
Svenska impulser 1 SVA
carl-johan markstedt sofia löwenhielm

Svenska impulser 1 – SVA är ett läromedel som söker  
nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för  
en tydlig struktur. I Svenska impulser 1 – SVA får du:

• lära dig strategier för hur du utvecklar ditt språk och  
utökar ditt ordförråd när du övar dig i muntlig och  
skriftlig framställning.

• läsa och skriva texter av olika slag. 

• lära dig grundläggande källkritik. 

• reflektera över flerspråkighet.

Svenska impulser 1 – SVA förstärker och fördjupar  
dina kunskaper. Men boken fyller också på, utmanar  
och leder vidare.
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Upplev litteraturen 2 är en antologi med texter från 
olika tider och kulturer. Boken har ett kronologiskt 
upplägg som sträcker sig fram till 1900-talets 
början. 1900- och 2000-talens litteratur behandlas 
tematiskt i fyra avslutande kapitel.

Upplev litteraturen 2 är fylld av läsupplevelser och 
du får många tillfällen att samtala, skriva, skapa och 
tänka vidare kring de texter du läser.

Upplev litteraturen 2 är ett komplement till Svenska 
impulser 2, men boken kan också användas fristående.

www.bonnierutbildning.se
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isbn 978-91-622-8595-1

Shervin färgar håret för att slippa omgivningens tjat. Pecola 
drömmer om blå ögon. Steve har inte pratat med sin pappa 
på åtta år. Signe har tröttnat på att vara den tysta flickan. 
Amir sitter på ett lastbilsflak vid en väggspärr och skakar av 
rädsla. Howard vaknar upp i ett obduktionsrum, levande men 
oförmögen att prata och röra sig.

I Upplev litteraturen 1 får du möta dem alla – och många, 
många fler. 

Upplev litteraturen 1 är en tematisk antologi som innehåller 
noveller, romanutdrag, poesi, serier, artiklar och reportage. 
Bokens sex teman är Passa in och sticka ut, Människor emellan, 
Kvinnligt, manligt, mänskligt, Solidaritet, Barndom och Spänning 
och skräck. 

Upplev litteraturen 1 är full med läsupplevelser där du får 
många tillfällen att samtala, skriva, skapa och tänka vidare 
kring de texter du läser. Du får även tips på hur du kan 
blogga om romaner, låta texter duellera mot varandra, göra 
omvärldsspaningar och arbeta med filmer.

b

carl-johan markstedt
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Upplev litteraturen 3
– texter och tal

I Upplev litteraturen 3 – texter och tal får du 
läsa och analysera texter av skilda slag. Här finns 
ned skrivna tal, vetenskapliga texter, noveller, 
serier, dikter, dramatik, artiklar och olika texter 
ur vår språkhistoria.

Upplev litteraturen 3 – texter och tal ger dig 
inspirerande läsupplevelser men också många 
tillfällen att diskutera, reflektera och tänka vidare 
kring de texter du läser.

Upplev litteraturen 3 – texter och tal är ett 
komplement till Svenska impulser 3, men boken 
kan också användas fristående.

www.sanomautbildning.se

ISBN 978-91-523-2613-8
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Känn på litteraturen är ett läromedel som sätter skönlitteraturen i 
 fokus. Nu kan du beställa de uppskattade vägledningarna i Känn på 
litteraturen 1–4 som utskriftsbara pdf:er. Välj själv vilka romaner du 
vill arbeta med. Enkelt och smidigt!

Varje roman i Känn på litteraturen behandlas utförligt, med många 
uppslag och idéer på hur läsningen tillsammans med eleverna kan 
planeras och genomföras. 

Läs mer på www.sanomautbildning.se

Svenska impulser
Läs mer om Svenska impulser och titta på våra blädderprov  
på www.sanomautbildning.se

Svenska impulser
Svenska impulser 1 för de studieförberedande programmen 523-3789-9
Svenska impulser 1 Lärarhandledning 523-2713-5
Svenska impulser för yrkesprogrammen  523-1055-7
Upplev litteraturen 1 622-8595-1
Svenska impulser 2 523-1714-3
Upplev litteraturen 2 622-9328-4
Svenska impulser 3 523-1989-5
Upplev litteraturen 3 523-2613-8
Svenska impulser – En handbok i retorik 523-2460-8
Svenska impulser 1 – SVA 523-4572-6

Känn på litteraturen
Känn på litteraturen 1 – en guide till tio samtida romaner  622-7599-0
Känn på litteraturen 2 – en guide till tio ungdomsromaner 622-8196-0
Känn på litteraturen 3 – en guide till tio klassiker 622-8198-4
Känn på litteraturen 4 – en guide till tio romaner för unga vuxna 523-4633-4

Gamla upplagan av Svenska impulser 1 finns för kompettering. 622-7072-8

Stolthet och fördom
av Jane Austen

Kallocain
av Karin Boye

Förvandlingen
av Frans Kafka

Kejsarn av Portugallien
av Selma Lagerlöf

Mor gifter sig
av Moa Martinson

Frankenstein 
av Mary Shelley

Fröken Julie
av August Strindberg

Candide
av Voltaire

Thérèse Raquin
av Émile Zola

Doktor Glas
av Hjalmar Söderberg

Känn på litteraturen 3 – en guide till tio klassiker är ett flexibelt läromedel som sätter skönlitteraturen i fokus. Klassikerna, både svenska och utländska, kvinnliga och manliga författare, är valda för att passa unga läsare.
De tio klassikerna presenteras i varsitt kapitel. Varje kapitel är uppdelat i en lärardel och en elevdel. Till varje verk finns ett stort antal övningar. Allt mate-rial i elevdelen är kopieringsunderlag.

Känn på litteraturen    3En guide genom tio klassiker

k
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med kopieringsunderlag
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I SBN 978 -9162 28198 - 4

Våra omtyckta vägledningar  
– även i digital form!

Vill du veta mer om våra läromedel i svenska/svenska som andraspråk  
på gymnasiet? 

Kontakta oss!
Förläggare: Lilian Andersson Tjäder | tel. 08-587 642 16

lilian.andersson.tjader@sanomautbildning.se 

Kundtjänst tel 08-587 642 30

kundtjanst@sanomautbildning.se

www.sanomautbildning.se

Enskilda titlar i digitalt 

format hittar du på  

vår hemsida!

Nyhet!

Känn på  litteraturen

k

� !

ñ

Följ Svenskrummet på Facebook!
Få tips, inspiration, nyheter, unikt material 
och mycket mer inom ämnet svenska och 
sfi/svenska som andraspråk.
www.facebook.com/svenskrummet

carl-johan markstedt 
vendela blomström
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Svenska impulser | En handbok i retorik

En handbok i retorik
Hur förbereder och genomför man ett tal? Vad menas med 
etos, logos och patos? Hur ger man konstruktiv respons? 
Vad ska man tänka på när man gör retoriska analyser?

I En handbok i retorik får du kunskapen och verktygen 
du behöver. Här får du öva dig i muntlig framställning och 
i konsten att lyssna och ge respons. Du får också lära 
dig grundläggande retoriska begrepp som behövs för att 
analysera olika typer av kommunikation, till exempel tal 
eller budskap som förs fram i olika medier.

Boken är avsedd för kursen Retorik 100 poäng men kan 
även användas som stöd i andra svenskkurser. 
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Svenska impulser söker 
nya vägar till lärande och 
utveckling, allt inom ramen 
för en tydlig struktur.

Känn på litteraturen    4
En guide genom tio romaner för unga vuxna

med kopieringsunderlag

Carl-Johan Markstedt
Martin Sandberg
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2 januari, 23.50.

Buss 46, Birger Jarlsgatan. 

– Jag känner mig så ensam.

– Fast jag är ju här.

– Fast du är ju också ensam.

s. 14

Det kittlade i oss av förväntan. 

Striderna förde oss allt närmare 

njutningar som vi ännu bara anade.

s. 17

Och du tänker att du har bra 

kamrater som inte avslöjar dig och 

gör situationen pinsam för er alla.

s. 25

Världen
Hela skiten

Alla dimensioner

Fast just nu är det bara du och  

jag här
s. 39

Först stod hennes namn: Alice, det 

vackraste namn han då visste …

s. 28

”Tala högre!” fräser mina klass

kamrater.

s. 83

Strö lite socker på mej som bara  

du kan
s. 89

Kom inte närmare, sa den blicken.  

Jag biter dig i näsan.

s. 192

Jag smög uppför trappan, en liten 

grabb, på nio år, alldeles vettskrämd.

s. 131

Svarta naglar på tangenterna, 

skärmen vit och tom.

Hur börjar man?

s. 134

www.bonnierutbildning.se

Svenska impulser 1

Carl-Johan Markstedt Sven Eriksson

Hur väcks din lust till läsning? Vad inspirerar dig i ditt 

skrivande? Hur blir du en trygg talare? Vad innebär det  

att vara informations kompetent?

Svenska impulser 1 är ett läromedel i Svenska A som söker 

nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för 

en tydlig struktur. I Svenska impulser 1 får du arbeta med 

språk, information, litteratur, bild och film. Svenska impulser 1 

förstärker och fördjupar dina kun skaper. Men boken fyller 

också på, utmanar och leder dig vidare.

isbn 9789162270728

(7072–8)
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Svenska impulser 2
Carl-Johan Markstedt Sven Eriksson

Varför har människan ett sådant starkt 
behov av berättelser? Vad är det som 
gör att språk förändras? Hur skriver man 
effektiva texter? Och vad kan de gamla 
grekerna lära oss i dag om hur man blir 
en säker talare?

Svenska impulser 2 är ett läromedel 
i svenska som söker nya vägar till lärande 
och utveckling, allt inom ramen för en 
tydlig struktur.

 Svenska impulser 2 förstärker och 
fördjupar dina kunskaper. Men boken 
fyller också på, utmanar och leder vidare.

isbn 978-91-622-9326-0

(9326–0)
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2 januari, 23.50.
Buss 46, Birger Jarlsgatan. 
– Jag känner mig så ensam.
– Fast jag är ju här.
– Fast du är ju också ensam.
s. 14

Det kittlade i oss av förväntan. 
Striderna förde oss allt närmare 
njutningar som vi ännu bara anade.
s. 17

Och du tänker att du har bra 
kamrater som inte avslöjar dig och 
gör situationen pinsam för er alla.
s. 25

Världen
Hela skiten
Alla dimensioner
Fast just nu är det bara du och  
jag här
s. 39

Först stod hennes namn: Alice, det 
vackraste namn han då visste …
s. 28

”Tala högre!” fräser mina klass
kamrater.
s. 83

Strö lite socker på mej som bara  
du kan
s. 89

Kom inte närmare, sa den blicken.  
Jag biter dig i näsan.
s. 192

Jag smög uppför trappan, en liten 
grabb, på nio år, alldeles vettskrämd.
s. 131

Svarta naglar på tangenterna, 
skärmen vit och tom.
Hur börjar man?
s. 134

www.bonnierutbildning.se

Svenska impulser 1

Carl-Johan Markstedt Sven Eriksson

Hur väcks din lust till läsning? Vad inspirerar dig i ditt 
skrivande? Hur blir du en trygg talare? Vad innebär det  
att vara informations kompetent?

Svenska impulser 1 är ett läromedel i Svenska A som söker 
nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för 
en tydlig struktur. I Svenska impulser 1 får du arbeta med 
språk, information, litteratur, bild och film. Svenska impulser 1 
förstärker och fördjupar dina kun skaper. Men boken fyller 
också på, utmanar och leder dig vidare.

I serien ingår:
Svenska impulser 1 (kurs A)

Upplev litteraturen 1 (kurs A)

Svenska impulser 2 (kurs B)

Upplev litteraturen 2 (kurs B)

isbn 9789162270728

(9554–7)
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Svenska impulser 1
carl-johan markstedt sven eriksson

Vad gör dig till en trygg och säker talare? Hur skriver du 
sammanhängande och varierade texter? Vad påverkar ditt och 
andras sätt att tala i olika sammanhang? Hur kan du utveckla din 
förmåga att läsa skönlitteratur och sakprosa?

Svenska impulser 1 är ett läromedel som söker nya vägar till 
lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. 
I Svenska impulser 1 får du öva dig i muntlig och skriftlig 
framställning. Du får läsa och arbeta med texter av olika slag, 
lära dig grundläggande källkritik och reflektera över språklig 
variation. Svenska impulser 1 förstärker och fördjupar dina 
kunskaper. Men boken fyller också på, utmanar och leder vidare. 
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Svenska impulser 3
carl-johan markstedt sven eriksson

Hur bygger man upp ett argumenterande tal? Vad kännetecknar en 
vetenskaplig text? Hur gör man litterära analyser? Vad är det som 
gör att språk utvecklas och förändras?

Svenska impulser 3 är ett läromedel i svenska som söker nya vägar 
till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur.

Svenska impulser 3 förstärker och fördjupar dina kunskaper. Men 
boken fyller också på, utmanar och leder vidare.

 Svenska 
impulser
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Svenska impulser 1 SVA
carl-johan markstedt sofia löwenhielm

Svenska impulser 1 – SVA är ett läromedel som söker  
nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för  
en tydlig struktur. I Svenska impulser 1 – SVA får du:

• lära dig strategier för hur du utvecklar ditt språk och  
utökar ditt ordförråd när du övar dig i muntlig och  
skriftlig framställning.

• läsa och skriva texter av olika slag. 

• lära dig grundläggande källkritik. 

• reflektera över flerspråkighet.

Svenska impulser 1 – SVA förstärker och fördjupar  
dina kunskaper. Men boken fyller också på, utmanar  
och leder vidare.
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2 januari, 23.50.
Buss 46, Birger Jarlsgatan. 
– Jag känner mig så ensam.
– Fast jag är ju här.
– Fast du är ju också ensam.
s. 14

Det kittlade i oss av förväntan. 
Striderna förde oss allt närmare 
njutningar som vi ännu bara anade.
s. 17

Och du tänker att du har bra 
kamrater som inte avslöjar dig och 
gör situationen pinsam för er alla.
s. 25

Världen
Hela skiten
Alla dimensioner
Fast just nu är det bara du och  
jag här
s. 39

Först stod hennes namn: Alice, det 
vackraste namn han då visste …
s. 28

”Tala högre!” fräser mina klass
kamrater.
s. 83

Strö lite socker på mej som bara  
du kan
s. 89

Kom inte närmare, sa den blicken.  
Jag biter dig i näsan.
s. 192

Jag smög uppför trappan, en liten 
grabb, på nio år, alldeles vettskrämd.
s. 131

Svarta naglar på tangenterna, 
skärmen vit och tom.
Hur börjar man?
s. 134
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Svenska impulser 1

Carl-Johan Markstedt Sven Eriksson

Hur väcks din lust till läsning? Vad inspirerar dig i ditt 
skrivande? Hur blir du en trygg talare? Vad innebär det  
att vara informations kompetent?

Svenska impulser 1 är ett läromedel i Svenska A som söker 
nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för 
en tydlig struktur. I Svenska impulser 1 får du arbeta med 
språk, information, litteratur, bild och film. Svenska impulser 1 
förstärker och fördjupar dina kun skaper. Men boken fyller 
också på, utmanar och leder dig vidare.

I serien ingår:
Svenska impulser 1 (kurs A)

Upplev litteraturen 1 (kurs A)

Svenska impulser 2 (kurs B)

Upplev litteraturen 2 (kurs B)

isbn 9789162270728

(9554–7)
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Böckerna ligger helt i linje med det centrala innehållet i de nya ämnesplanerna i svenska/svenska som andraspråk.

 Svenska impulser fördjupar elevernas kunskaper, 
sam tidigt som böckerna fyller på, utmanar och 
leder vidare.

 Svenska impulser befinner sig hela tiden i dialog 
med eleverna. Varje bok har många uppgifter av 
varierande slag och en levande berättarröst.

 Svenska impulser tar genus per spek tivet på 
allvar. Eleverna får ta del av ett stort antal såväl 
kvinnliga som manliga svenska och internationella 
författarskap.

Upplev litteraturen 1, 2 och 3 innehåller texter som 
berör och engagerar unga människor. Här får eleverna 
många tillfällen att samtala, skriva, skapa och tänka 
vidare kring de texter de läser.

Svenska impulser

Svenska impulser 

Svenska 2
I Svenska impulser 2 möter eleverna många av 
litteraturens odödliga gestalter. Eleverna får en god 
kännedom om de litterära epokerna, och möjlighet att 
utforska relationen mellan skön litteratur och samhälls-
utveckling. 1900- talets litteratur behandlas tematiskt i 
kapitel som ”Dystopier som varnar och väcker debatt”, 
”Kriminal romanen och samhället” och ”Med egna ögon 
– 1900-talets fasor”. Här finns också gedigna kapitel i 
muntlig och skriftlig fram ställning med tydliga mallar och 
stimulerande övningar. I språkkapitlen får eleverna lära 
sig om språkförhållanden i Sverige och i övriga Norden. 
Här finns bland annat avsnitt om språklagstiftningen, 
minoritetsspråken samt våra svenska dialekter.

Upplev litteraturen 2 är en antologi som inne håller 
klassiker ur litteraturhistorien, men här finns också flera 
moderna texter vilket ger till fälle till många spännande 
möten mellan förr och nu. Antologin har ett kronologiskt 
upplägg men ger också möjlighet till ett mer tematiskt 
arbete med litteraturen. 

Svenska 3
Svenska impulser 3 tar ett helhetsgrepp om kursen 
Svenska 3. I fyra gedigna block får eleverna fördjupa 
sig i retorik, formellt skrivande, litterär analys och 
språkhistoria.

• I blocket Retorik – i teori och praktik får  eleverna 
ytterligare träning i den retoriska  arbets processen 
genom en mängd  praktiska övningar i att skriva och 
hålla tal, men  också genom att analysera andras tal. 
Tydliga   mallar finns som stöd. Här får eleverna även 
fördjupa sina kunskaper inom  argumentation.

• I Mot ett formellt skrivande tränas  eleverna i att skriva 
texter av vetenskaplig karaktär.  Disposition, språk och 
stil gås igenom i texter som eleverna kan tänkas möta i 
högskolan och  arbetslivet.

• I blocket Nycklar till litteraturen får eleverna möta 
skönlitteratur i olika genrer och från  olika tider, och 
öva sig i att göra textnära  litterära analyser. Ett antal 
litteraturvetenskapliga  begrepp gås igenom och 
exemplifieras. 

• Blocket Svenskan i ständig förändring – en  historia 
om språket ger en överblick över  svenska språkets 
utveckling men handlar också om andra språks ursprung 
och vad som gör att språk hela tiden förändras.

Upplev litteraturen 3 – texter och tal innehåller texter 
som är tydligt kopplade till de fyra blocken i Svenska 
impulser 3. Här finns moderna och klassiska tal, exempel 
på texter av vetenskaplig karaktär och skönlitteratur i 
olika genrer. Här finns även texter som illustrerar språkets 
utveckling och intressanta artiklar om språk och språk-
förändringar. 

Svenska 1
Nya Svenska impulser 1 är en rejäl bearbetning av den 
första upplagan. Boken går ännu mer djupet, och synliggör 
än tydligare kopplingen till kursplanen. Nya Svenska impulser 1 
innehåller fylliga kapitel om muntlig och skriftlig framställning, 
litteratur och språk. Boken undervisar eleverna i strategier 
för läsning av skönlitteratur och sak prosa. Sist i boken finns 
mallar och bedömningsmatriser. Boken består av fyra gedigna 
block:

• Blocket Ordet är ditt stärker elevernas muntliga kompetens, 
i förberedda samtal och vid presentationer inför grupp.

• I blocket Berättelser omkring oss får eleverna möta 
skönlitteratur i olika genrer. Blocket ger strategier och 
verktyg för läsning, diskussion och analys av skönlitteratur.

• I blocket Skrivandets hantverk får  eleverna utveckla 
förmågan att läsa, skriva och  kritiskt granska sakprosatexter. 
Blocket  innehåller grundliga genomgångar i utredande och 
 argumenterande skrivande.

• I blocket Olika sidor av språket får eleverna reflektera över 
språklig variation i talat och skrivet språk, och tillägna sig 
grundläggande språkliga begrepp för att kunna diskutera 
och analysera språk ur olika perspektiv.

Dessutom innehåller boken temat Sanningar och lögner som 
förbereder eleverna inför  nationella provet.

Svenska impulser för yrkesprogrammen är en bok som 
lotsar eleverna grundligt genom kursen svenska 1. Den 
tydliga strukturen, den levande berättarrösten och de många 
uppgifterna med en genomtänkt progression gör att eleverna 
har lätt att hänga med.

Här finns även uppgifter som ger eleverna möjlighet att 
utforska den valda yrkesinriktningen samtidigt som de tränar 
något moment i kursen. Skönlitterära texter i olika genrer 
blandas med sakprosatexter. Det finns även texter som 
anknyter till yrkeslivet.

Upplev litteraturen 1 är en tematisk  antologi. Här ligger 
tyngdpunkten på moderna skön litte rära texter men varje tema 
innehåller även  klassiker och sakprosa.
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2 januari, 23.50.
Buss 46, Birger Jarlsgatan. 
– Jag känner mig så ensam.
– Fast jag är ju här.
– Fast du är ju också ensam.
s. 14

Det kittlade i oss av förväntan. 
Striderna förde oss allt närmare 
njutningar som vi ännu bara anade.
s. 17

Och du tänker att du har bra 
kamrater som inte avslöjar dig och 
gör situationen pinsam för er alla.
s. 25

Världen
Hela skiten
Alla dimensioner
Fast just nu är det bara du och  
jag här
s. 39

Först stod hennes namn: Alice, det 
vackraste namn han då visste …
s. 28

”Tala högre!” fräser mina klass
kamrater.
s. 83

Strö lite socker på mej som bara  
du kan
s. 89

Kom inte närmare, sa den blicken.  
Jag biter dig i näsan.
s. 192

Jag smög uppför trappan, en liten 
grabb, på nio år, alldeles vettskrämd.
s. 131

Svarta naglar på tangenterna, 
skärmen vit och tom.
Hur börjar man?
s. 134

www.bonnierutbildning.se

Svenska impulser 1

Carl-Johan Markstedt Sven Eriksson

Hur väcks din lust till läsning? Vad inspirerar dig i ditt 
skrivande? Hur blir du en trygg talare? Vad innebär det  
att vara informations kompetent?

Svenska impulser 1 är ett läromedel i Svenska A som söker 
nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för 
en tydlig struktur. I Svenska impulser 1 får du arbeta med 
språk, information, litteratur, bild och film. Svenska impulser 1 
förstärker och fördjupar dina kun skaper. Men boken fyller 
också på, utmanar och leder dig vidare.

I serien ingår:
Svenska impulser 1 (kurs A)

Upplev litteraturen 1 (kurs A)

Svenska impulser 2 (kurs B)

Upplev litteraturen 2 (kurs B)

isbn 9789162270728

(9554–7)
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Svenska impulser 2
Carl-Johan Markstedt Sven Eriksson

Varför har människan ett sådant starkt 
behov av berättelser? Vad är det som 
gör att språk förändras? Hur skriver man 
effektiva texter? Och vad kan de gamla 
grekerna lära oss i dag om hur man blir 
en säker talare?

Svenska impulser 2 är ett läromedel 
i svenska som söker nya vägar till lärande 
och utveckling, allt inom ramen för en 
tydlig struktur.

 Svenska impulser 2 förstärker och 
fördjupar dina kunskaper. Men boken 
fyller också på, utmanar och leder vidare.

isbn 978-91-622-9326-0

(9326–0)
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Svenska impulser 3
carl-johan markstedt sven eriksson

Hur bygger man upp ett argumenterande tal? Vad kännetecknar en 
vetenskaplig text? Hur gör man litterära analyser? Vad är det som 
gör att språk utvecklas och förändras?

Svenska impulser 3 är ett läromedel i svenska som söker nya vägar 
till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur.

Svenska impulser 3 förstärker och fördjupar dina kunskaper. Men 
boken fyller också på, utmanar och leder vidare.

 Svenska 
impulser
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ISBN 978-91-523-1989-5

3

Kursen svenska 1 – svenska som andraspråk 1

Sven Eriksson, lärare 
i svenska på Östra 
Reals Gymnasium i 
Stockholm.

Carl-Johan Markstedt, 
lärare i svenska och 
musei  pedagog på 
Nobel museet i Stock-
holm.

Kursen svenska 2 Kursen svenska 3 Kursen retorik

För yrkes-

programmen!

isbn 978-91-622-8595-1

Shervin färgar håret för att slippa omgivningens tjat. Pecola 
drömmer om blå ögon. Steve har inte pratat med sin pappa 
på åtta år. Signe har tröttnat på att vara den tysta flickan. 
Amir sitter på ett lastbilsflak vid en väggspärr och skakar av 
rädsla. Howard vaknar upp i ett obduktionsrum, levande men 
oförmögen att prata och röra sig.

I Upplev litteraturen 1 får du möta dem alla – och många, 
många fler. 

Upplev litteraturen 1 är en tematisk antologi som innehåller 
noveller, romanutdrag, poesi, serier, artiklar och reportage. 
Bokens sex teman är Passa in och sticka ut, Människor emellan, 
Kvinnligt, manligt, mänskligt, Solidaritet, Barndom och Spänning 
och skräck. 

Upplev litteraturen 1 är full med läsupplevelser där du får 
många tillfällen att samtala, skriva, skapa och tänka vidare 
kring de texter du läser. Du får även tips på hur du kan 
blogga om romaner, låta texter duellera mot varandra, göra 
omvärldsspaningar och arbeta med filmer.
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Upplev litteraturen 3
– texter och tal

I Upplev litteraturen 3 – texter och tal får du 
läsa och analysera texter av skilda slag. Här finns 
ned skrivna tal, vetenskapliga texter, noveller, 
serier, dikter, dramatik, artiklar och olika texter 
ur vår språkhistoria.

Upplev litteraturen 3 – texter och tal ger dig 
inspirerande läsupplevelser men också många 
tillfällen att diskutera, reflektera och tänka vidare 
kring de texter du läser.

Upplev litteraturen 3 – texter och tal är ett 
komplement till Svenska impulser 3, men boken 
kan också användas fristående.

www.sanomautbildning.se
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Upplev litteraturen 2 är en antologi med texter från 
olika tider och kulturer. Boken har ett kronologiskt 
upplägg som sträcker sig fram till 1900-talets 
början. 1900- och 2000-talens litteratur behandlas 
tematiskt i fyra avslutande kapitel.

Upplev litteraturen 2 är fylld av läsupplevelser och 
du får många tillfällen att samtala, skriva, skapa och 
tänka vidare kring de texter du läser.

Upplev litteraturen 2 är ett komplement till Svenska 
impulser 2, men boken kan också användas fristående.

www.bonnierutbildning.se
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Svenska impulser 2
Carl-Johan Markstedt Sven Eriksson

Varför har människan ett sådant starkt 
behov av berättelser? Vad är det som 
gör att språk förändras? Hur skriver man 
effektiva texter? Och vad kan de gamla 
grekerna lära oss i dag om hur man blir 
en säker talare?

Svenska impulser 2 är ett läromedel 
i svenska som söker nya vägar till lärande 
och utveckling, allt inom ramen för en 
tydlig struktur.

 Svenska impulser 2 förstärker och 
fördjupar dina kunskaper. Men boken 
fyller också på, utmanar och leder vidare.

isbn 978-91-622-9326-0

(9326–0)
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Svenska impulser 3
carl-johan markstedt sven eriksson

Hur bygger man upp ett argumenterande tal? Vad kännetecknar en 
vetenskaplig text? Hur gör man litterära analyser? Vad är det som 
gör att språk utvecklas och förändras?

Svenska impulser 3 är ett läromedel i svenska som söker nya vägar 
till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur.

Svenska impulser 3 förstärker och fördjupar dina kunskaper. Men 
boken fyller också på, utmanar och leder vidare.
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Svenska impulser | En handbok i retorik

En handbok i retorik
Hur förbereder och genomför man ett tal? Vad menas med 
etos, logos och patos? Hur ger man konstruktiv respons? 
Vad ska man tänka på när man gör retoriska analyser?

I En handbok i retorik får du kunskapen och verktygen 
du behöver. Här får du öva dig i muntlig framställning och 
i konsten att lyssna och ge respons. Du får också lära 
dig grundläggande retoriska begrepp som behövs för att 
analysera olika typer av kommunikation, till exempel tal 
eller budskap som förs fram i olika medier.

Boken är avsedd för kursen Retorik 100 poäng men kan 
även användas som stöd i andra svenskkurser. 
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i sbn 978-91-622-9328-4

Upplev litteraturen 2 är en antologi med texter från 
olika tider och kulturer. Boken har ett kronologiskt 
upplägg som sträcker sig fram till 1900-talets 
början. 1900- och 2000-talens litteratur behandlas 
tematiskt i fyra avslutande kapitel.

Upplev litteraturen 2 är fylld av läsupplevelser och 
du får många tillfällen att samtala, skriva, skapa och 
tänka vidare kring de texter du läser.

Upplev litteraturen 2 är ett komplement till Svenska 
impulser 2, men boken kan också användas fristående.
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Upplev litteraturen 3
– texter och tal

I Upplev litteraturen 3 – texter och tal får du 
läsa och analysera texter av skilda slag. Här finns 
ned skrivna tal, vetenskapliga texter, noveller, 
serier, dikter, dramatik, artiklar och olika texter 
ur vår språkhistoria.

Upplev litteraturen 3 – texter och tal ger dig 
inspirerande läsupplevelser men också många 
tillfällen att diskutera, reflektera och tänka vidare 
kring de texter du läser.

Upplev litteraturen 3 – texter och tal är ett 
komplement till Svenska impulser 3, men boken 
kan också användas fristående.
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Svenska impulser 1
carl-johan markstedt sven eriksson

Vad gör dig till en trygg och säker talare? Hur skriver du 
sammanhängande och varierade texter? Vad påverkar ditt och 
andras sätt att tala i olika sammanhang? Hur kan du utveckla din 
förmåga att läsa skönlitteratur och sakprosa?

Svenska impulser 1 är ett läromedel som söker nya vägar till 
lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur. 
I Svenska impulser 1 får du öva dig i muntlig och skriftlig 
framställning. Du får läsa och arbeta med texter av olika slag, 
lära dig grundläggande källkritik och reflektera över språklig 
variation. Svenska impulser 1 förstärker och fördjupar dina 
kunskaper. Men boken fyller också på, utmanar och leder vidare. 
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Vendela Blomström, 
universitetsadjunkt 
och kursföreståndare 
för Svenska som främ-
mande språk och 
Retorik.

Svenska som andraspråk 1
Svenska impulser 1 SVA utgår ifrån ämnesplanen i svenska 
som andraspråk. För lärare som tidigare arbetat med 
Svenska impulser kommer igenkänningen vara stor, men 
bokens tydligare fokus på strategier för språkinlärning, 
språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig 
anpassning till de specifika behov som elever med svenska 
som andraspråk har.

Liksom Svenska impulser 1 innehåller sva-versionen fylliga 
kapitel om muntlig och skriftlig framställning, litteratur och 
språk. Boken undervisar eleverna i strategier för läsning av 
skönlitteratur och sakprosa. Sist i boken finns mallar och be-
dömningsmatriser. Boken består av fem gedigna block:

• I blocket Språken omkring dig får eleverna reflektera över 
sin flerspråkighet och jämföra modersmålet med svenskan. 
Blocket ger även strategier för att utveckla språket och 
utöka ordförrådet.

• Blocket Ordet är ditt stärker elevernas muntliga 
kompetens, i förberedda samtal och vid presentationer 
inför grupp. Här finns även avsnitt om språkets prosodi 
och pragmatik som tar upp uttalsregler och uttryck för 
artighet.

• I blocket Berättelser omkring oss får eleverna möta 
skönlitteratur som belyser allmänmänskliga teman, samt 
ger inblick i olika kulturer och svenska referensramar. 
Blocket ger strategier och verktyg för läsning, diskussion 
och analys av skönlitteratur.

• I blocket Skrivandets hantverk får eleverna utveckla 
förmågan att läsa, skriva och kritiskt granska 
sakprosatexter. Blocket innehåller explicit undervisning om 
textuppbyggnad och språkliga drag i olika typer av texter.

• I blocket Olika sidor av språket får eleverna reflektera över 
språklig variation i talat och skrivet språk. Grammatikdelen 
ger kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad 
och innehåller även praktiska övningar i grammatik och 
komparativ språkanalys.

Dessutom innehåller boken temat Sanningar och lögner som 
förbereder eleverna inför nationella provet. 

Sofia Löwenhielm 
gymnasie lärare i 
svenska och svenska 
som andraspråk på 
Arlandagymnasiet i 
Märsta..

isbn 978-91-622-8595-1

Shervin färgar håret för att slippa omgivningens tjat. Pecola 
drömmer om blå ögon. Steve har inte pratat med sin pappa 
på åtta år. Signe har tröttnat på att vara den tysta flickan. 
Amir sitter på ett lastbilsflak vid en väggspärr och skakar av 
rädsla. Howard vaknar upp i ett obduktionsrum, levande men 
oförmögen att prata och röra sig.

I Upplev litteraturen 1 får du möta dem alla – och många, 
många fler. 

Upplev litteraturen 1 är en tematisk antologi som innehåller 
noveller, romanutdrag, poesi, serier, artiklar och reportage. 
Bokens sex teman är Passa in och sticka ut, Människor emellan, 
Kvinnligt, manligt, mänskligt, Solidaritet, Barndom och Spänning 
och skräck. 

Upplev litteraturen 1 är full med läsupplevelser där du får 
många tillfällen att samtala, skriva, skapa och tänka vidare 
kring de texter du läser. Du får även tips på hur du kan 
blogga om romaner, låta texter duellera mot varandra, göra 
omvärldsspaningar och arbeta med filmer.
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Författarna till Svenska impulser:

Nu med

lärarhandledning!

Svenska impulser 1 SVA
carl-johan markstedt sofia löwenhielm

Svenska impulser 1 – SVA är ett läromedel som söker  
nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för  
en tydlig struktur. I Svenska impulser 1 – SVA får du:

• lära dig strategier för hur du utvecklar ditt språk och  
utökar ditt ordförråd när du övar dig i muntlig och  
skriftlig framställning.

• läsa och skriva texter av olika slag. 

• lära dig grundläggande källkritik. 

• reflektera över flerspråkighet.

Svenska impulser 1 – SVA förstärker och fördjupar  
dina kunskaper. Men boken fyller också på, utmanar  
och leder vidare.
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Nyhet!


