
Bläddra i 

alla böcker 

på nok.se

 Förberedelseklass/Språkintroduktion

Nybörjare  På väg Lågstadiet/Mellanstadiet

Högstadiet/Gymnasiet

Sva – grundskola/gymnasium

I ordinare klass

Övriga ämnen

6–9 år

10–12 år

13–15 år

15–18 år

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

Grepp om 
svenskan
Praktisk 
handbok i  
svenska/sva 

Kontakt 
stadiebok
Basläromedel 
i svenska/sva  
med återkom-
mande arbets-
gång

Introboken
Övningsbok 
i svenska/sva  
för årskurs 7

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

Fixa genren
Läsa och 
skriva i genrer

Respons
Basläromedel med 
uppgifter på olika 
nivåer för svenska 1 
och sva 1

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

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

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

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

Viktiga ord 
NO & i SO
Ger förståelse 
för viktiga ord 
och begrepp 
i NO och SO

Viktiga ord 
- i matematik
Ger förståelse
för viktiga ord
och begrepp i 
matematik

Ordkollen 
SO
Förstå nya ord 
och begrepp 
i SO

Ordkollen 
NO & Teknik
Förstå nya ord 
och begrepp 
i NO & Teknik

Omvärldskun-
skap på mycket 
lätt svenska
Ger grundlägg-
ande kunskaper  
i svenska, NO 
och SO

Summit 1–4
Grundläggande 
matematik

ABC-klubben  
På väg
Läslära för åk 1–3

ABC-klubben 
språkstödjande 
lärarhandledning
Kompletterande 
lärarhandledning  
för språkstödjande 
undervisning

Mina ord 
Tematiska 
arbetshäften 
och bildkort

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

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Lär dig – Ord
Grundläggande 
ordförståelse

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Fördel 1
Basläromedel 
i sva för 
nyanlända

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse 
på tre nivåer 

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse 
på tre nivåer 

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

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse på 
tre nivåer

Lär dig – Läs
Grundläggande 
läsförståelse på 
tre nivåer

Fördel Läs
Berättande texter 
med tillhörande 
uppgifter

Fördel Läs
Berättande texter 
med tillhörande 
uppgifter

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder- 
visning

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder- 
visning

Fördel 2
Basläromedel i 
sva för nyanlända

Fördel 2
Basläromedel i 
sva för nyanlända

Lyssna     mera!
Hörövningar på lätt svenska
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Läs!
Läsförståelse 
på mycket lätt 
svenska

Lyssna mera!
Hörövningar 
med längre 
dialoger och 
texter, på lätt 
svenska

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

Lyssna     mera!
Hörövningar på lätt svenska
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Läs!
Läsförståelse 
på mycket lätt 
svenska

Lyssna mera!
Hörövningar 
med längre 
dialoger och 
texter, på lätt 
svenska

Skrivnyckeln
Enkla och 
tydliga 
förklaringar 
till svensk 
grammatik

Viktiga ord i 
svenska
Ger förståelse 
för viktiga ord 
och begrepp

Klara 
svenskan
Vägledd 
undervisning 
baserad på 
cirkelmodellen

Mina ord
Tematiska 
arbetshäften 
och bildkort

Fördel 4–6
Basläromedel i 
sva för åk 4–6

Fördel 4–6 
Läs och förstå
Berättande 
texter med 
tillhörande 
uppgifter

Fördel 4–6
Basläromedel 
i sva för åk 
4–6

Läsloket 
1a–5b
Tränar upp- 
repad läsning, 
läsförståelse 
och grammatik

Läsloket 
3a–3b
Tränar upp- 
repad läsning, 
läsförståelse 
och grammatik

ABC-klubben 
språkstödjande 
lärarhand- 
ledning
Kompletterande 
lärarhand- 
ledning för 
språkstödjande 
undervisning

ABC-klubben  
På väg
Läslära för 
åk 1–3

ABC-klubbens 
appar
Appar som 
följer samma 
inlärningsgång 
som läromedlet 
ABC-klubben

Slå upp 
grammatik 
och stavning 
åk 1–3
Konkret och 
visuell infor-
mation om 
grammatik 
och stavning 

Läsloket 1a–5b
Tränar upprepad  
läsning, läsförståelse 
och grammatik

Sagoklassiker  
nivå 1
Tränar muntligt  
berättande med bilder

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

Digilär Sva för nyanlända
Heldigitalt sva-läromedel: 
nivå 1/vardagsspråk

Digilär Sva för nyanlända
Heldigitalt sva-läromedel: 
nivå 1/vardagsspråk

Läs!
Läsförståelse 
på mycket 
lätt svenska

Lyssna!
Hörövningar 
på mycket 
lätt svenska

Slå upp 
grammatik och  
stavning åk 4–6
Konkreta förklaringar 
av stavning, ordklasser, 
satslära, skrivregler och 
ordkunskap

Läs!
Läsförståelse 
på mycket 
lätt svenska

Lyssna!
Hörövningar 
på mycket 
lätt svenska

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder- 
visning

Digilär Sva  
för nyanlända
Heldigitalt sva- 
läromedel: nivå 1/
vardagsspråk

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder- 
visning

Digilär Sva  
för nyanlända
Heldigitalt sva- 
läromedel: nivå 1/
vardagsspråk

Digilär Sva 
för nyanlända
Heldigitalt 
sva-läromedel: 
nivå 1/vardags-
språk

Digilär Sva 
för nyanlända
Heldigitalt 
sva-läromedel: 
nivå 1/vardags-
språk

Digilär Sva 
för nyanlända
Heldigitalt 
sva-läromedel: 
nivå 1/vardags-
språk

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

https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/lasloket/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/lasloket/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/lasloket/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/sagoklassiker/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/fordel-sva-for-nyanlanda-fordel-sva-for-nyanlanda-ak-4-6/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/fordel-sva-for-nyanlanda-fordel-sva-for-nyanlanda-ak-4-6/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/ova-svenska/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/ova-svenska/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/fordel-las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/fordel-las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/fordel-las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/fordel-las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/fordel-sva-for-nyanlanda-fordel-sva-for-nyanlanda-ak-7-9/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/fordel-sva-for-nyanlanda-fordel-sva-for-nyanlanda-ak-7-9/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/lar-dig-lar-dig---ord/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/lar-dig-lar-dig---ord/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/lar-dig-lar-dig---las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/lar-dig-lar-dig---las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/lar-dig-lar-dig---las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/lar-dig-lar-dig---las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/las/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/fordel-las-och-forsta/#
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/lyssna-och-lyssna-mera/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/lyssna-och-lyssna-mera/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/lyssna-och-lyssna-mera/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/lyssna-och-lyssna-mera/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/skrivnyckeln/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/skrivnyckeln/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/pictogloss-bildserier-for-sprakundervisning/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/pictogloss-bildserier-for-sprakundervisning/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/pictogloss-bildserier-for-sprakundervisning/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/pictogloss-bildserier-for-sprakundervisning/
https://xn--digilr-fua.se/laromedel/hogstadiet/sva-for-forberedelseklass/
https://xn--digilr-fua.se/laromedel/hogstadiet/sva-for-forberedelseklass/
https://xn--digilr-fua.se/laromedel/hogstadiet/sva-for-forberedelseklass/
https://xn--digilr-fua.se/laromedel/hogstadiet/sva-for-forberedelseklass/
https://xn--digilr-fua.se/laromedel/hogstadiet/sva-for-forberedelseklass/
https://www.nok.se/bocker--titlar/laromedelsserier/abc-klubben/
https://www.nok.se/bocker--titlar/laromedelsserier/abc-klubben/
https://www.nok.se/bocker--titlar/laromedelsserier/abc-klubben/
https://www.nok.se/bocker--titlar/laromedelsserier/abc-klubben/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/sla-upp-grammatik-och-stavning-ak-1-32/
https://www.nok.se/bocker--titlar/laromedelsserier/klara-svenskan/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/viktiga-ord-i-svenska/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/sla-upp-grammatik-och-stavning-ak-4-6/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/viktiga-ord-i-matematik/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/viktiga-ord-i-no-och-so/
https://www.nok.se/bocker--titlar/laromedelsserier/kom-igang/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/kontakt/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/fixa-texten-andra-upplagan/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/introboken/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/grepp-om-svenskan/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/fixa-svenskan-fixa-genren/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/respons/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/puls-ordkollen-ova-ord-i-so-4-6/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/puls-ordkollen-ova-ord-i-no-och-teknik-4-6/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/vagar-till-so/
https://www.nok.se/bocker--titlar/laromedelsserier/sol-4000/
https://www.nok.se/bocker--titlar/laromedelsserier/puls-7-9/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/samhallskunskap-pa-latt-svenska/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b3/summit---grundlaggande-matematik/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/omvarldskunskap-pa-mycket-latt-svenska/
https://xn--digilr-fua.se/laromedel/hogstadiet/sva-for-forberedelseklass/
https://xn--digilr-fua.se/laromedel/hogstadiet/sva-for-forberedelseklass/



