
uppdrag vilket underlättar förståelsen och 
tydliggör kopplingen mellan teori och 
praktiskt arbete. Eleverna ges många möj-
ligheter att utveckla förmågan att refl ek-
tera över och motivera sina pedagogiska
val. Pedagogikboken innehåller även 
instruktioner av praktiska moment, som 
hur man planerar, genomför och utvärde-
rar en pedagogisk aktivitet.

Avslutande uppgift
I slutet av varje kapitel fi nns en examina-

tionsuppgift i tre delar med syfte att 
underlätta för lärarens bedömning.

Pedagogikboken
Fyra programgemensamma kurser i en bok

Pedagogikboken innehåller samtliga programgemensamma kurser i 
ämnet pedagogik: Lärande och utveckling, Människors miljöer, 
Pedagogisk ledarskap och Kommunikation.

Författare: Louise Sjöstrand

Pedagogikboken

Lärobok 27-45571-9  352 s  559:-

nok.se/pedagogikboken

Digitalt extramaterial ingår
Pedagogikboken fortsätter på webben! 
Här fi nns fi lmer, tester, facit, ordövningar 
och ett lärarstöd som bland annat 
innehåller lektionsmaterial och en detalj-
erad planering för distansundervisning.

Läroboken är indelad i fyra delar som 
utgör fyra perspektiv på hälsa. Boken 
innehåller också två separata delar: 
Källhantering och APL.

Fyra delar
I den första delen, ”Om hälsa” skapas en 
kunskapsbas och en grund för eleven att 
stå på. I den andra delen, ”Din hälsa” foku-
serar vi framförallt på elevens egen hälsa. 
Eleven ska genom denna del få insikt om 
vad som påverkar den egna, men även 
andras hälsa. I del tre, ”Vår hälsa” ändras 
perspektivet och eleven ska nu fokusera 
på andras hälsa. Här är utgångspunkten 
elevens kommande yrkesroll. I denna del 
presenteras hälsopedagogiska arbetssätt. 
I den fjärde och sista delen, ”Allas hälsa”, 

ska eleven höja blicken och se hälsa ur ett 
samhällsperspektiv och på en organisato-
risk nivå. Här läggs fokus på folkhälsa och 
folkhälsoarbete. I denna del ska eleven 
utveckla förmågan att se och kritiskt gran-
ska hur samhället organiseras utifrån ett 
folkhäsoperspektiv.

Innehåll
Boken är kunskapsstöttande och lätthan-
terlig. Den innehåller många faktafrågor, 
refl ektionsfrågor, uppdrag, fallbeskriv-
ningar och fördjupningar, vilka underlättar 
förståelsen och tydliggör kopplingen mel-
lan teori och praktik.

Extramaterial
Kapitelfi lmer, facit och lärarstöd.

Författare: Malin Nyberg

Hälsopedagogik

Lärobok  27-45943-4  319 s  339:-

nok.se/halsopedagogik

Hälsopedagogik
Fyra delar med olika perspektiv på hälsa skapar ett större 
sammanhang för eleven
Hälsopedagogik är en ny och modern lärobok för kursen Hälso-
pedagogik som vilar på den senaste forskningen i ämnet. 

Film – Förbered dig på webben
Genom att titta på fi lmen före varje 
kapitel får eleven en förståelse för 
vad kapitlet kommer att handla om. 
Nya ord presenteras tillsammans 
med bild vilket ger eleven ett viktigt 
visuellt stöd.

LÄRANDE OCH 
UTVECKLING

MÄNNISKORS 
MILJÖER

FYRA KURSER I EN BOK

PEDAGOGISKT 
LEDARSKAP

KOMMUNIKATION
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PEDAGOGISKT

ARBETE

MALIN NYBERG

Pedagogiskt arbete
Fyra delar med olika perspektiv på arbete i pedagogiska verksamheter

Pedagogiskt arbete är en ny, modern och praktiknära lärobok för inriktningskursen 
pedagogiskt arbete som har fokus på elevernas kommande yrkesroll och praktiska arbete. 

Läroboken har en tydlig koppling till kurs-
planen och är indelad i fyra delar som 
behandlar olika perspektiv på pedago-
giskt arbete. Målen för ämnet och kursens 
centrala innehåll behandlas holistiskt och 
återkommande i de olika delarna. Fokus 
ligger på utförande av arbetsuppgifter 
eftersom kursen är tydligt kopplad till 
yrkesrollen. Boken innehåller också två 
separata delar: källhantering och arbets-
platsförlagt lärande (apl).

Fyra delar
Eleven introduceras i den första delen till 
vad ämnet pedagogiskt arbete är och 
innehåller, och vad ett yrkeskunnande är 
och innebär i pedagogiska verksamheter. 
Den innehåller också det historiska per-
spektivet på och framväxten av olika 
pedagogiska verksamheter i Sverige. 

   I den andra delen får eleverna lära sig 
om omsorgsarbete, inkluderande arbete 
och att organisera vanligt förekommande 
arbetsuppgifter i pedagogiska verksam-
heter. Här får eleverna en förståelse för rutin-
baserade omsorgsmoment som är viktiga 
för att verksamheten ska fungera och för att 

barnen ska må bra och utvecklas.  
I den tredje delen får eleverna lära sig om 

undervisning, lärande och lek. Eleverna får 
kunskaper om hur lärandemiljöer kan orga-
niseras och hur undervisning kan bedrivas i 
olika verksamheter. I denna del läggs även 
stort fokus på barns lärande i leken, olika 
lekteorier och hur leken kan stödjas.  

I den fjärde delen behandlas arbetsmiljö 
och barnsäkerhet ur två perspektiv, dels 
säkerhet i arbetet för pedagogerna, dels 
säkerhet för barnen. Här får eleverna kun-
skaper om arbetsmiljöarbete, lagstiftning 
och vad som behövar göras för att barn 
och personal ska vara trygga och säkra i 
våra pedagogiska verksamheter.  

Innehåll
Boken är kunskapsstöttande och lätthan-
terlig. Den innehåller många faktafrågor, 
refl ektionsfrågor, uppdrag, fallbeskriv-
ningar och fördjupningar, vilka underlättar 
förståelsen och tydliggör kopplingen mel-
lan teori och praktik. Många av uppdragen 
går att genomföra och koppla till apl eller 
fältstudier. 

Förförståelse
På webben fi nns kapitelfi lmer. Filmen ger 
eleven en individuell förförståelse för vad 
kapitlet ska komma att handla om. Nya ord 
presenteras tillsammans med bild vilket 
ger eleven ett viktigt visuellt stöd. I lärobo-
ken fi nns sedan ett helt uppslag per kapi-
tel där läraren genom introduktion, mål 
och inledande refl ektion kan arbeta med 
att skapa en gemensam förförståelse.

Extramaterial
Kapitelfi lmer, facit till lärobokens uppgifter 
Besvara, lärarstödet innehåller självtester 
med facit, handledning och uppgifter.

Författare: Malin Nyberg

Pedagogiskt arbete  27-46198-7 304 s 339:-

nok.se/pedagogisktarbete
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Teaching Reading
Comprehension Strategies 

– in the language classroom

Kimberly Norrman

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

Kevin Frato

– a Classroom Guide

”Natural 
motivation 
to improve 
language 
skills”

Creative Writing

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

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

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

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

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

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

ISBN 978-91-27-44539-0

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

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

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

Webbaserad

alfabetisering
Webbaserad

alfabetisering

Ivana Eklund
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Ivana Eklund

Webbaserad alfabetisering_omslag_160224_Ny rygg.indd   Alla sidor 2016-02-26   15:10

   
   

   
   

   
     

     
Förkunskaper

Språkliga mål

 Alignment 

 Höga förväntningar

El
ev

ak
tiv

ite
te

r o
ch

 in
te

ra
kt

io
n

 S
tö

ttn
in

g

Språkutvecklande

NO-undervisning 

Björn Kindenberg  Maria Wiksten  

– strategier och metoder för högstadiet
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Björn Kindenberg

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

Input
Inputserien består av böcker skrivna av lärare och forskare. De ger dig handfasta 
undervisningstips skrivna utifrån författarens personliga erfarenheter och med 
vetenskaplig förankring. En Inputbok går att använda direkt i din undervisning 
och lämpar sig väl för kollegialt lärande. Läs mer om böckerna på nok.se/input.

Input

Bedömning av elevtext

Författare: 
Anne Palmér, Eva 
Östlund-Stjärnegårdh

ISBN: 27-44214-6

Sid: 172

Pris: 279:-

Input

Escape room i 
undervisningen 

Författare: 
Camilla Askebäck Diaz, 
Ulrica Elisson Grane

ISBN: 27-45917-5

Sid: 120

Pris: 279:-

Input

Creative Writing

Författare: 
Kevin Frato

ISBN: 2745508-5

Sid: 120

Pris: 279:-

Input

Språkutvecklande 
SO-undervisning

Författare: 
Maria Wiksten, Björn 
Kindenberg

ISBN: 27-44162-0

Sid: 184

Pris: 279:-

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

Input

Programmera i teknik

Författare: 
Martin Blom Skavnes, 
Staffan Melin

ISBN: 27-44869-8

Sid: 152

Pris: 279:-

Input

Webbaserad 
alfabetisering

Författare: 
Ivana Eklund

ISBN: 27-44539-0

Sid: 74

Pris: 279:-

Input

Språkutvecklande 
NO-undervisning

Författare: 
Björn Kindenberg, 
Maria Wiksten

ISBN: 27-44649-6

Sid: 216

Pris: 279:-

Input

Teaching Reading 
Comprehension 
Strategies

Författare: 
Kimberly Norrman

ISBN: 27-44423-2

Sid: 102

Pris: 279:-

Input

Grammatik undervisning 

Författare: 
Sara Lövestam

ISBN: 27-44564-2

Sid: 118

Pris: 279:-

Input

Läskompetens 

Författare: 
Åsa Edenfeldt

ISBN: 27-44558-1

Sid: 222

Pris: 279:-

Vi har fl er 
Input-böcker! 

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

Boken Explicit ordundervisning – för 
andraspråkselever riktar sig främst till 
lärare som arbetar med nyanlända ung-
domar i gymnasieåldern men även grund-
skollärare och lärarstudenter kan ha nytta 
av boken. För nyanlända ungdomar fi nns 
det inte tid att invänta en spontan utveck-
ling av språkförmåga och ordförråd utan 
man måste på en gång börja arbeta meto-
diskt med språket och utnyttja den tid som 
står till buds. Forskningen pekar på att 
ordförrådets storlek korrelerar med fram-
gång i skolan och boken ger stöd i hur man 
genom undervisningen kan främja en 
effektiv utveckling av ordförrådet och 
språkkunskaperna generellt.

Ordundervisning och ordcykel
För att det ska bli tillräckligt god fart på 
ordinlärningen och därmed också på kun-
skapsutvecklingen i de olika ämnena är 

det viktigt att ägna sig explicit och syste-
matiskt åt ordundervisningen. I boken pre-
senteras en konkret och utprövad arbets-
modell som är särskilt inriktad mot just 
ordundervisning som kallas ordcykeln. 
Den innehåller fyra steg: urval av ord, 
introduktion, test och återkoppling. I 
boken fi nns en utförlig beskrivning av alla 
steg samt förslag på hur du som lärare kan 
gå till väga rent konkret.

Kollegialt lärande 
Ordinlärningen stöds av kollegiala samar-
betsformer mellan lärare i olika ämnen. 
Sådana samarbeten är betydelsefulla för 
samsyn och samförstånd i arbetslaget, och 
ökar också möjligheterna för en långsiktig 
och tidsekonomisk inlärning för eleverna. I 
boken läggs fokus på hur ordarbetet kan 
fungera som ett stöd i kollegiet.

Undervisningsnära aktiviteter 
Varje kapitel i boken avslutas med refl ek-
tions- och diskussionsfrågor och i vissa 
kapitel fi nns också förslag på undervisn-
ingsära aktiviteter vilket gör att boken läm-
par sig perfekt för kompetensutveckling 
både för enskilda lärare och i arbetslaget. 
Till boken hör extramaterial med utskrifts-
bara pdf:er med exempelplaneringar och 
tester.

Explicit ordundervisning
– för andraspråkselever

Författare: Maria Lim Falk och Tomas Riad  

Input

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

Målspråket i klassrummet
– en handbok för lärare i moderna språk

I denna handbok hittar du allt som behövs för att du och dina elever ska tala franska, 
spanska eller tyska i klassrummet redan från start. Boken ger dig de argument som 
krävs och de didaktiska verktyg som behövs för att förverkliga kommunikation på 
målspråket.

Input

Målspråket i 
klassrummet 

Författare: 
Birgitta Hellqvist, Nicolas 
Manuguerra

ISBN: 27-45960-1

Sid: 132

Pris: 279:-
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Den här handboken presenterar konkreta verktyg som är lätta att 
komma i gång med – verktyg som både rustar eleverna att nå sin 
fulla studiepotential och samtidigt förbereder dem för fortsatta 
studier på högskolenivå. Till varje strategi fi nns övningar och 
exempel på hur undervisningen explicit kan läggas upp inom den 
ordinarie undervisningen samt frågor för kollegial refl ektion och 
diskussion kopplad till undervisning och verksamhet.

Studiestrategier 
i gymnasiet 
För undervisning och lärande

Paketpris 
1349:-

Läs mer på
nok.se/uvk

UVK som referens-
bibliotek för lärare
– allt din skola behöver

Natur & Kultur har tillsammans med fl era av landets forskare inom 
utbildningsvetenskap tagit fram en serie böcker för den utbild-
ningsvetenskapliga kärnan, UVK. UVK består av åtta antologier i 
både tryckt och digitalt format och innehåller de grundläggande 
kunskaper och färdigheter som lärare behöver. Serien fungerar 
därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden 
för ett gemensamt professionsspråk. Dessa åtta antologier ger din 
skola ett heltäckande referensbibliotek, läs mer om böckerna på 
nok.se/uvk.

Författare: Diana Storvik, Heidi Wåxberg  

Studiestrategier i gymnasiet  27-46162-8  200 s  249:-

Som helhet är Studiestrategier i gymnasiet en 
användbar och lärorik bok; framför allt blir jag 
berörd av författarnas starka patos för alla de elever 
och studenter som skulle klara sina studier med 
hjälp av fungerande strategier. 
ANNA SJÖSTRAND, BTJ-HÄFTET NR 15, 2022

För dig som 
är lärare, för dina 
elever och deras 

föräldrar
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DAVID EDFELT är leg. psykolog, handledare och utbildare, 

bland annat på Specialpedagogiska institutionen vid 

Stockholms universitet. ANNELIE KARLSSON är special-

pedagog och rektor med erfarenhet från vuxenutbild-

ning, gymnasiet och gymnasiesärskolan. ANN LINDGREN

är gymnasielärare med lång erfarenhet inom psykiatrin 

och ANNA SJÖLUND är beteendevetare, grundutbildad 

 psykoterapeut med fördjupning i neuropsykiatri, hand-

ledare och utbildare. 

Läs mer om författarna på sidan 200 i boken. 

»Den här boken ger läsaren nycklar till hur vi kan 
 undervisa de elever som är svårast att nå, men som 
behöver skolan som mest. Den skulle fungera lika 
� nt på högstadiet som på gymnasiet.«

Merja Högdahl
Enhetschef centrala elevhälsan
Norrtälje kommun

  

»Äntligen! Boken är utmärkt i det kollegiala lärandet – 
både som en kunskapsbas för ökad förståelse och nya 
förhållningssätt och som en ovärderlig  samling verktyg 
för en tillgänglig undervisning.« 

Karin  Wisti 
Specialpedagog och förstelärare
Polhemsskolan gymnasium, Lund

  

»Den här boken borde alla lärare på gymnasiet i hela 
Sverige läsa!«

Gabriella Carrera
Gymnasielärare 
Uppsala yrkesgymnasium

HUR KAN DET komma sig att så många hoppar av sina gym nasie-
studier? Vilka överkrav har dessa ungdomar mött och vad kan vi 
göra i förebyggande syfte för att ge alla elever chansen till en god 
utbildning?

Den här boken ger en bild av hur elever med autism, adhd och andra 
funktionsnedsättningar upplever sin skoldag, och hur vi genom en 
tydliggörande pedagogik kan ge dem bättre förutsättningar att 
 lyckas. Författarna visar hur lärmiljön och undervisningen kan 
 anpassas för att göra vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull 
för alla elever, med eller utan diagnos. Det kan handla om att ge 
 tydliga svar på viktiga frågor, som vad eleverna ska göra, hur, när, 
med vem etc. Det kan också handla om att intryckssanera klassrum 
och andra miljöer, visualisera viktiga begrepp, strukturera lektioner 
på ett tydligt sätt och erbjuda rätt hjälpmedel. 

Många av de metoder som presenteras i boken är lätta att komma 
igång med  och fungerar på generell nivå, med en hel klass eller alla 
 elever på en skola. Andra kan ta mer tid att implementera men kan 
ge stor utdelning på sikt, exempelvis för skolnärvaro och betygs-
resultat. Boken visar hur en tydliggörande pedagogik kan bidra till 
ett ökat lugn och frigöra både tid och energi, vilket gör det lättare att 
se de elever som behöver mer stöd. 

Denna praktiska handbok vänder sig till lärare, specialpedagoger och 
elevhälsoteam inom såväl praktiskt som teoretiskt gymnasium. Även 
högstadielärare, föräldrar och andra som träffar ungdomar kan ha 
nytta av boken.

På www.nok.se/autismochadhdigymnasiet 

� nns extramaterial som underlättar ditt arbete. Autism
och ADHD
i gymnasiet

A
utism

och
A

D
H

D
i gym

n
asiet

David Edfelt
Annelie Karlsson

Ann Lindgren
Anna Sjölund

Edfelt
•

Karlsson
•

Lindgren
•

Sjölund

TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIKISBN 978-91-27-82468-3

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

Autism_adhd_gymnasiet_gk.indd   Alla sidor 2019-06-20   12:51

Resiliens i skolan 
Främja och träna 
välbefi nnande

Författare: 
Kristina Bähr

ISBN: 27-46066-9

Sid: 240

Pris: 239:-

Att skapa en tillgänglig 
lärmiljö
Högskolepedagogens 
handbok

Författare: 
Anna Jälknäs, 
Heidi Wåxberg

ISBN: 27-46343-1

Sid: ca 150

Pris: 275:-

Autism och ADHD i 
gymnasiet 
Tydliggörande 
pedagogik

Författare: 
David Edfelt, Annelie 
Karlsson, Ann Lindgren, 
Anna Sjölund

ISBN: 27-82468-3

Sid: 208

Pris: 249:-

NY!
Utmanande 
frågeställningar 
Fördjupa och vässa dina 
elevers lärande

Författare: 
Martin Renton

ISBN:  27-81780-7

Sid: 264

Pris: 275:-

Tydliggörande 
pedagogik i 
vuxenutbildning 
Ett specialpedagogiskt 
perspektiv

Författare: 
Annelie Karlsson, David 
Edfelt, Ann Lindgren, 
Lena W. Henrikson

ISBN: 27-82912-1

Sid: 220

Pris: 239:-

  

»Något av det mest fantastiska att vara med om 

som lärare är att lyckas anpassa undervisningen 

så det plötsligt lossnar för någon som haft det 

svårt – och för alla andra. Sådant sker aldrig av sig 

självt. Det kräver tid och möjlighet att pröva och 

pröva igen. Det kräver kunskap och knep. Och 

den varan har den här boken gott om!«

Gustav Fridolin 

Folkhögskollärare

»Begriplig, hanterbar och meningsfull är ord som 

beskriver metoden likväl som boken. Författarna 

lyckas balansera perfekt mellan teorier och det 

konkreta. Tydliggörande pedagogik kan jag direkt 

använda i mitt arbete med elever i behov av stöd. 

Äntligen en konkret bok som vänder sig direkt till 

vuxenutbildningen!«

Susanna Meshesha

Specialpedagog och utbildningsledare

ETT SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV

Hur ser vi till att alla som studerar i vuxen ålder får en chans 
att lyckas i sina studier?

I en grupp vuxenstuderande kan det finnas personer med  annat 
modersmål än svenska, med språkliga sårbarheter eller med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism  eller 
adhd. Den här boken ger en bild av hur de kan uppleva sin 
studievardag och visar hur lärmiljön och undervisningen kan 
anpassas för att göra fler situationer och uppgifter begripliga, 
hanterbara och meningsfulla för alla, med eller utan diagnos. 

Tydliggörande pedagogik kan handla om att ge tydliga svar på 
viktiga frågor, som vad eleverna ska göra, hur, när och med 
vem. Det kan också handla om att intryckssanera klassrum  
och andra miljöer, visualisera viktiga begrepp, strukturera 
 lektioner på ett tydligt sätt och erbjuda rätt hjälpmedel. Många 
av de metoder som presenteras i boken är lätta att komma igång 
med och fungerar på generell nivå, med en hel grupp eller med 
alla studerande på en skola. Andra kan ta mer tid att implemen-
tera men ge stor utdelning på sikt och göra betydande skillnad i 
de studerandes liv. 

Denna praktiska handbok vänder sig till lärare, skolledare/ 
rektorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och alla 
andra som är verksamma inom kommunal vuxenutbildning,  
sfi, folkhögskola, yrkeshögskola och andra former av vuxen-
utbildning. 

DAVID EDFELT är leg. psykolog, 
handledare och utbildare, bland 
annat på Specialpedagogiska 
institutionen vid Stockholms 
universitet. 

ANNELIE KARLSSON är special
pedagog och rektor med  erfarenhet 
från vuxenutbildning, gymnasiet 
och gymnasiesärskolan. 

ANN LINDGREN är gymnasie
lärare med lång erfarenhet inom 
psykiatrin.

LENA W HENRIKSON är 
 verksamhetschef och arbets
konsulent. Hon arbetar med 
att få personer med funktions
nedsättningar i sysselsättning, 
arbete eller studier.

Läs mer om författarna på sidan 215 i boken.

På nok.se/tydliggorandepedagogikivuxenutbildning finns 
extramaterial som underlättar ditt arbete. 
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Annelie Karlsson
David Edfelt

Ann Lindgren
Lena W Henrikson

Karlsson •  Edfelt •  Lindgren •  H
enrikson

ISBN 978-91-27-82912-1

9 7 8 9 1 2 7 8 2 9 1 2 1
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Utmärkt lärare 
Forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit

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

Utmärkt lärare 
Forskningen om 
lärarskicklighet och 
vägarna dit

Författare: 
Jan Håkansson, 
Daniel Sundberg

ISBN: 27-46129-1

Sid: ca 300

Pris: 335:-

NY!

För dig som 
är lärare, för dina 
elever och deras 

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

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

Vi skräddarsyr 
lösningar efter 
dina behov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sofi a Löfström
Kundansvarig Läromedel: 
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, 
Västernorrland, Västerbotten 
och Norrbotten
076-307 31 69
sofi a.lofstrom@nok.se
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Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och 
bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska 
göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och 
lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom 
priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.


