
Författarna till serien Svenska Direkt:

Cecilia Peña (Svenska Direkt åk 7-9 och Bron)

Läromedelsförfattare, lärare årskurs 6 – 9 med 
inriktning svenska och engelska.

Lisa Eriksson  (Svenska Direkt åk 7-9)

Läromedelsförfattare, doktorand i nordiska språk, med 
lärarerfarenhet från årskurs 6 – 9.

Laila Guvå (Svenska Direkt åk 7-9 och Bron)

Läromedelsförfattare, lärare årskurs 6–9 med inriktning
svenska som andraspråk och engelska. Även språk-
handledare i Botkyrka kommun, Stockholm.

Maria Heimer (Texter Direkt och Sök Direkt) 

Utvecklingspedagog i Staff anstorps kommun med 
inriktning på skolbiblioteksutveckling samt läsutveckling 
i förskola och skola. Tidigare lärare i svenska och tyska 
årskurs 6-9 samt skolbibliotekarie. Utsågs 2008 till Årets 
skolbibliotekarie.

SVENSKA DIREKT-SERIEN

Komplett för åk 7-9!

DIREKT
SVENSKA

Svenska/Svenska som andraspråk åk 7–9 

Följande komponenter kan du beställa
Svenska Direkt åk 7 Grundbok  622-8480-0

Svenska Direkt åk 7 Studiebok  622-9314-7

Svenska Direkt åk 7 Studiebok, Svenska som andraspråk  622-9567-7

 Svenska Direkt åk 7 Lärarhandledning  622-9316-1

Svenska Direkt åk 8 Grundbok  523-0411-2

Svenska Direkt åk 8 Studiebok  523-0412-9

Svenska Direkt åk 8 Studiebok, Svenska som andraspråk  523-0413-6

Svenska Direkt åk 8 Lärarhandledning  523-0696-3

Svenska Direkt åk 9 Grundbok  523-1217-9

Svenska Direkt åk 9 Studiebok  523-1216-2

Svenska Direkt åk 9 Studiebok, Svenska som andraspråk  523-1215-5 

Svenska Direkt åk 9 Lärarhandledning  523-1214-8

Bron för introduktionsprogrammen  523-2166-9

Sök Direkt  523-1794-5

Texter Direkt – rakt in i hjärtat Antologi  523-0346-7

Poesi Direkt  523-1524-8

Kundtjänst tel. 08-587 642 10
info@sanomautbildning.se
www.sanomautbildning.se

Marknadsförare: Malin Gaimer
08-587 642 47, malin.gaimer@sanomautbildning.se
Förläggare: Tobias Ludvigsson
08-587 642 82, tobias.ludvigsson@sanomautbildning.se

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

Daniel Boyacioglu (Poesi Direkt)

Poet och estradör. Han har skrivit fem diktsamlingar. 
Han har turnerat med Riksteatern, spelat I väntan på 
Godot på Dramaten, gjort radioteateruppsättningar 
samt givit ut tre album.

NYHET!

¡ Svenska Direkt Grundbok
 Varje block i grundboken inleds med tydliga mål 
 anpassade efter år och nivå.  

¡ Svenska Direkt Studiebok
 Med utgångspunkt ifrån blocken i grundboken ingår här 
 såväl extra träning som utmanande uppgifter. 

¡ Svenska Direkt Studiebok
 Svenska som andraspråk
  I studieboken sva återfi nns många av uppgifterna från studieboken sv, 

men här ligger framför allt fokus på att skapa förförståelse och repetition. 

¡ Svenska Direkt Lärarhandledning
  I lärarhandledningen fi nns metodiska tips och förslag på hur 

arbetet med bokens olika kapitel kan läggas upp. Dessutom fi nns 
en fl ik avsedd för lärare i svenska som andraspråk.

¡ Bron
 För svenskan på introduktionsprogrammen. Bron kan också 
 användas som reparationsmaterial.

¡ Sök Direkt
 Sök Direkt är en elevbok om informationssökning och källkritik.

¡ Texter Direkt – rakt in i hjärtat Antologi
  Boken är indelad i tio teman som innehåller elevnära texter, 

text- och diskussionsfrågor samt bearbetningsuppgifter. 

¡ Poesi Direkt
  Poesi behöver inte vara allvarligt utan det kan vara roligt och lätt. 

Inspirera dina elever att leka med ord tillsammans med poeten 
Daniel Boyacioglu.

KOMPONENTER

    som ingår i serien Svenska Direkt:

Tryckt eller digitalt? Välj själv.

Maria Heimer
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Konsten att söka och 
förmedla information
Konsten att söka och förmedla information ger eleverna de 
verktyg de behöver för att bli källkritiska och söksmarta. 
Eleverna får också bekanta sig med den utredande texten.

SVENSKA

Direkt

¡ innehåller blocken: 

 Konsten att påverka

 Konsten att berätta

 Konsten att söka och förmedla information

 Praktisk svenska

 ... samt en insprängd textsamling 
 & litteraturhistoria (åk 8–9)

Svenska Direkt åk 7–9
¡  väcker genom aktivt lärande lusten 

att ta reda på mer

¡  motiverar eleverna att framföra sina 
åsikter och idéer i tal och skrift

¡  ger ett sammanhang genom att 
integrera samtliga färdigheter

¡  följer en tydlig struktur med
kunskapsstegring

Målet är att alla ska känna lust att lära genom aktivitet och nyfi kenhet

Svenska Direkt tar fasta 
på att språk uppstår och 
utvecklas med andra. 
Genom samtal, diskussion 
och samarbete stärker dina 
elever sina självförtroenden 
att använda språket här, 
nu och i framtiden.

Konsten att påverka
I Konsten att påverka får eleverna träna på att påverka 
med det talade och skrivna ordet. Här presenteras intres-
santa personer som t.ex. Daniel Boyacioglu, Astrid Lindgren 
och Alexandra Pascalidou.

Konsten att berätta
Här lär sig eleverna mer om det muntliga och skriftliga 
berättandet. De får också själva träna på att bli bättre 
berättare. Här ingår t.ex. avsnitt om sagor, hur man skriver 
noveller och närläsning av olika texttyper.

Praktisk svenska
Det avslutande blocket heter Praktisk svenska: en verk-
tygslåda. Här får eleverna fundera över vilka regler som 
fi nns för talat och skrivet språk, samt möta några trender i 
modern svenska. De får även lära sig om minoritetsspråk, 
dialekter och om norska och danska.

BLOCK 2

BLOCK 4

BLOCK 1

BLOCK 3

Litterära utflykter
I Litterära utfl ykter fi nns texter som engagerar ungdomar 
idag. Här får eleverna tillfälle att diskutera texter från olika 
genrer och tider. I Litterära utfl ykter i åk 8 och åk 9 ingår 
även en litteraturhistoria.

Litterära 
utfl ykter
ligger i

mitten av
boken

Studiebok i två versioner 
– en i svenska och en i 

svenska som andraspråk.

Bron
Bron är avsedd för elever som 
läser svenska på introduktions-
programmen, men kan med 
fördel användas som repara-
tionsmaterial för de elever som 
är på väg att inte uppnå betyget 
E i svenska på högstadiet.

I Bron får eleverna träna på att: 

§  formulera sig och kommunicera 
i tal och skrift

§  läsa och analysera skönlitteratur 
och andra texter för olika syften

§  anpassa språket efter olika syften, 
mottagare och sammanhang

§  urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

§  söka information från olika källor och värdera dessa

Sök Direkt
I dagens informations-
samhälle är det värdefullt 
att kunna söka, bearbeta 
och värdera information. 

Sök Direkt utgår från informa-
tionsprocessens åtta steg och 
är indelad i tre delar:

§ Konsten att söka information

§  Konsten att sammanställa 
och bearbeta information

§  Konsten att pröva källors tillförlitlighet

Bokens tre delar innehåller fakta, diskussionsfrågor, övningar 
och självtester. Till de digitala övningarna fi nns QR-koder. 
QR-koderna kan användas för att visa vägen till respektive 
webbsida för övningarna.

  Konsten att pröva källors tillförlitlighet

NYHET!

Täcker in alla 
kunskapskrav 
utifrån Lgr 11!
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Författarna till serien Svenska Direkt:

Cecilia Peña (Svenska Direkt åk 7-9 och Bron)

Läromedelsförfattare, lärare årskurs 6 – 9 med 
inriktning svenska och engelska.

Lisa Eriksson  (Svenska Direkt åk 7-9)

Läromedelsförfattare, doktorand i nordiska språk, med 
lärarerfarenhet från årskurs 6 – 9.

Laila Guvå (Svenska Direkt åk 7-9 och Bron)

Läromedelsförfattare, lärare årskurs 6–9 med inriktning
svenska som andraspråk och engelska. Även språk-
handledare i Botkyrka kommun, Stockholm.

Maria Heimer (Texter Direkt och Sök Direkt) 

Utvecklingspedagog i Staff anstorps kommun med 
inriktning på skolbiblioteksutveckling samt läsutveckling 
i förskola och skola. Tidigare lärare i svenska och tyska 
årskurs 6-9 samt skolbibliotekarie. Utsågs 2008 till Årets 
skolbibliotekarie.
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Komplett för åk 7-9!
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Svenska Direkt åk 7 Studiebok, Svenska som andraspråk  622-9567-7
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Förläggare: Tobias Ludvigsson
08-587 642 82, tobias.ludvigsson@sanomautbildning.se

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

Daniel Boyacioglu (Poesi Direkt)

Poet och estradör. Han har skrivit fem diktsamlingar. 
Han har turnerat med Riksteatern, spelat I väntan på 
Godot på Dramaten, gjort radioteateruppsättningar 
samt givit ut tre album.
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Daniel Boyacioglu (Poesi Direkt)

Poet och estradör. Han har skrivit fem diktsamlingar. 
Han har turnerat med Riksteatern, spelat I väntan på 
Godot på Dramaten, gjort radioteateruppsättningar 
samt givit ut tre album.

NYHET!

¡ Svenska Direkt Grundbok
 Varje block i grundboken inleds med tydliga mål 
 anpassade efter år och nivå.  

¡ Svenska Direkt Studiebok
 Med utgångspunkt ifrån blocken i grundboken ingår här 
 såväl extra träning som utmanande uppgifter. 

¡ Svenska Direkt Studiebok
 Svenska som andraspråk
  I studieboken sva återfi nns många av uppgifterna från studieboken sv, 

men här ligger framför allt fokus på att skapa förförståelse och repetition. 

¡ Svenska Direkt Lärarhandledning
  I lärarhandledningen fi nns metodiska tips och förslag på hur 

arbetet med bokens olika kapitel kan läggas upp. Dessutom fi nns 
en fl ik avsedd för lärare i svenska som andraspråk.

¡ Bron
 För svenskan på introduktionsprogrammen. Bron kan också 
 användas som reparationsmaterial.

¡ Sök Direkt
 Sök Direkt är en elevbok om informationssökning och källkritik.

¡ Texter Direkt – rakt in i hjärtat Antologi
  Boken är indelad i tio teman som innehåller elevnära texter, 

text- och diskussionsfrågor samt bearbetningsuppgifter. 

¡ Poesi Direkt
  Poesi behöver inte vara allvarligt utan det kan vara roligt och lätt. 

Inspirera dina elever att leka med ord tillsammans med poeten 
Daniel Boyacioglu.

KOMPONENTER

    som ingår i serien Svenska Direkt:

Tryckt eller digitalt? Välj själv.

Maria Heimer
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