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Mål 1 Interaktiv studiehandledning  
 

I denna guide beskrivs de olika funktionerna i Mål 1 Interaktiv 

studiehandledning och hur den är tänkt att användas. 

 

 

                                                              

 

Struktur och arbetssätt 

 
Mål 1 Interaktiv studiehandledning är ett digitalt verktyg som steg för steg hjälper eleverna  

att ta sig igenom innehållet i Mål 1 lärobok och övningsbok. På startsidan hittar man bokens 

10 kapitel i form av numrerade kort. Varje kapitel innehåller uppgifter av olika slag som till 

exempel självrättande övningar, diktamen och inlämningsuppgifter. 

Handledningen kräver vare sig någon större datorvana eller förkunskaper i svenska språket 

eftersom den är uppbyggd för att kunna användas av elever på nybörjarnivå. Följer man 

handledningen från början till slut lotsas man stegvis genom läroboken med enkla 

instruktioner. 

Handledningen fungerar utmärkt för flippat klassrum samt för studier på distans.  

 

 

 



Startsidan med Kapitelöversikt 

 
När man loggat in på www.nok.se och öppnat Mål 1 interaktiv studiehandledning hamnar 

man på startsidan och Kapitelöversikten, med den tryckta bokens 10 kapitel. Man klickar på 

det kapitel man vill jobba med.  

 

Tanken är att eleverna börjar med Kapitel 1 och går därefter vidare. 

Det finns också möjlighet att via Utskriftsmaterial ladda ner pdf:er med inlämningsuppgifter 

för de olika kapitlen för utskrift. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nok.se/


 

Arbetskort 

 

Varje kapitel består av ett antal avsnitt som vi kallar arbetskort. Dessa innehåller i sin tur ett 

antal uppgifter på olika teman. Man navigerar mellan arbetskorten genom att klicka på dem. 

Man kan också navigera mellan arbetskorten via menyn till vänster på sidan. Om man 

påbörjat uppgifter i ett arbetskort visas progressionen genom en grön cirkel uppe till höger på 

arbetskorten. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



På varje arbetskort finns en meny med uppgifter.  

 

På arbetskorten ser man också tydligt vilka uppgifter man har: 

– gjort klart (grön cirkel + bock)  

 

– påbörjat (grå cirkel och bock)  

 

– ej påbörjat (grå cirkel)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uppgiftstyper 

 
Uppgifterna kan vara interaktiva där eleverna aktivt ska svara på något, men det finns även 

uppgifter som består av att titta på en film, lyssna på ord eller är en hänvisning till en övning i 

den tryckta boken. Eleverna får bland annat möjlighet att träna uttal och betoning och har 

tillgång till digitala ordlistor med stöd av Lexin. De kan spela in sina egna texter och skicka in 

till läraren för bedömning. De kan även ta del av filmade genomgångar och övningar för 

grammatikregler.  

 

Exempel på övningar är 

✓ Hänvisningar till de tryckta böckerna 

✓ Nya ord – Läs och lyssna  

✓ Ordlistor – Översätt 

✓ Diktamen – Lyssna och skriv 

✓ Inspelning - Läs för läraren 

✓ Självrättande övningar 

✓ Grammatik - Filmade genomgångar 

✓ Inlämningsuppgifter 

✓ Fras och uttalsträning – filmer 

✓ Kapiteltest 

 
                                                   Självrättande lucktext-övning. 



Uppgifter som innehåller underuppgifter 

 
Vissa uppgifter, t ex ”Diktamen” består av flera underuppgifter. I nedre kanten av 

uppgiftsfönstret visas hur många uppgifter som ingår totalt i övningen och hur många eleven 

gjort, exempelvis ”3 av 6”. Progressionen visas också med ett blått streck. För varje 

underuppgift har eleven 2 försök, efter det försvinner Svara-knappen och man kan endast 

välja Nästa. 

 

När eleven gjort samtliga underuppgifter visas elevens resultat. Här kan eleven välja att gå 

tillbaka och försöka igen genom att klicka på ”Gör klart”. Då presenteras endast de uppgifter 

som eleven hade fel på. Eleven kan också välja att gå vidare till nästa uppgift i arbetskortet 

via knappen Nästa uppgift. 

 



Lärarvy – Uppföljning 
 

Som lärare har man tillgång till en lärarvy som nås genom att man klickar på Uppföljning 

högst upp till höger på sidan. Via denna får läraren en överblick över elevernas aktivitet i 

verktyget.  

Man kan välja att se hur många procent, dvs. hur långt, en elev eller hela gruppen har 

kommit på en enskild övning eller ett avsnitt i studiehandledningen.  

  
 

 

Vissa övningar kräver att eleven skriver eller talar in svaret. Man kan ta del av elevernas 

inskickade svar samt skriva kommentarer. För att göra detta går man in på en övning för en 

elev och klickar på Granska. 

 


