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Ny
som
lärare
allt det du
inte visste att du
behövde veta

NYHET

Ny som lärare tar upp
alltifrån hur du håller ett
utvecklingssamtal och är
en bra ledare i klassrummet till hur du kan lösa
en konflikt med en elev,
förälder eller kollega.
Läs mer på vår hemsida!

Nyheter

Liten ordlista i programmering

Christer Carlberg, VD på Sanoma Utbildning.

Ord

Förklaring

algoritm

en följd av instruktioner som berättar hur
man löser ett givet problem

avlusa

att hitta fel i koden

bugg

fel i koden

editor

en applikation där man kan skriva och
redigera kod

Kommando

Räkna med kod

exekvera

att köra programmet

flyttal

ett sätt att spara tal som inte är heltal.
När datorn lagrar flyttal sparas de inte
alltid exakt.

float()

funktion

ett antal rader kod som man vill kunna
anropa senare

def funktion:

indentering

ett tomt utrymme i början av en rad, ett
indrag. På engelska indentation.

input

inmatning

kod

instruktioner i ett programspråk som kan
tolkas av en dator

kompilator

en applikation som tolkar och utför
instruktionerna i ett program

input()

loop

se slinga

for, while

operator

en symbol för ett räknesätt eller en logisk
operation

+, −, *, /, %,
and, or

output

utmatning

print()

program

en följd av instruktioner i ett programspråk

programspråk

ett språk som används för att skriva
instruktioner till en dator. Varje programspråk har sina egna kommandon (ord) och
sin egen syntax (grammatik).

sats

den minsta enheten i ett programspråk,
ofta en enskild rad i programmet

sekvens

en följd av instruktioner som ska utföras
efter varandra

slinga

en bit kod som upprepas ett visst antal
gånger

for, while

sträng

ett antal tecken i följd, t.ex. ett ord eller en
mening

str()

syntax

regler för hur man skriver satser i
programspråket, till exempel att man
använder kolon efter for-kommandot
eller parenteser efter print

variabel

minnesplats där ett värde sparas

villkorssats

en instruktion som innebär att programmet utför en bit kod bara om ett visst
villkor är uppfyllt, annars utför programmet en annan bit kod

Räkna
med kod

Programmering
i matematik

Programmering i matematik

Räkna
med kod

Programmering
i matematik

I Räkna med kod – programmering i matematik
får eleverna lära sig grunderna i programspråket
Python samtidigt som de löser matematiska
problem. Häftet består av 12 lektioner i programmering och riktar sig till elever på högstadiet och
gymnasiet. Häftet kan användas fristående men
också som ett komplement till läromedlen Matte
Direkt, Prio Matematik och Matematik Origo.

Räkna med kod

Programmering i matematik

Räkna med kod – programmering i matematik
består av ett elevhäfte och en lärarguide. Läromedlet finns även som digital bok med instruktionsfilmer och ledtrådar till utvalda uppgifter.

”Det är fantastiskt roligt och meningsfullt att få arbeta med
marknadens bästa läromedel. Jag ser fram emot att fortsätta
utveckla vår starka portfölj tillsammans med mina duktiga
medarbetare och med innovationskraften från hela Sanoma
Learning i ryggen.”
if, else, elif

Blended learning ger fler
elever möjlighet att nå
kunskapsmålen

import turtle as t
for x in range (60):
t.forward(100)
t.left(45)
t.forward(150)
t.left(110)
t.forward(120)
t.left(83)
t.forward(185)
import turtle as t
t.left(6)
for x in range (60):
t.forward(100)
t.left(45)
t.forward(150)
t.left(110)
t.forward(120)
t.left(83)
t.forward(185)
t.left(6)

I Räkna med kod – programmering i matematik
får eleverna lära sig grunderna i programspråket
Python samtidigt som de löser matematiska
problem. Häftet består av 12 lektioner i programmering och riktar sig till elever på högstadiet och
gymnasiet. Häftet kan användas fristående men
också som ett komplement till läromedlen Matte
Direkt, Prio Matematik och Matematik Origo.
Räkna med kod – programmering i matematik
består av ett elevhäfte och en lärarguide. Läro-ISBN 978-91-523-5541-1
medlet finns även som digital bok med instruktionsfilmer och ledtrådar till utvalda uppgifter.

ISBN 978-91-523-5572-5

Lärarguide

RäknaMedKod_omslag_LG_ORIG.indd Alla sidor

Det är roligare än någonsin att arbeta med läromedel. Vi är verkligen
mitt i ett skifte där de digitala alternativen blir allt fler och mer innehållsrika,
och bidrar till att skapa en spännande mix av möjligheter som många vill
utnyttja. Med blended learning kan läraren lättare variera undervisningen,
engagera hela klassen och ge fler elever rätt förutsättningar för att nå
kunskapsmålen – och sin fulla potential.
När vi nyligen frågade över tusen lärare hur de helst vill arbeta fick vi ett
entydigt svar; digitala och tryckta läromedel får bäst effekt om de används
tillsammans. Många är nyfikna på att utforska hur olika typer av läromedel
och undervisningsformer kan samverka, för att på ett bättre sätt möta
individuella behov. Och vår uppgift på Sanoma Utbildning är att ta fram
innovativa läromedel av hög kvalitet som stöttar lärarna i detta arbete.

2018-06-14 15:18

Räkna med kod
- programmering i
matematik

I Räkna med kod får eleverna
lösa matematiska problem
med programmering och
samtidigt lära sig grunderna
i programspråket Python.
Häftet består av 12 lektioner
i programmering och kan
användas fristående men
också som ett komplement till
Matematik Origo.
Läs mer på sidan 47.

I år är vi särskilt stolta över den reviderade upplagan av Svenska impulser 1,
med större fokus på läs- och skrivstrategier, bättre elevstöttning samt
en tydligare koppling till de nationella proven. De populära böckerna i
Goodwill Företagsekonomi, med innehåll som anknyter till ungdomars
verklighet, har också reviderats och samtidigt fått en ny och fräsch layout.
Matematik Origo för yrkesprogrammen är en annan efterlängtad nyhet!
För att matematiken ska bli meningsfull måste den bygga på förståelse.
Här är exempel och uppgifter valda för att visa matematikens relevans.
Hoppas du hittar mycket som inspirerar dig i katalogen.
Trevlig läsning!
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Intervju med författarna till Upptäck Språket

”Det är samtalen som driver
läsandet framåt”
Under lärarutbildningen drömde Carl-Johan Markstedt om att få arbeta med skönlitteratur
i sin roll som svensklärare, men när han väl hade fått sin examen och kom ut i klassrummen
så märkte han att det inte var så enkelt. ”Hur tar man sig igenom en roman? Hur skapar
man sammanhang? Och vilka romaner har vi ens tillgång till?”
Carl-Johan hittade ett sätt att arbeta med läsplanering som visade sig vara effektivt och efter några
år som lärare sammanfattade han erfarenheterna i
sin första bok Känn på litteraturen 1. ”Jag valde ut tio
samtidsromaner som jag verkligen trodde skulle kunna
intressera eleverna och få igång diskussionerna. Det
är samtalen som driver läsandet framåt, därför är det
viktigt att skapa utrymme för eleverna att sätta ord på
det de upplevt och tänkt.”
Ett betänkande från Läsdelegationen (SOU 2018:57)
tyder på att svenska elever har en mer negativ attityd
till läsande än elever i allmänhet. ”Det är svårt att veta
vad det beror på”, säger Carl-Johan. ”Men klart är att vi
behöver stimulera till mer läsning och hitta vägar som
gör läsandet roligt. Det handlar om att välja rätt romaner. Både sådana som känns lockande för eleverna,
men också romaner som utmanar dem.” Carl-Johan
poängterar att man som lärare kan vara en förebild för
eleverna. ”Du kan vara en läsande människa. Berätta
om din läsning och vilka intryck det ger. Ni kan titta på
topplistor tillsammans och prata om genrer. Låt eleverna möta olika typer av klassiker. Visa upp bredden.”
Att läsa klassiker behöver inte vara svårare för eleverna än att läsa vilken annan bok som helst, menar CarlJohan. ”Det är bra om läraren kan bidra till att skapa
rätt sorts förväntningar genom att till exempel prata
om sådant som kan komma att upplevas som främmande. Hur såg samhället ut när den här boken skrevs?
I vilken kontext befinner sig den här texten?” Ett bra sätt
att introducera klassiker kan, enligt Carl-Johan, vara
att låta eleverna börja med att läsa och diskutera dystopiska berättelser som är populära idag, exempelvis
Hungerspelen eller Divergent, för att efter det gå vidare
med någon av de klassiska dystopierna, som Kallocain
eller 1984.
Det är viktigt att inte lämna eleverna ensamma i sin läsning, menar Carl-Johan. ”Se på läsningen som en social
aktivitet och ett tillfälle för eleverna att få diskutera exis-
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tentiella frågor tillsammans. När det blir så, då blir läsningen också intressant.” I serien Känn på litteraturen,
som Carl-Johan bland annat har skrivit tillsammans
med Martin Sandberg, kopplas många olika aktiviteter
till läsandet. Diskussionsuppgifter kan varvas med
skrivuppgifter i olika genrer med romanen som ingång,
och eleverna kan också arbeta med fördjupningar kring
olika teman som behandlas i romanen.

”Se på läsningen som en social
aktivitet och ett tillfälle för eleverna
att få diskutera existentiella frågor
tillsammans. När det blir så, då blir
läsningen också intressant.”
Att hitta rätt språk har, enligt Carl-Johan, varit en av de
största utmaningarna i arbetet som läromedelsförfattare. ”Visst är det viktigt att förhålla sig till olika styrdokument men materialet ska också fungera i klassrummet. Och hur formulerar man sig egentligen så att det
passar den här målgruppen? Det får inte bli för akademiskt och torrt men heller inte för larvigt.” Det viktiga
urvalet är också svårt och tar tid. Romanerna ska vara
både relevanta och intressanta, påpekar Carl-Johan,
och de ska helst inte bli för snabbt daterade.
Kan man ha nytta av erfarenheterna som man samlar på sig som läromedelsförfattare även i rollen som
lärare? Carl-Johan tror att det kan vara så. ”Jag har haft
gott om tid att vrida och vända på olika idéer och kursupplägg. Dessutom har samarbetet med andra lärare
och med Sanoma Utbildning varit inspirerande och gett
mig mycket kunskap.”
Carl-Johan är idag museipedagog på Nobelmuseet
och arbetar bland annat med olika program kring Nobelpriset i litteratur. Just nu arbetar han med att ta fram
ett skolprogram kring noveller där eleverna får utforska

Carl-Johan Markstedt

novellgenren med utgångspunkt i Nobelprisbelönade
författarskap. ”Det gäller att få eleverna att upptäcka
litteraturens alla möjligheter”, säger Carl-Johan avslutningsvis. ”När de via litteraturen får se världen med
andra ögon och upplever hur spännande det kan vara
att läsa en text och sedan diskutera den med varandra –
då gör vi litteraturen relevant.”

”När de via litteraturen får se världen
med andra ögon och upplever hur
spännande det kan vara att läsa en
text och sedan diskutera den med
varandra – då gör vi litteraturen
relevant.”

Carl-Johan Markstedt tipsar om
fem klassiker som fungerar bra
att läsa på gymnasiet:
Kallocain av Karin Boye
Förvandlingen av Franz Kafka
Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf
Bonjour Tristesse av Françoise Sagan
Doktor Glas av Hjalmar Söderberg
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SVENSKA

Nyhet!

Svenska impulser

– ett heltäckande läromedel för gymnasiet
Nya Svenska impulser 1 är en rejäl bearbetning av den första upplagan. Boken går ännu mer på djupet, och synliggör än tydligare
kopplingen till kursplanen.

Kursen svenska 1
Svenska
impulser1

Svenska impulser 1 innehåller
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
bedömningsmatriser.

carl-johan markstedt
sven eriksson

carl-johan markstedt

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

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 informationskompetent?

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

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 kunskaper. Men boken fyller
också på, utmanar och leder dig vidare.

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

isbn 9789162270728

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

(7072–8)

markstedt
eriksson

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

Bok i fyra gedigna block:
·· ”Ordet är ditt” stärker elevernas muntliga
kompetens, i förberedda samtal och vid
presentationer inför grupp.
·· I ”Berättelser omkring oss” får eleverna
möta skönlitteratur i olika genrer. Blocket
ger strategier och verktyg för läsning,
diskussion och analys av skönlitteratur.
·· I ”Skrivandets hantverk” får
eleverna utveckla förmågan att läsa,
skriva och kritiskt granska sakprosa
texter. Blocket innehåller grundliga
genomgångar i utredande och argu
menterande skrivande.
·· I ”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.

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

Lärnadrledning
ha

www.bonnierutbildning.se

Svenska impulser 1 - Lärarhandledning
Lärarhandledningen ger dig stöd och inspiration till din undervisning i kursen
svenska 1. Lärarhandledningen har samma upplägg som Svenska impulser 1
(upplaga 2). Det innebär att varje kapiteI i läroboken har ett motsvarande
kapitel i lärarhandledningen. I lärarhandledningen finns:

Svenska
impulser1

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

CARL-JOHAN MARKSTEDT
SVEN ERIKSSON

Svenska
impulser1

BONNIERS

·· Beskrivningar av kapitlens syfte och innehåll.
·· Förslag på arbetsgång till varje kapitel.
·· Flera nya uppgifter med tillhörande kopieringsunderlag.
·· Förslag på svar till samtliga samtala om texten-frågor.
·· Läsförståelsefrågor och fler exempeltexter.

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

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 informationskompetent?

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

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 arbeta med
språk, information, litteratur, bild och film. Svenska impulser 1
förstärker och fördjupar dina kunskaper. Men boken fyller
också på, utmanar och leder dig vidare.
I serien ingår:
Svenska impulser 1
Upplev litteraturen 1
Svenska impulser 2
Upplev litteraturen 2

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

Först stod hennes namn: Alice, det
vackraste namn han då visste …
s. 28
”Tala högre!” fräser mina klasskamrater.
s. 83
Strö lite socker på mej som bara
du kan
s. 89

ISBN 978-91-622-7072-8

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

(9554–7)

Svenska impulser 1

(upplaga 1) finns för komplettering.
Svenska impulser 1

622-7072-8

379:-

Svenska impulser 1
onlinebok (elevlicens 1 år)

523-5070-6

129:-

MARKSTEDT
ERIKSSON

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 söker nya vägar
till lärande och utveckling, allt inom
ramen för en tydlig struktur.
Impulser1_omsl_rev.indd 1

09-02-16 10.14.06

Finns att köpa som E-bok
via Adlibris eller Bokus.

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

carl-johan markstedt
sofia löwenhielm

·· Svenska impulser förstärker och
fördjupar elevernas kunskaper.

Svenska som andraspråk

markstedt
löwenhielm

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 innehåller
mallar och modelltexter som stöttar
eleverna.

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.

ISBN 978-91-523-3789-9

www.sanomautbildning.se
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(523-3789-9)

Nyhet!

svenska som
andraspråk

SVA

SVA-version av Svenska Impulser 1
Svenska impulser 1 – Svenska som andraspråk utgår ifrån kursplanen i svenska som
andraspråk 1. Läs mer på sidan 19.

SVENSKA

Kursen svenska 1
för yrkesprogrammen
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

för yrkesprogrammen

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

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.

CARL-JOHAN MARKSTEDT
SVEN ERIKSSON

Svenska
impulser2

Kursen svenska 3

carl-johan markstedt
sven eriksson

BONNIERS

Svenska
impulser

Svenska
impulser2

Svenska
impulser1

carl-johan markstedt

Kursen svenska 2

Svenska
impulser3

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

MARKSTEDT
ERIKSSON

markstedt
eriksson

Jag smög uppför trappan, en liten
grabb, på nio år, alldeles vettskrämd.
s. 131
naglar på tangenterna,
ISBN Svarta
978-91-622-9326-0
skärmen vit och tom.
Hur börjar man?
s. 134
(9326–0)

www.bonnierutbildning.se

Sv_impulser2_omslag.indd 1

2010-02-09 14.47

Svenska impulser för yrkesprogrammen
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.

Kursen svenska 1
Svenska impulser 1 (upplaga 2) 523-3789-9

379:-

Elevpaket - Grundbok och
Upplev litteraturen 1

523-5460-5

700:-

Svenska impulser 1 (upplaga 2)
onlinebok, 1 år
523-5069-0

129:-

Svenska impulser 1 (upplaga 2)
lärarhandledning
523-2713-5

1 192:-

Svenska impulser för
yrkesprogrammen

523-1055-7

366:-

Svenska impulser för
yrkesprogrammen
onlinebok 1 år

523-5227-4

129:-

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 skönlitteratur och samhällsutveckling. 1900-talets litteratur behandlas tematiskt i kapitel som ”Dystopier som varnar
och väcker debatt”, ”Kriminalromanen och
samhället” och ”Med egna ögon – 1900talets fasor”. Här finns också gedigna
kapitel i muntlig och skriftlig framställning 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.

ningen och hänvisningarna är inte alltid lika utförliga som i
andra vetenskapliga texttyper.
Den som skriver en essä är dessutom friare att resonera
och reflektera kring de frågor och ämnen som behandlas.
Ordet essä betyder försök, vilket ska tolkas som att en essä
inte skrivs i syfte att förmedla exakta sanningar, utan snarare
att diskutera och belysa en viss fråga ur flera perspektiv.
Essän kan även låna drag av det skönlitterära berättandet,
vilket Gunnar D Hansson syftar på i det tidigare citatet. En
essä kan därför innehålla ett mer målande språk än man
vanligen stöter på i vetenskapliga texter och rymma personoch miljöbeskrivningar samt stilfigurer.
Du hittar essäer i tidningar och tidskrifter. I specialiserade
facktidskrifter finns ofta längre och mer avancerade essäer.
Det finns även författare som skriver essäer som de sammanställer och ger ut i bokform. I skolan förekommer essäskrivande i flera olika ämnen, och ämnena kan variera från
litteratur och språk till historia och samhälle.

Kursen svenska 2
Svenska impulser 2

523-1714-3

404:-

Elevpaket - Grundbok och
Upplev litteraturen 2

523-5459-9

720:-

Svenska impulser 2
onlinebok, 1 år

523-5075-1

129:-

Kursen svenska 3
Svenska impulser 3

523-1989-5

404:-

Elevpaket - Grundbok och
Upplev litteraturen 3

523-54582

720:-

Svenska impulser 3
onlinebok, 1 år

523-5071-3

129:-

Exempel på en essä
Johanna Hinteregger (f. 1984) är journalist och i den här
essän utforskar hon människans relation till hunden genom
att studera exempel ur litteraturens och filmens värld.

Bli säker på essä

Människans fyrbenta spegel

Vad är en essä?

Vi lever i en hundens tid. Minst 800 000 stora och små
hundar befinner sig just nu i vårt land. Hundcoacher på
tv vägleder oss i hur vi ska hantera dem. Hundpsykologen
i samma kanal tolkar lilla Majsans beteende och vi nickar och analyserar. (Majsan saknar en ledare, klart hon biter ifrån ibland.) Har människan alltid varit så intresserad av hunden?
För att få reda på detta krävs en återblick i litteraturens
och filmens värld. Där har hunden varit en ständig källa
till reflektion och identifikation – under alla tider har vi
sökt likheter och olikheter mellan hund och människa.

En essä är en friare form av vetenskaplig text. Syftet är både
att lära ut något och att underhålla. Litteraturvetaren Gunnar
D Hansson skriver i en av sina böcker att essän fyller ”ett
slags tomrum mellan vetenskapen och konsten”.
I likhet med den utredande uppsatsen angriper en essä en
viss fråga eller ett visst problem. Skribenten hämtar infor
mation från olika källor som återges i referat och citat. Sam
tidigt är inte kraven på källhänvisningar lika stränga. De in
fogas vanligen i texten på ett smidigt sätt som inte stör läs

164

Mot ett formellt skrivande

2_Impulser3_Skrivande.indd 164

Författare Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson

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 ”Retorik – i teori och praktik” får eleverna
fördjupning i den retoriska arbetsprocessen
genom praktiska övningar i att skriva och
hålla tal, men också genom att analysera
andras tal.
·· I ”Mot ett formellt skrivande” tränas eleverna
i att skriva texter av vetenskaplig karaktär.
·· I ”Nycklar till litteraturen” får eleverna öva
sig i att göra textnära litterära analyser. Ett
antal litteraturvetenskapliga begrepp gås
igenom och exemplifieras.
·· ”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.

Bli säker på essä

2014-01-14 10.10
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Ur Svenska impulser 3

Finns att köpa som E-bok
via Adlibris eller Bokus.

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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SVENSKA

Svenska impulser – Upplev litteraturen 1–3

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.
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 och artiklar. Bokens sex
teman är Passa in och sticka ut, Människor emellan, Kvinnligt,
manligt, mänskligt, Solidaritet, Barndom och Spänning och skräck.
Upplev litteraturen 1 är fylld av läsupplevelser och 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, göra omvärldsspaningar och låta texter duellera mot
varandra.

till Svenska
ående.

Upplev litteraturen 1 är ett komplement till Svenska
impulser 1, men kan också användas fristående.

0)

Upplev litteraturen 1
is bn 978-91-62 2 -8595-1

Svenska
impulser

carl-johan markstedt
sven eriksson

Svenska
impulser

Upplev litteraturen 2

» Samtala, skriva,

diskutera, undersöka,
lyssna och agera.
Upplev litteraturen 3

markstedt
eriksson

MARKSTEDT
ERIKSSON

-1

BONNIERS

evelser och du får
och tänka vidare kring
du kan blogga om
a texter duellera mot

carl-johan markstedt
sven eriksson

www.bonnierutbildning.se

– texter och tal

bonniers

Svenska
impulser

Upplev litteraturen 1

alla – och många,

ologi som innehåller
rtiklar. Bokens sex
emellan, Kvinnligt,
h Spänning och skräck.

Upplev litteraturen 1

ningens tjat. Pecola
tat med sin pappa på
tysta flickan. Amir
och skakar av rädsla.

CARL-JOHAN MARKSTEDT
SVEN ERIKSSON

10-11-25 16.28.33

Upplev litteraturen
Upplev litteraturen 1, 2 och 3 innehåller
texter som berör och engagerar unga
människor. I böckerna finns det gott om
uppgifter och film- och lästips. Antologierna
är ovärderliga komplement till Svenska
impulser 1, 2 och 3 men kan även användas
fristående.
Upplev litteraturen 1 är en tematisk antologi som innehåller noveller, romanutdrag,
poesi, serier och artiklar. Bokens sex spännande teman är: ”Passa in och sticka ut”,
”Solidaritet”, ”Människor emellan”, ”Barndom”, ”Kvinnligt, manligt och mänskligt” och
”Spänning och skräck”.

Upplev litteraturen 2 innehåller klassiker
ur litteraturhistorien, men här finns också
moderna texter vilket ger tillfällen till möten
mellan klassikerna och samtidslitteraturen.
Boken har ett kronologiskt upplägg men ger
också möjlighet till ett mer tematiskt arbete
med litteratur.

Kursen Svenska 1

Upplev litteraturen 3 innehåller texter 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 språkförändringar.

Upplev litteraturen 1

622-8595-1

379:-

Upplev litteraturen 1
onlinebok (elevlicens 1 år)

523-5072-0

129:-

Upplev litteraturen 2

622-9328-4

379:-

Upplev litteraturen 2
onlinebok (elevlicens 1 år)

523-5073-7

129:-

Upplev litteraturen 3

523-2613-8

379:-

Upplev litteraturen 3
onlinebok (elevlicens 1 år)

523-5074-4

129:-

Kursen Svenska 2

Kursen Svenska 3

Författare Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson

» Texter som berör och engagerar unga människor.

10 dikter

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

I

det här kapitlet får du läsa och arbeta med dikter från olika
tider och av olika författare. Till varje dikt finns frågor och
uppgifter. Sist i kapitlet hittar du ett par större uppgifter där
du får utforska likheter och olikheter mellan olika dikter. Följande
dikter ingår i kapitlet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petter Bergman, Det finns stunder
Jenny Wrangborg, Kallskänken
Tomas Tranströmer, Morgon och infart
Wisława Szymborska, Terroristen, han ser på
Yahya Hassan, SALAM HABIBI
Karin Boye, Mogen som en frukt
Pär Lagerkvist, Det blir vackert där du går
Elmer Diktonius, Tidens hjul
Roberto Bolaño, De frusna detektiverna
Athena Farrokhzad, ur Vitsvit

TIPS! På s. 255 i Svenska impulser 3 finns en mall som du kan utgå ifrån
när du analyserar dikter.
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Ur Upplev litteraturen 3

8

nycklar till litteratUren

2014-09-01 09.08

Page001-_Upplev_litt3.indd 179

179

2014-09-01 09.08

SVENSKA

Svenska impulser – En handbok i retorik
Hur förbereder och genomför man ett tal? Vad menas med etos,
logos och patos? Hur ger man konstruktiv respons? I En handbok i
retorik får eleverna redskapen de behöver.

Svenska impulser – En handbok i retorik
fördjupar elevernas kunskap inom reto
rikens olika användningsområden. Här får
de träna på både muntlig framställning
och i konsten att lyssna och ge respons.
De får lära sig de grundläggande retoriska
begrepp som behövs för att kunna
analysera andras tal.
Boken har, precis som övriga böcker i
impulser-serien, en levande berättarröst
och en tydlig struktur. Här finns flera pra
ktiska mallar och ett stort antal inspire
rande uppgifter som lotsar eleverna genom
kursen Retorik 100 poäng. Sist i boken finns
en talarskola med användbara mallar för
olika slags tal samt mallar för respons och
retorikanalys.

Svenska impulser
– En handbok i retorik

523-2460-8

282:-

Svenska impulser
– En handbok i retorik
onlinebok, 1 år

523-5068-3

129:-

Författare Carl-Johan Markstedt och
Vendela Blomström

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Kursen retorik 100 poäng
Olika typer av tal
I dag hålls tal av många olika anledningar, till exempel för
att förmedla kunskaper, för att underhålla eller för att påver
ka åhörarna att ta ställning i en viss fråga. Det är vanligt att
man delar in talen i informerande tal, högtidstal och argumenterande tal. Ett informerande tal hålls för att informera om
något, till exempel i en redovisning i skolan. Ett högtidstal
håller man för att hylla någon och beröra eller väcka käns
lor hos åhörarna. Ett argumenterande tal håller man för att
övertyga eller påverka sin publik i en viss fråga, till exempel
i en politisk debatt.
Gränserna mellan de olika taltyperna är dock ganska fly
tande. Ett tal som är informerande kan innehålla inslag av
argumentation och vice versa. Dessutom talar man inom re
toriken ibland om alla tal som mer eller mindre argumente
rande i och med att de i någon mening syftar till att övertyga
eller påverka åhörarna. Oavsett vilken typ av tal du ska hålla
gäller det att hitta rätt balans mellan etos, logos och patos.

Tips!
De tre olika typerna
av tal behandlas i
kapitlen Informerande
tal, Högtidstal och
Argumentation.

En del retoriker menar att etos är särskilt viktigt i början av
talet, logos för själva innehållet och patos i avslutningen. Men
hur man använder sig av etos, logos och patos i olika delar av
talet varierar beroende på talaren och situationen. Samtidigt
ska man komma ihåg att de tre medlen för att övertyga är bero
ende av varandra. Etos påverkas till exempel starkt av både lo
gos och patos. På de följande sidorna ska vi titta mer på vad
detta innebär i praktiken.

Reflektera och samtala
Beskriv en förebild, talare, lärare eller annan person som fångade din uppmärksamhet och fick dig att vilja lyssna. Vad gjorde
personen trovärdig och värd att lyssna på?

28
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Ur Svenska impulser – En handbok i retorik

Svenskpodden

Podcast

En podcast fylld med värdefulla tips som du kan använda
direkt i ditt klassrum. Lyssna i telefonen eller på vår hemsida sanomautbildning.se/svenskpodden
I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar. Carl-Johan har själv en bakgrund som lärare och journalist.
Han har också tagit fram flertalet läromedel. Idag arbetar han med skolverksamheten på Nobelmuseet i Stockholm.
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Känn på litteraturen 1, 2, 3 och 4

Nyhet!

Känn på litteraturen är ett flexibelt lärarmaterial med ett omfattande
kopieringsunderlag som sätter skönlitteraturen i fokus.

Känn på litteraturen

4

En guide genom tio romaner för unga vuxna
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Carl-Johan Markstedt
Martin Sandberg

Känn på litteraturen 1, 2 och 4 innehåller
heltäckande vägledningar till trettio
romaner som är valda för att passa unga
läsare. Det handlar om vänskap och kärlek,
mobbning och utanförskap, ensamhet och
längtan. Men mest handlar det om att växa
som individ och om sökandet efter en egen
identitet.
Känn på litteraturen 3 innehåller guider till
tio av våra mest populära klassiker, både
svenska och utländska. Även här har en
viktig urvalsprincip varit att försöka hitta
klassiker som passar unga läsare.
Varje roman i Känn på litteraturen
behandlas utförligt i egna kapitel, med
många uppslag och idéer om hur läsningen
tillsammans med eleverna kan planeras och
genomföras.
Varje kapitel är uppdelat i en lärardel
med allmän information om boken och en
elevdel med ett gediget och lättillgängligt
kopierings-underlag som lämpar sig såväl
för helklassläsning som för läsning enskilt
eller i mindre grupper.

Uppgifterna och diskussionsfrågorna är
formulerade så att elevernas egna erfarenheter lockas fram och blir en naturlig del av
samtalet kring läsupplevelsen. I skrivuppgifterna får eleverna träna skrivande
i olika genrer och arbeta med miljö- och
personbeskrivningar, berättarmodellen,
argumentation och mycket annat. Med
utgångspunkt i det omfattande materialet
väljer läraren själv hur romanen ska
bearbetas.
Till varje roman finns även förslag på
fördjupningsuppgifter kring de teman som
romanerna behandlar.
Känn på litteraturen 1
– en guide genom tio
svenska samtidsromaner

622-7599-0

1 407:-

Känn på litteraturen 2
– en guide genom tio
ungdomsromaner

622-8196-0

1 407:-

Känn på litteraturen 3
– en guide genom tio klassiker

622-8198-4

1 407:-

Känn på litteraturen 4
– en guide genom tio
romaner för unga vuxna

523-4633-4

Författare Carl-Johan Markstedt (1, 2, 3 och 4),
Charlotta Lindqvist (2) och
Martin Sandberg (3 och 4)

» Alla titlar i Känn på litteraturen 1-4 finns även

att beställa som digitala vägledningar. Läs mer
på vår hemsida.
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1 407:-

Känn på litteraturen 4
innehåller vägledningar
till följande romaner:
Lila hibiskus
av Chimamanda Ngozi Adichie
Cirkeln
av Sara Bergmark Elfgren
och Mats Strandberg
Förr eller senare exploderar jag
av John Green
Jack
av Christina Lindström
Jellicoe road
av Melina Marchetta
Miss Peregrines hem
för besynnerliga barn
av Ransom Riggs
Divergent
av Veronica Roth
När hundarna kommer
av Jessica Schiefauer
Främlingen
av Albert Camus
Bonjour tristesse
av Françoise Sagan

SVENSKA

Ny upplaga!

Det är bara att googla!

Det är bara att googla! är ett kopieringsunderlag med över hundra elevuppgifter
i informationssökning, text- och bildanalys och källkritik – allt utifrån den senaste
pedagogiska forskningen om informationskompetens i skolan.
faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder,
ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera,
presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotekfaktionslitteratur, värdera,
informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa,
Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik,
analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning,
Filippa
Mannerheim
granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud,
YouTube,
surfa, Google, realityroman,
Katarina Fast Ehrlénanalysera, projektarbete,
prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik,
söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb,
litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bildanalys, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och
plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra,
skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik,
medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst,
digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap,
skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy
2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga,
argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur,
värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bildanalys, ljud, YouTube,
surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik,
analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning,
granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman,
prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete,
söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb,
litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat,
berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa,
skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier,
texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital
kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap,
skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy
2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga,
argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur,
värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube,
surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik,
analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning,
granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman,
prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete,
söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb,
litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat,
berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa,
skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier,
texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital
kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap,
skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy
2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga,
argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur,
värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube,
surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik,
analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning,
granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman,
prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete,
söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb,
litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat,
berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, , samla, sovra, skapa, skriva,
författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper,
Lgr 11, Gy 2011, källor, bildanalys, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens,
texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek,
faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder,
ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera,
presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera,
informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bildanalys, ljud, YouTube, surfa,
Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik,
analysera, granska källor projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera,
er i surfa, Google, realityroman,
iftYouTube,
informationssökning, , webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder,pg
ljud,
up
kning analysera, projektarbete,
prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera,
presentationsteknik,
Svensk ati
onssö
söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera,
informationssökning,
granska källor, webb,
inform
ik. Ett g.
litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa,
realityroman,
prosument, fusk och plagiat,
källkrit
h Google,
ocanalysera,
underla söka, samla, sovra, skapa,
berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik,
projektarbete,
rings
skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning,
granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier,
kopie
texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital
kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap,
skolbibliotek, faktionslitteratur, värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy
2011, källor, bilder, ljud, YouTube, surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga,
argumentera, presentationsteknik, analysera, projektarbete, söka, samla, sovra, skapa, skriva, författarskap, skolbibliotek, faktionslitteratur,
värdera, informationssökning, granska källor, webb, litteratur, källkritik, medier, texttyper, Lgr 11, Gy 2011, källor, bilder, ljud, YouTube,
surfa, Google, realityroman, prosument, fusk och plagiat, berättarröst, digital kompetens, texter, blogga, argumentera, presentationsteknik,

googla!
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Elevsidorna består av uppgifter som behandlar:
·· olika källtyper
·· hur man effektivt kan söka information
·· Google som sökmotor
·· hur man gör text- och bildanalyser
·· hur man granskar information i olika källor
·· Wikipedia som informationskälla och som utgångspunkt för diskussioner om käll-kritik, språk och stil
·· grunderna i upphovsrätten och Creative Commons
·· hur man skiljer på informationsinhämtning och eget
skrivande
·· hur man gör egna problemformuleringar vid
undersökande arbeten
·· fusk och plagiat
·· hur man gör referat, citat och källhänvisningar
·· analys av romaner med sanningsanspråk

Lärarsidorna består av:
·· lektionsguider
·· undervisningstips
·· färdigplanerade grundkurser
·· lärarstöd till elevuppgifter
·· planeringar
·· diskussionsfrågor att lyfta i lärarlaget
Det är bara att googla!
523-5520-6
Andra upplagan.
Svenskuppgifter i informationssökning
och källkritik. Ett kopieringsunderlag.

1 298:-

Författare Filippa Mannerheim och
Katarina Fast Ehrlén

Alla möjliga ord och uttryck
Eva Sundelin Löfgren
Ella Sunnergren

Alla möjliga

ord och uttryck

Förbättra ordförrådet!
Alla möjliga ord och uttryck är ett ordträningsmaterial för gymnasiet, vuxenundervisningen och för alla som ska göra högskoleprovet.
Alla möjliga ord och uttryck hjälper eleverna att förbättra och utöka sitt
ordförråd. Boken innehåller hundratals ord och uttryck som är bra att kunna.
Orden är alfabetiskt ordnade med tydliga förklaringar. Till orden finns ett stort
antal uppgifter.
Nio större test ingår med flervalsalternativ av den typ som används i högskoleprovet. Boken passar både för självstudier och för lärarledd undervisning.
Alla möjliga ord och uttryck
inkl. facit

523-2788-3

168:-

Författare Eva Sundelin Löfgren och
Ella Sunnergren

Övningsmästaren.se
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning kopplade till våra läromedel i moderna språk, sfi och matematik.
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Skrivkonst

– skriv med litteratur och konst som inspiration
Skrivkonst är lärarens inspiration och handledning för skrivundervisningen
i svenska 1–3 på gymnasiet och motsvarande skolformer.

Lektion 6
Krönikan inlämnas för lärarrespons. Det är önskvärt att elev
erna får tillbaka krönikan med lärarkommentarer före nästa
skrivuppgift. Lärarresponsen ger då behövlig handledning
och tips inför den större skrivuppgift som följer. De ska näm
ligen arbeta på egen hand, med enbart sin responsgrupp som
bollplank.
Eleverna planerar och genomför den nya skrivuppgiften helt
på egen hand, från faktainsamlingen till slutversionen. Rimlig
lektionstid för uppgiften och responsarbetet, samt inläm
ningsdatum, planeras tillsammans med klassen. Men dess
förinnan ett möte med en annan konstnär, vars målning kom
mer att bli utgångspunkt för den självständiga skrivuppgiften.
Visa konstverket Marknad i Tunis av August Macke.
Eleverna tolkar och diskuterar målningen i smågrupper med
stöd av frågorna nedan.

Hur uttrycker sig konstnären?
Bild 11B: Marknad i Tunis av August Macke

Skrivkonst
Skriv med litteratur och konst som inspiration
Bonniers

]

suzanna diskay • hanna feist-wechselblatt

Skrivkonst är en praktisk handledning med
färdiga lektionsupplägg. Inspirationskällan
är dels 29 konstverk från olika konstepoker,
dels Mönstertexter, ett urval av litterära
texter och sakprosatexter. Elevernas samtal
kring konstverken och mönstertexterna
har två syften. De lär sig att se och tolka
hur konstnärer och författare finner uttryck
för sina tankar och känslor. Vidare får de
använda sig av dessa insikter i sitt eget
skrivande. Deras resonemang kring
konstens och litteraturens uttrycksformer
är upptakten till de varierade skrivupp
gifterna i boken.

1. Denna målning är en turists och en stor konstnärs avbildning
av en marknadsplats i Tunis. Hur skiljer sig denna målning från
en realistisk målning eller ett fotografi? Diskutera framförallt
formerna i målningen i relation till en realistisk bild.
2. På vilket sätt har konstnären arbetat för att få fram ljuset?
Stanna gärna vid den stora vita väggen i mitten av målning
en. Nedre delen av målningen har starkare färger. Vilken
effekt har det för bilden?
3. Hur avbildar August Macke människorna? Varför just så?
4. Diskutera vad konstnären valt att avbilda och vad han kan
ha uteslutit från marknadsplatsen. Varför tror du att han
komponerat på detta sätt?
5. Jämför Mackes målning med Picassos teckning, Bild 11A.
Var ligger tyngdpunkten hos Macke respektive Picasso?
Jämför stämningen, form och färg. På vilket sätt skiljer sig
dessa två ”krönikor”? Studera människorna och miljön.
Bild 11B: Marknad i Tunis, 1914 av August Macke

234

Skrivkonst syftar till att stimulera och utveckla elevernas språk- och skrivförmåga.
Det skrivprocessorienterade upplägget
innebär att eleverna får bearbeta sina texter
i flera omgångar. De lär sig också tillämpa
olika skrivarverktyg. Genom Respons
arbetet ges de möjlighet att se sina texter ur
mottagarens perspektiv. Studiet av Mönster
texterna bekräftar deras egna texter och
visar dem yrkesförfattarnas personligt
präglade språk.
Skrivprocessen inleds med kortare skriv
övningar där de får öva gestaltning, som
utgör byggstenarna i berättelser: person- och
miljögestaltning, gestaltning av tankar och
känslor samt dialoger och inre monologer.
Skrivmomenten förbereder också inför de
Nationella proven i Svenska, bl.a. att skriva
talmanus, skriva en berättelse, essä, krönika,
referera och sammanställa, debattera och
argumentera.

De 29 konstverken i 4-färg finns även på den
medföljande cd:n. Där finns också kopieringsunderlag, bland annat Skrivarverktyg,
Responsguide och utdrag ur skönlitteraturen
samt Mönstertexter.
Skrivkonst är avsedd för kursen Skrivande
100 p., Svenska 1–3, folkhögskolor,
skrivarkurser.
Skrivkonst (inkl. cd)

622-9343-7

1 200:-

Skrivkonst - konstverk
kopieringsunderlag (pdf)
skollicens

523-1796-9

599:-

Författare Suzanna Diskay
och Hanna Feist-Wechselblatt

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Sidospår Samtida noveller
Sidospår
samtida noveller

622-6938-8

195:-

Författare Monica Ahlenius och Annika Leibig

sanomautbildning.se
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Möt svenskan
Möt Svenskan är ett material för nyanlända ungdomar. Här får eleverna långsamt
och metodiskt träna på sitt nya språk, svenskan. Serien består av tre elevböcker och
tre lärarhandledningar och är i första hand avsedd för elever med kort eller ingen
skolbakgrund i årskurs 5-9 och språkintroduktion.

1

ÅSA LENNARTSSON

ÅSA LENNARTSSON

Möt
svenskan

2 3
ÅSA LENNARTSSON

Möt
svenskan

Möt svenskan 1 passar för alla elever som
inte kommit i kontakt med det latinska
alfabetet tidigare. Här tränas alfabetet från
grunden genom att läsa, ljuda och även
forma bokstäver. Här tränas också siffror,
taluppfattning och några matematiska
begrepp. Nya ord presenteras i sitt sammanhang och genom att eleven får uttrycka sig
både på svenska och på sitt modersmål så
stärks förståelsen av de nya orden.

Möt
svenskan

Möt svenskan 3 presenterar fler matematiska begrepp och ord och uttryck som hjälper
eleverna att kommunicera med sina vänner.
Här tas också traditioner och högtider upp
och boken ger också en inblick i den svenska
naturen och allemansrätten.

Möt svenskan 1
Möt svenskan 1 (inkl. mp3)

523-4270-1

Onlinebok, 1 år

523-5269-4

112:99:-

Lärarhandledning (pdf)

523-4606-8

232:-

Möt svenskan 2 (inkl. mp3)

523-4271-8

112:-

Onlinebok, 1 år

523-5270-0

99:-

Lärarhandledning (pdf)

523-4607-5

232:-

Möt svenskan 3 (inkl. mp3)

523-4272-5

112:-

Onlinebok, 1 år

523-5415-5

99:-

Lärarhandledning (pdf)

523-4608-2

232:-

Möt svenskan 2

Lärarhandledningarna ger användbara
tips till varje sida i respektive bok och innehåller även kopieringsunderlag, facit samt
tester till de tre böckerna.

Möt svenskan 2 repeterar alfabetet och
taluppfattningen. Ämnen som tas upp är
bland annat årstider, månader, klockan och
schema med tillhörande ämnen samt kommunikationer. Eleverna får också öva på ord
som uttrycker känslor.

Möt svenskan 3

Författare Åsa Lennartsson

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
2 spindel

möt naturen

skriv orden i bilden på svenska och på ditt modersmål.
1 nyckelpiga

I skogen

1
2
3

4 björk

5 tall

4

3 skalbagge

6 gran

5

skriv och berätta om dina viktigaste högtider och traditioner.

6

skriv på ditt modersmål.

Ordkryss – Traditioner och högtider
4

7

1

9

11 stövlar

9

10

8 korg

10 kantarell

9 myrstack

2

2

8

7 ryggsäck

3
11

11

12 svamp

4

12
13 hink

5

13
6

14

3

15
16

16 mygga
14 humla

7

6

är det några särskilda svenska högtider och traditioner som du tycker om?

17

15 myra

8

18
10

19
17 trollslända
62

20 fjäril

18 geting

9

20
8

19 fästing

63

I_Möt svenskan_BOK 3.indd 62-63

32

I_Möt svenskan_BOK 3.indd 32-33

7

10

11

2017-09-07 21:50

1

5

33

2017-09-07 21:50
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Upptäck språket

Nu kommer den efterlängtade tredje delen i Upptäck-serien – Upptäck språket för
elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg mot att klara kunskapskraven
i ämnet Svenska som andraspråk för åk 9.

Uppskattad serie

Med upptäck språket får eleverna

Upptäck språket är en fristående fortsättning på Upptäck orden och Upptäck
texten och bygger på samma princip –
cirkelmodellen. Avsedd för nyanlända/
svenska som andraspråk i åk 6–9 och
språkintroduktion.

·· arbeta språkutvecklande
·· engagerande texter
·· grundlig genomgång av texttyper
·· inspirerande uppgifter
·· träna på tala, läsa, skriva och lyssna.

SPRÅKET
övningsbok

SPRÅKET
UPPTÄCK SPRÅKET

Britt Klintenberg och Annette Pedersen

Upptäck språket textbok innehåller många texter i olika genrer,
som till exempel beskrivande, förklarande och argumenterande.
Hörförståelseövningarna innehåller vardagsspråk i dialogform.
Varje kapitel inleds med bilder som lockar till samtal och avslutas
med en skönlitterär text med anknytning till temat.

Kapitel i boken:
·· Skolan börjar
·· Må bra
·· Fritiden

Upptäck språket är en fristående fortsättning på Upptäck orden
och Upptäck texten.
Upptäck språket vänder sig till elever som är på väg mot att klara
kunskapskraven i ämnet svenska som andraspråk för åk 9.

SPRÅKET
Upptäck

Läromedlet består av:
 Textbok inklusive ljudﬁler
 Övningsbok
 Lärarhandledning inklusive facit
Följande böcker
ingår i UPPTÄCK-serien:
Upptäck
texten är en fortsättning på Upptäck orden.
Upptäck orden
– bildordbok
och övningsbok
Upptäck
texten innehåller
korta texter i två olika nivåer (A och B)
Upptäck orden
engelska – som
bildordbok
och övningsbok
för ungdomar
är nybörjare
i det svenska språket.
Upptäck texten – textbok och övningsbok
Boken–innehåller
texter av
olika
slag för att inspirera till samtal
Upptäck språket
textbok, övningsbok
och
lärarhandledning

om frågor som kan vara viktiga för ungdomar. Flertalet texter är
faktatexter och ger därför en förberedelse för läsning i olika ämnen.

·· Skolarbetet
·· Framtiden
·· Kärlek och demokrati
·· Texttyper och genrer

Bilderna i boken ger ytterligare möjlighet till samtal och skrivande.
ISBN 978-91-523-3839-1
Övningsboken har många skriftliga övningar till varje kapitel
och de

Britt Klintenberg två nivåerna.
Annette Pedersén Läromedlet består av:





Britt Klintenberg
Annette Pedersen

Textbok inkl. inlästa mp3-filer
Övningsbok
Onlineböcker
Facit (på hemsidan)

Följande böcker ingår i Upptäck-serien:
Upptäck orden – bildordbok och övningsbok
Upptäck orden engelska – bildordbok och övningsbok
Upptäck texten – textbok och övningsbok

Elevböckerna

Lärarhandledning

Textboken innehåller många texter i olika
genrer, som t.ex. beskrivande, förklarande,
och argumenterande.
Hörförståelseövningarna innehåller
vardagsspråk i dialogform.
Varje kapitel inleds med bilder som lockar
till samtal och avslutas med en skönlitterär
text med anknytning till temat.
I övningsboken finns många övningar på
ord och fraser samt muntliga och skriftliga
övningar.

ISBN 978-91-523-3839-1
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Lärarhandledningen ger förslag på olika
Britt Klintenberg
sätt att arbeta med texterna, Annette
såvälPedersén
muntligt
som skriftligt. Här finns också manus till
hörförståelseövningarna.

Upptäck språket
Textbok

523-5108-6

249:-

Övningsbok

523-5109-3

169:-

Lärarhandledning
(utkommer ht 2019)

523-5110-9

850:-

Författare Britt Klintenberg och Annette Pedersén

Läromedlet består av:
·· Textbok
·· Övningsbok
·· Lärarhandledning inkl. facit

SVENSKA

Upptäck orden innehåller en bildordbok i svenska med tillhörande övningsbok. Orden och
fraserna är samlade i olika teman från ungdomars vardag: Klassrummet, Dygnet, Matsalen,
Schemat, Kiosken, Klädaffären, Trafiken och Skolkatalogen. Avsedd för nyanlända i årskurs
5–9 och språkintroduktion.
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KIOSKEN

Läromedlet består av:
·· Bildordbok inkl. mp3
·· Övningsbok
·· Lektionsplaneringar för läraren
(kostnadsfri nedladdning)
·· Facit
(kostnadsfri nedladdning)

Upptäck orden

I övningsboken får eleverna träna ord och fraser
både till form och innehåll. Varje kapitel har två
delar, en på nybörjarnivå (A) och en på fortsättningsnivå (B). Upptäck orden lämpar sig därför utmärkt
för arbete i heterogena grupper.
Läromedlet består av:
Bildordbok inkl. cd
Övningsbok
Digitalt material
Lektionsplanering
Facit

•
•
•
•
•

TRAFIKEN

Bildordbok

622-9836-4
ADJEKTIV
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Upptäck
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DYGNE T

M AT S A L E N
DYGNE T

Upptäck

K L Ä D A F FÄ R E N

KLASSRUMMET

Britt Klintenberg

DYGNE T

KLASSRUMMET
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Upptäck orden

Britt Klintenberg

en övningsbok i svenska
för nyanlända
KLASSRUMMET
DYGNE T

S K O L K ATA L O G E N
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622-9930-9

141:-

K L Ä D A F FÄ R E N

Upptäck ORDEN - en bildordbok i svenska med tillhörande övningsbok
Lärarstöd för interaktiv skrivtavla och elevövningar för dator
Upptäck ORDEN är en illustrerad bildordbok för nyanlända i åk 5–9.
Orden och fraserna är samlade i olika teman från ungdomars vardag. Adjektiv har
en helt egen plats i boken och kan därigenom kopplas till samtliga teman.
Varje tema i Upptäck ORDEN introduceras med detaljrika illustrationer. Därefter
presenteras substantiv, verb och fraser var för sig så att det blir tydligt för eleverna.
ISBN 978-91-622-9930-9
I övningsboken får eleverna träna ord och fraser både till form och innehåll.
Varje kapitel har två delar, en på nybörjarnivå (A) och en på fortsättningsnivå (B). T R A F I K E N
Upptäck orden(523-3787-5)
lämpar sig därför utmärkt för arbete i heterogena grupper.
K L Ä D A F FÄ R E N
ADJEKTIV
Samtliga ord och fraser är inlästa.

TRAFIKEN

523-5457-5
ADJEKTIV
Upptack_orden_ovning_omslag.indd 1

Författare Britt Klintenberg
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285:-

Upptäck

Britt Klintenberg

S K O L K ATA L O G E N

Läromedlet består av:
Bildordbok inkl. cd
Övningsbok
Digitalt material
Lektionsplaneringar
Facit

•
•
•
•
•

2014-12-10 12:12

en bildordbok i svenska för nyanlända

ISBN 978-91-622-9836-4

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

(523-3786-8)

K L Ä D A F FÄ R E N

TRAFIKEN

ADJEKTIV

S K O L K ATA L O G E N

Omslag_Upptack_orden_502x197.indd 1

Upptäck texten
Upptäck texten har relativt korta texter i två
nivåer för nyanlända ungdomar. Texterna
ger ord för det som ungdomar har behov av
att själva uttrycka eller informera sig om.
Flertalet texter är faktatexter och ger därför
en förberedelse för läsning i olika ämnen.
Texterna ger både läsförståelseträning och
inspiration till muntlig kommunikation och
för eget skrivande och informationssökning.
I övningsboken finns rikligt med övningar i
läsförståelse och ordförråd, även här i två
nivåer. Avsedd för nyanlända i årskurs 5–9
och språkintroduktion.

2014-12-10 11:59

Upptäck

Upptäck texten är en fortsättning på Upptäck orden.
Upptäck texten innehåller korta texter i två olika nivåer (A och B)
för ungdomar som är nybörjare i det svenska språket.

Upptäck texten
Textbok
Onlinebok, 1 år
Övningsbok
Elevpaket Bildordbok och Övningsbok

Boken innehåller texter av olika slag för att inspirera till samtal
om frågor som kan vara viktiga för ungdomar. Flertalet texter är
faktatexter och ger därför en förberedelse för läsning i olika ämnen.
Bilderna i boken ger ytterligare möjlighet till samtal och skrivande.
Övningsboken har många skriftliga övningar till varje kapitel och de
två nivåerna.

523-3839-1

Läromedlet består av:





Textbok inkl. inlästa mp3-filer
Övningsbok
Onlineböcker
Facit (på hemsidan)

173:-

523-4520-7

105 :-

523-3840-7

131:-

Följande böcker ingår i Upptäck-serien:
Upptäck orden – bildordbok och övningsbok
Upptäck orden engelska – bildordbok och övningsbok
Upptäck texten – textbok och övningsbok

523-5476-6

307:ISBN 978-91-523-3839-1

9

789152 338391

Britt Klintenberg

Författare Britt Klintenberg

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Upptäck orden engelska
Upptäck orden engelska – en bildordbok
med tillhörande övningsbok – är ett konkret
och lättarbetat material som ger dina elever
ett stort ordförråd som de får användning
av direkt.
Orden och fraserna är samlade i olika
teman som eleverna känner igen från sin
egen vardag. Några exempel på kapitelteman: In the classroom, Day and night, The
kiosk och Food.

I bildordboken introduceras varje tema med
en detaljrik färgillustration. Därefter presenteras substantiv, verb och fraser. Adjektiv
har en egen plats i boken och kan därigenom kopplas till samtliga teman.
I övningsboken får eleverna träna på orden och fraserna både till form och innehåll.
Varje kapitel har två delar, en på nybörjarnivå och en på fortsättningsnivå. Materialet
passar därför utmärkt för arbete i heterogena grupper.
Avsedd för nyanlända, årskurs 5–9 och
språkintroduktion.
Upptäck orden engelska

Övningsmästaren.se
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning kopplade till våra läromedel i moderna språk, svenska, sfi och matematik.

Bildordbok

523-4011-0

184:-

Övningsbok

523-4012-7

142:-

Författare Britt Klintenberg
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Nyhet!
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Förstå språket
MATEMATIK

Förstå språket Matematik är skapad för att hjälpa nyanlända att erövra
skolspråket i matematik. Här får eleverna lära sig ord och begrepp relevanta
för undervisningen i matematik årskurs 7–9.

Förstå språket

Förstå språket

Elevboken
Övningarna är både språk- och kunskapsutvecklande med
fokus på ordförståelse och kommunikation. Förstå språket
Matematik passar för nyanlända, årskurs 7–9, förberedelseklass och språkintroduktion
Boken är indelad i åtta kapitel:
·· Siffror och tal
·· Bråk och procent
·· Tal i vardagen
·· Statistik
·· Tal i matematiken
·· Sannolikhet
·· Geometri
·· Samband

Lärarguide
Tiia Ojala
Emelie Reuterswärd

Tiia Ojala
Emelie Reuterswärd

Lärarguide

Den tillhörande Lärarguiden som följer elevboken uppslag
för uppslag med tydliga arbetsgångar, metodiska tips och
lösningar till bokens övningar. I Lärarguiden finns också ett
kopieringsunderslag med aktiviteter och extra övningar. Lärarguiden underlättar ditt arbete med Förstå språket matematik, oavsett om du är svensklärare eller matematiklärare.
Förstå språket Matematik

Förstå språket Matematik digital
Förstå språket Matematik
digital innehåller samma
texter som den tryckta
boken.

Den digitala versionen innehåller
dessutom:
·· Filmer och animationer.
·· Tillgänglighetsanpassningar såsom
inläst ljud, anteckningsfunktion,
möjlighet att ändra textstorlek och
se text eller övningar i helskärmläge.

Grundbok

523-4652-5

265:-

Digital elevlicens, 1 år

523-5388-2

91:-

Elevpaket Grundbok och digital licens, 1år 523-5474-2

289:-

Digital lärarlicens, 1år

523-5536-7

102:-

Lärarpaket - Lärarguide och
digital lärarlicens, 1 år

523-5627-2

951:-

Lärarguide

523-5102-4

949:-

Begreppskortlek (5-pack)

523-5573-2

199:-

Författare Tiia Ojala och Emelie Reuterswärd
= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Ett språkutvecklande läromedel i matematik
Författarna Tiia Ojala och Emelie Reuterswärd har skrivit Förstå språket Matematik – ett helt nytt läromedel som kan användas av både matematik- och svensklärare.
– Nyanlända elever har ofta väldigt olika
förkunskaper i matematik. Det som förenar
gruppen nyanlända är behovet av att lära
sig språket, inte minst skolspråket! Tiia och
jag ville därför skriva en bok där eleverna
får lära sig åldersadekvata ord och begrepp
från matematiken, så att de blir rustade
att arbeta med matematik på just sin nivå.
Orden och begreppen har vi hämtat från
högstadiets matematik, för att göra innehållet kognitivt utmanande, säger Emelie
Reuterswärd.

16

– Som matematiklärare vet jag att man kan
behöva stöd för att göra sin matematikundervisning språkutvecklande. Och som
svensklärare förstår Tiia att det kan vara
en utmaning att arbeta med matematiska
ord när man inte är lärare i matematik. Vi vill
att man ska kunna använda Förstå språket
Matematik, både som svensklärare och
som matematiklärare. Därför har vi skrivit
en Lärarguide med tydliga arbetsgångar,
metodiska tips och handledning till bokens
uppgifter.

SVENSKA
NYANLÄNDA / SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Förstå språket
NO/SO

Förstå språket NO/SO är en lärobok som passar elever som behöver utöka
sina kunskaper i NO och SO samtidigt som de lär sig det svenska språket.
Ämnesinnehållet i boken kommer från de centrala innehållen i årskurs 7–9.

Förstå språket NO/SO

Förstå språket

Hållbar
utveckling

NO/SO för nyanlända
Tiia Ojala

Vi människor belastar jorden. Vi köper nya bilar, mobiler
och kläder. Vi flyger och åker bil. Allt detta skapar problem på
jorden. Vi har bara en jord och vi måste ta hand om den.

9

1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.
Vad är inte bra för jorden? Varför?

Kapitel 9

Vad kan du själv göra för att inte belasta jorden så mycket?

Tiia Ojala

,
på

I detta kapitel

r

får du lära

dig:

mpel en hål

lbar framtid,

ekt
växthuseff
• ord somp,tillekoexe
system och
kretslop

ar naturen

n påverk
människa

Hållbar utveckling

• hur
betyder
t samhälle
• vad ett hållbar
t
en förstärk
naturlig och
en
vad
•
r
ekt betyde
växthuseff

Frågor om

språket:

• adjektiv
substantiv
ning före
• adjektivets böj
2015-12-18 15:38

187

186

Förstå språket till tryck-inlaga.indd 186

2015-10-05 17:17

Förstå språket till tryck-inlaga.indd 187

Elevboken

Lärarstöd

Övningarna i boken är språk- och kunskapsutvecklande med fokus på svenska
som andraspråk. Förstå språket NO/SO är i
första hand avsedd för nyanlända högstadieelever och elever på språkintroduktion
som ännu inte fått sina grundskolebetyg.

Lärarstödet innehåller facit, metodiska tips
och kopieringsunderlag med extra språkliga övningar och knyter an till genrepedagogiken. Finns att ladda ner kostnadsfritt på
vår hemsida.

Förstå språket NO/SO är uppdelad i sju
ämnen:
·· Samhällskunskap ·· Biologi
·· Historia
·· Fysik
·· Religion
·· Kemi
·· Geografi

2015-10-05 17:17

Finns som språkstöd
på modersmål hos
inläsningstjänst

Förstå språket NO/SO
Elevbok inkl. mp3

523-3127-9

265:-

Onlinebok, 1 år

523-5263-2

129:-

Författare Tiia Ojala

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Avsedd för nyanlända, årskurs 7–9 och
språkintroduktion.

Förstå språket SAMHÄLLSKUNSKAP

Förstå språket
SAMHÄLLSKUNSKAP

Förstå språket
SAMHÄLLSKUNSKAP

Nyhet!

Nu kommer Förstå språket Samhällskunskap!

Stina Lundholm
Tiia Ojala

Läromedlet riktar sig till svenska som andraspråk på
högstadiet och till gymnasiets språkintroduktion. Och som
i övriga delar av serien Förstå språket är det både språk
och ämneskunskaper som utvecklas – materialet har tydlig
koppling till läroplanens centrala innehåll och kunskapsmål i
samhällskunskap 7-9. Faktatexter varvas med uppgifter som
både utmanar eleverna och uppmuntrar kommunikation i
klassrummet.
Håll även utkik efter Förstå språket Geografi och så småningom också Förstå språket, Historia och Förstå Språket
Religion.

Förstå språket
Samhällskunskap

523-5404-9

98:-

Författare Tiia Ojala och Stina Lundholm
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Bron

sa. De fyra blocken
sten att söka och förmedla
slåda har en tydlig
terära utflykter, med

Bron är en allt i ett-bok för introduktionsprogrammen eller för de elever
som behöver repetera och komma ikapp och som ännu inte uppnått
betyget E i grundskolans svenska.

SVENSKA DIREKT

ka för grundskolans senare

– svenska som andraspråk för introduktionsprogrammen

SVENSKA
DIREKT

Cecilia Peña
Laila Guvå

studiebok för svenska

BRON

Boken har en tydlig struktur med
varierande uppgifter med mycket
kommunikation. Den tar upp delarna i det centrala innehållet för
åk 7–9 i svenska och svenska som
andraspråk. När eleven har arbetat färdigt med Bron finns det ett
bra underlag för betygssättning.

Cecilia Peña
Laila Guvå

Avsedd för svenska/svenska som
andraspråk på introduktionsprogrammen.

523-1217-9

Bron

523-2166-9

282:-

Onlinebok, 1 år

523-5060-7

115:-

Innehåll:
·· Argumenterande texter:
insändare och debattartiklar
·· Samtal och diskussioner
·· Krönikor
·· Berättande texter: noveller
·· Bilder berättar
·· Berätta med rörliga bilder
·· Sakprosa
·· Språk i Sverige och Norden
·· Att söka jobb – skriv ett formellt brev
·· Grammatik

Författare Cecilia Peña och Laila M Guvå
= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Svenskpodden

Podcast

En podcast fylld med värdefulla tips som du kan använda direkt i ditt klassrum.
Lyssna i telefonen eller på vår hemsida sanomautbildning.se/svenskpodden
I Svenskpodden intervjuar
Carl-Johan Markstedt insatta
personer i svenskämnets olika
delar. Carl-Johan har själv en
bakgrund som lärare och journalist. Han har också tagit fram
flertalet läromedel. Idag arbetar
han med skolverksamheten på
Nobelmuseet i Stockholm.

Exempel på tidigare avsnitt:
·· Att skriva för tonåringar
·· Nyanländas lärande
·· Nobelpriset i litteratur 2017
·· Genrepedagogikens framgång
·· Retoriken som resurs i
klassrummet
·· Bedömning och betygssättning

Tips – lyssna i telefonen, när det passar dig!
Öppna din Podcaster eller Acast, sök upp Svenskpodden och välj prenumerera.
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Svenska impulser 1

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Nyhet!

– svenska som andraspråk

Svenska impulser söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom
ramen för en tydlig struktur. Boken har ett tydligt fokus på strategier för
språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar.

carl-johan markstedt
sofia löwenhielm

Svenska impulser 1 – svenska som andraspråk
utgår ifrån ämnesplanen i svenska som andraspråk.
Liksom Svenska impulser 1 innehåller sva-versionen
fylliga kapitel om muntlig och skriftlig framställning,
litteratur och språk, 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.

Svenska som andraspråk

SVA

svenska som
andraspråk

SVA

carl-johan markstedt
sofia löwenhielm

I dialog med eleverna
·· Boken förstärker och fördjupar
elevernas kunskaper.
·· Boken har många uppgifter av
varierade slag och en levande berättarröst.
·· Svenska impulser innehåller mallar
och modelltexter som stöttar eleverna.

svenska som
andraspråk

SVA

markstedt
löwenhielm

Lärarhandledning
Lärarhandledningen ger läraren stöd och
inspiration till undervisningen. Lärarhandledningen har samma upplägg som
grundboken.

n

u
tt och
eckla din

ar till
uktur.

slag,
åklig
na
er vidare.

ISBN 978-91-523-3789-9

(523-3789-9)

Boken i fem gedigna block
·· I 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.
·· 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 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.

Lärnadrledning
ha

·· I 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 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.

I lärarhandledningen finns:
·· Beskrivningar av kapitlens syfte och
innehåll.
·· Förslag på arbetsgång till varje kapitel.
·· Flera nya uppgifter med tillhörande
kopieringsunderlag.
·· Förslag på svar till samtliga samtala om
texten-frågor.
·· Läsförståelsefrågor och fler exempeltexter.
Svenska impulser 1 – svenska som
andraspråk är avsedd för svenska som
andraspråk 1 på gymnasiet och vuxen
undervisningen.

Svenska impulser 1
- svenska som andraspråk

523-4572-6

Onlinebok, 1år

523-5401-8

129:-

Lärarhandledning
(utkommer vt 19)

523-5477-3

1 192:-

379:-

Författare: Carl-Johan Markstedt och
Sofia Löwenhielm
= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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Grundhjulet

– grundläggande sva
Letar du efter en lärobok att använda på grundläggande SVA som fungerar för
de nya delkurserna? Vill du hitta något som rustar dina elever inför de krav som
ställs på gymnasienivå? Tycker du att det ska finnas en gedigen ordlista och
möjlighet för eleverna att lyssna på texterna när de vill?

Svenska
som andraspråk för

DU

Texterna i blocket JAG handlar om enskilda individer, vad de
personerna har varit med om, vad de tycker, tänker och känner.
Många texter är skrivna i jag-form. Nästa block har rubriken DU och
kommer att ha ett annat fokus, men innan du börjar arbeta med det
blocket, lyssna på sången ”Älska mej”. Sök på sångens titel på nätet.
Sången får avsluta blocket JAG.

grundläggande

vuxenutbildning

Lyssna

Grundhjulet

Svenska
som andraspråk för
grundläggande

matik
am
gr

Ewa Holm Kristina Asker

Grundhjulet – övningsbok i grammatik är baserad på
huvudboken Grundhjulet.

Kristina Asker

Övningsboken bygger på texter, övningar och teman från
huvudboken. Övningarna är avsedda att göras kapitelvis i
anslutning till huvudbokens kapitel för att repetera centrala
grammatiska moment.
Många ord ifrån texterna och övningarna i huvudboken
används här för att på så sätt bidra till ordinlärningen.

En minigrammatik ingår för att förklara grundläggande
grammatiska begrepp.

Övning
sbo
k

D
D
D
D
D
Grundhjulet
D
D
D
D
D
D
D
D

Grundhjulet – övningsbok i grammatik

Se mig för här är jag
låt mig få komma nära
till era hjärtan så som den jag är
den jag försöker vara
ge mig min morgondag
min enda önskan nu och här
älska mig för den jag är
Se fjärilsvinges slag
i alla himlar fara
se alla ögon
blinka stjärneljus

vuxenutbildning

i

I blocket DU kommer du att läsa texter i flera genrer; dikter, utdrag ur
romaner, brev, recept, intervjuer, och andra texter. Ibland är texterna
riktade till en enskild person och tilltalsordet är många gånger ”du”.
Det gäller i till exempel meddelanden och personliga brev, men också
i manualer och instruktioner av olika slag. Språket ändras beroende
på vem du riktar dig till eller vem du kommunicerar med och du får
öva på att skriva och tala på olika sätt beroende på mottagare.

Älska mej

Låt livet komma nära
se mig för här är jag
min enda längtan nu och här
älska mig för den jag är

Se fjärilsvinges slag
i alla himlar fara
se alla ögon
blinka stjärneljus
Låt livet komma nära
se mig för här är jag
min enda längtan nu och här
älska mig för den jag är
Min enda längtan nu och här
älska mig för den jag är
© Mono Music
Text: Marie Nilsson-Lind
Musik: Benny Andersson

Låt livet komma nära
se mig för här är jag
min enda längtan nu och här
älska mig för den jag är

Resonera
1
2
3
4
5

Vem ser du framför dig när du hör den här sången?
I vilken situation har sången skrivits, tror du?
Vilka känslor väcker sången, tycker du?
Är det någon rad i sången du tycker extra mycket om? Vilken i så fall?
Hur kan man förstå att det här är en sång och inte en dikt?

98

99

jag

Facit till Grundhjulet – övningsbok i grammatik finns
på www.sanomautbildning.se/hjulet

ISBN 978-91-523-3346-4

Grundhjulet_inlaga.indd 98

2016-01-20 09:05 Grundhjulet_inlaga.indd 99

2016-01-20 09:05

Ewa Holm och
Kristina Asker

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Texterna i blocket JAG handlar om enskilda individer, vad de
personerna har varit med om, vad de tycker, tänker och känner.
Många texter är skrivna i jag-form. Nästa block har rubriken DU och
kommer att ha ett annat fokus, men innan du börjar arbeta med det
blocket, lyssna på sången ”Älska mej”. Sök på sångens titel på nätet.
Sången får avsluta blocket JAG.

Grundhjulet vänder sig till vuxna som
studerar svenska som andraspråk på den
Älska mej
grundläggande vuxenutbildningen.

Hörförståelse övas genom avlyssningsövningar av olika slag. Alla texter är inlästa
och går att ladda ner kostnadsfritt via vår
hemsida. Tips
om studieteknik
och skriSe mig för här är jag
Se fjärilsvinges
slag
låt mig få komma nära
i alla
himlartre
farablocken. Ordlistor med
Boken är indelad i tre större temablock:
vande finns
i alla
till era hjärtan så som den jag är
se alla ögon
JAG, DU och VI. I varje block möter
eleverna
förklaringar
till bokens alla texter finns på
den jag försöker vara
blinka stjärneljus
många olika typer av texter såsom
sånger,
övningsmästaren.se.
ge mig min
morgondag
Låt livet komma nära
min endakåserier,
önskan nu och här
dikter, noveller, utdrag ur romaner,
se mig för här är jag
älska mig för den jag är
min övningsbok
enda längtan nu ochi här
Grundhjulet
grammatik innekrönikor, reportage och tidningsartiklar. Till
Se fjärilsvinges slag
älska mig för den jag är
håller många
textanknutna övningar och är
texterna finns läsförståelsefrågor,
diskusi alla himlar fara
Min enda längtan nu och här
ett komplement
grundboken.
sionsfrågor och ordövningar.seEleverna
får
alla ögon
älska mig till
för den
jag är
stjärneljus
© Mono Music
också öva på att skriva i olikablinka
genrer.
Låt livet komma nära
se mig för här är jag
min enda längtan nu och här
älska mig för den jag är

Text: Marie Nilsson-Lind
Musik: Benny Andersson
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Grundbok inkl. mp3

523-2798-2

322:-

Övningsbok i grammatik

523-3346-4

121:-

Elevpaket Grundbok och Övningsbok

523-5473-5

410:-

Facit

523-5540-4

70:-

Grundbok Online, 1 år

523-5067-6

129:-

Grundhjulet, facit pdf

523-4522-1

70:-

Författare övningsboken Kristina Asker och
Ewa Holm

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Resonera
Övningsmästaren.se
1 Vem ser du framför dig när du hör den här sången?

Grundhjulet_inlaga.indd 98

Grundhjulet

Författare Kristina Asker

Låt livet komma nära
se mig för här är jag
min enda längtan nu och här
älska mig för den jag är

I vilken situation har sången skrivits, tror du?
Kostnadsfri digital portal2för
3 Vilka känslor väcker sången, tycker du?
ljudfiler, ordträning, hörövningar
4 Är det någon rad i sången du tycker extra mycket om? Vilken i så fall?
5 Hur kan till
man förstå att det här är en sång och inte en dikt?
och begreppsträning kopplade
våra läromedel i moderna språk,
98
svenska, sfi och matematik.

Avsedd för delkurserna 1–4 på
grundläggande SVA

Finns att köpa som E-bok
via Adlibris och Bokus.
jag

2016-01-20 09:05
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Läshjulet

– sva 1–3 gymnasienivå

LÄSHJULET
KRISTINA ASKER

En resa genom Sverige

Läshjulet en litterär resa genom Sverige.
Den riktar sig till vuxna som studerar
svenska som andraspråk på gymnasienivå,
kurs I och 2. Boken består av 10 kapitel som
innehåller texter med anknytning till olika
delar av Sverige. Det sista kapitlet behandlar läsvanor och lässtrategier och ger tips
och råd som kan komma till nytta när som
helst under läsningen av övriga texter.
Läshjulet innehåller utdrag ur romaner, dikter, sånger och noveller. I boken finns också
artiklar om intressanta personer som uttalar sig om läsning, skrivande och språkinlärning. Boken innehåller också teman som
kärlek och hemlängtan. Texterna är valda
för att intressera den som vill lära sig mer
om Sverige och dess författare.
Efter varje text finns frågor som hjälper
eleverna att förstå textinnehållet. Frågorna

bygger på idén att en läsare behöver arbeta
med en text på olika plan för att förstå den;
dels avkoda den och förstå orden, dels leta
efter ledtrådar för att få en djupare förståelse. Slutligen behöver läsaren diskutera
texten med andra för att kunna sätta in den i
ett sammanhang och för att så småningom
kunna utvecklas till en kritisk läsare.
I Läshjulet ges möjlighet att träna ordförståelse och uttal samt att kortfattat sammanfatta och repetera den lästa texten. I de
längre skrivuppgifterna tränar eleverna på
att skriva i olika genrer.
Avsedd för svenska som andraspråk 1–3.
Läshjulet
– en resa genom Sverige

523-2439-4

356:-

Författare Kristina Asker

Ordlistor med förklaringar till böckernas alla texter
finns kostnadsfritt på övningsmästaren.se

Skrivhjulet

– sva 1–3 gymnasienivå
Skrivhjulet är en lärobok om genrer. Den
riktar sig främst till vuxna som studerar
svenska som andraspråk och bygger på
arbete enligt cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. Arbetssättet är anpassat
efter de villkor som gäller för vuxenstuderande.
I Skrivhjulet lär man sig att känna igen
mönster i olika texter och får öva på att
skriva egna texter. Man arbetar enligt
cirkelmodellen steg för steg, med en genre i
taget, för att:
·· få textförebilder
·· skriva texter med stöd
·· skriva texter självständigt
·· utveckla kunskap om genren

Skrivhjulet består av tio kapitel, där genrerna behandlas en i taget. Texterna är valda
för att utgöra exempel på genrer men också
för att väcka intresse och skapa diskussion.
I slutet av varje kapitel finns skrivuppgifter
och genrens kännetecken repeteras. Alla
kapitel innehåller dessutom avsnitt med
praktiska råd till den som skriver.
Boken kan med fördel användas för självstudier.
Avsedd för svenska som andraspråk 1–3.
Skrivhjulet
– en lärobok om genrer

622-9308-6

366:-

Författare Kristina Asker

Facit och en mall för rapportskrivning till Skrivhjulets
övningar finns kostnadsfritt på hemsidan.
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Worldwide English
Worldwide English 5 och 6 är ett komplett läromedel anpassat för de högskoleförberedande programmen. Worldwide English för engelska 5 och 6
ger eleverna kunskaper för att klara av de kommunikativa situationer de
möter i verkliga livet, men även verktyg att klara de nationella proven.

8-91-523-2669-5
8-91-523-0260-6
8-91-523-0267-5
8-91-523-2683-1

smastaren.se
mastaren.se

WORLDWIDE ENGLISH 6

WORLDWIDE ENGLISH 5

STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

WORLDWIDE
ENGLISH 6
Christer Johansson
Kerstin Tuthill
Ulf Hörmander
Allt i ett-bok
Elevfacit inkl. grammatiken
Lärarhandledning
Lärar-cd

ISBN 978-91-523-2670-1
Christer Johansson
ISBN 978-91-523-1528-6
Kerstin
Tuthill
ISBN
978-91-523-1531-6
ISBN
978-91-523-2684-8
Ulf Hörmander

Glosmästaren
Elevljudfiler

www.glosmastaren.se
www.ljudmastaren.se

Christer Johansson
Kerstin Tuthill
Ulf Hörmander

Övningsmästaren.se

Johansson Tuthill Hörmander

Johansson Tuthill Hörmander

Kostnadsfri digital portal för
ljudfiler, ordträning, hörövningar
och begreppsträning kopplade till
våra läromedel i moderna språk,
sfi och matematik.

Texterna

World Wide English 5

I Worldwide English finns intresseväckande
texter, noveller, dikter, sånger och utdrag ur
romaner. Eleverna får både faktatexter och
skönlitteratur från världens alla hörn.
Texterna innehåller humor, spänning och
intressanta livsöden från hela den engelskspråkiga världen. I Worldwide English 6 är
fem av texterna klassiker som belyser
litteraturepoker och författarskap. Även
kortare läsupplevelsetexter från den mindre
kända engelskspråkiga världen finns
representerade, ett moment vi kallar English
Worldwide (EW).

Övningarna
Kommunikation tränas systematiskt och
allsidigt med hjälp av inledande instruktioner och råd. I övningsdelen finns engagerande uppföljningar där det gäller att reflektera,
tala, diskutera och skriva om aktuella ämnen
som står eleverna nära.

I Worldwide English 5 börjar eleven
träna strategier för att argumentera,
debattera och diskutera. Detta moment
utökas i Worldwide English 6. Grammatiken
tränas systematiskt och de grammatiska
förklaringarna finns tydligt placerade i
facit. På så sätt kan eleverna få en direkt
återkoppling och förklaring där det behövs.

Allt i ett-bok

523-2669-5

389:-

Allt i ett-bok onlinebok, 1 år

523-5189-5

129:-

Elevfacit inkl. grammatiken

523-2732-6

81:-

Lärar-cd

523-2683-1

931:-

Lärarmaterial (pdf)

523-3082-1

919:-

Lärarens ljudfiler online
(mp3-filer) skollicens

523-3262-7

974:-

Lärarmaterialet

World Wide English 6
Allt i ett-bok

523-2670-1

389:-

Allt i ett-bok onlinebok, 1 å r

523-5190-1

129:-

Elevfacit inkl. grammatiken

523-2733-3

81:-

Lärar-cd

523-2684-8

931:-

Lärarmaterial (pdf)

523-3083-8

919:-

Lärarens ljudfiler online
(mp3-filer) skollicens

523-3263-4

974:-

Här ryms rikligt med material såsom kompletterande information som underlättar
lektionsplaneringen, övningsmaterial med
extra grammatik för de elever som behöver
det samt kortare läxförhör och tester som
ger möjlighet att träna inför det nationella
provet. Här finns också alla hörövningar, extraövningar och mycket mer.

Författare Christer Johansson, Kerstin Tuthill
och Ulf Hörmander

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Samhällsvetenskapsprogrammet
Engelska 6
Christer Johansson
Kerstin Tuthill
Ulf Hörmander

WORLD WIDE ENGLISH

WORLD WIDE ENGLISH

Naturvetenskapsprogrammet
Engelska 6
Christer Johansson
Kerstin Tuthill
Ulf Hörmander

Samhällsvetenskapsprogrammet

Allt i ett-bok inkl. elev-cd (best.nr 523-1532-3)
Elevfacit inklusive grammatiken (best.nr 523-1533-0)
Lärarhandledning (best.nr 523-1531-6)
Lärar-cd (best.nr 523-1534-7)
Elev-cd (5-pack) för komplettering (best.nr 523-1535-4)

Christer Johansson

ISBN 978-91-523-1527-9

Kerstin Tuthill
www.sanomautbildning.se

WORLD WIDE ENGLISH 2 Naturvetenskapsprogrammet

Allt i ett-bok inkl. elev-cd (best.nr 523-1527-9)
Elevfacit inklusive grammatiken (best.nr 523-1528-6)
Lärarhandledning (best.nr 523-1531-6)
Lärar-cd (best.nr 523-1529-3)
Elev-cd (5-pack) för komplettering (best.nr 523-1530-9)

WORLD WIDE ENGLISH 2 Samhällsvetenskapsprogrammet

WORLD WIDE ENGLISH

Ulf Hörmander

(1527-9)

ISBN 978-91-523-1532-3

WORLD WIDE ENGLISH
Naturvetenskapsprogrammet

Christer Johansson
Kerstin Tuthill

www.sanomautbildning.se
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(1532-3)

Ulf Hörmander

Första upplagan av WWE
finns för komplettering på
sanomautbildning.se

ENGELSKA

Core English
Serien Core English är avsedd för Engelska 5 och 6 på gymnasieskolans högskoleförberedande program och innehåller engagerande texter och uppgifter.
Grundtanken är att du ska kunna presentera ett spännande och varierat material
för dina elever. De olika texttyperna har både ett stort läsvärde och speglar olika
delar av den engelskspråkiga världen.

C O RE 1
ENGLISH

Core 2 är indelad i Fiction, Non-fiction
och Classics. Fiction består av tematiskt indelade skönlitterära texter.
Non-fiction är en samling tidningsartiklar som tar upp aktuella ämnen.
Classics innefattar sex kända klassiska
verk ur den brittiska och amerikanska
litteraturhistorien samt information om
författaren och samtiden.

C O RE 2
ENGLISH

Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson
Monica Hjorth

STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Core 1 består av sex teman som inleds
med en bild och några reflekterande
frågor. Sedan följer en längre hörövning
samt tre lästexter med övningar. Den
sista texten är en novell som kan användas till reflektion och textanalys. Temat
kompletteras med en dikt eller en sång.

Monica Hjorth
Eric Kinrade

Eric Kinrade

Core English 1
Allt i ett-bok inkl. ljudfiler

622-7514-3

388:-

Allt i ett-bok onlinebok, 1 år

523-5176-5

129:-

Elevfacit

622-7518-1

70:-

Lärarhandledning

622-7520-4

959:-

Lärarens ljudfiler online
(mp3-filer) skollicens

523-3246-7

974:-

Allt i ett-bok inkl. ljudfiler

622-9369-7

388:-

Allt i ett-bok onlinebok, 1 år

523-5177-2

129:-

Elevfacit

622-8740-5

70:-

Lärarhandledning

622-8742-9

959:-

Lärar-cd 4 st.

622-8744-3

945:-

Lärarens ljudfiler online
mp3-filer

523-3247-4

974:-

Core English 2

BONNIERS

BONNIERS

Övningarna

Grammatiken

Till var och en av texterna finns innehålls
frågor och ordkunskapsövningar, t.ex.
false friends, phrasal verbs och collocations. Fria tal- och skrivövningar är ett självklart inslag i övningskedjan till varje text.
I Core 1 avslutas varje temaområde med
ett avsnitt kallat Speaking and Writing, där
eleverna, utifrån sin nivå, får möjlighet att
träna fri muntlig och skriftlig produktion.
I Core 2 har uppföljningsövningarna till
texterna utökats med mer avancerade taloch skrivövningar.

I grammatikavsnittet tränas de grammatiska moment som svenska elever oftast gör
fel på. Syftet med grammatikträningen är
framför allt att förbättra elevernas muntliga
och skriftliga kommunikation.

Författare Jörgen Gustafsson,
Monica Hjorth och Eric Kinrade

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns bl.a. textkommentarer, författarpresentationer, extra
övningar, tester till alla units samt hör
manus.

Portfolio Skills
I detta omfattande avsnitt får eleverna
hårdträna de fyra färdigheterna. Övningarna liknar det nationella provet till sin karaktär och föregås av tips och råd till eleverna.

Övningsmästaren.se
Kostnadsfri digital portal för
ljudfiler, ordträning, hörövningar
och begreppsträning kopplade till
våra läromedel i moderna språk,
sfi och matematik.

Finns för komplettering på vår
hemsida sanomautbildning.se
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ENGELSKA

In real life
In real life är avsedd för gymnasieskolans yrkesförberedande program,
Engelska 5, samt för motsvarande nivå inom vuxenutbildningen.

A Pair off the words.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nothing beats the smell of freshly baked bread, and nowhere is this more
apparent than on an offshore oil rig. The crew is starved after a 12-hourshift working above stormy seas.
Life of an offshore baker means making life enjoyable for others. You and
the guys are working 12-hour-shifts for a month at a time and morale is
important, so you can be sure that the cooks and bakers on an offshore oil
rig are extremely appreciated.
Most offshore baking jobs are on the night shift, but that depends on the
rig, as the larger rigs, have both day and night shifts for the bakers. What do
you bake on an offshore oil rig? Well, usually different kinds of bread, rolls,
pastries, cookies and snacks.

Student’s book

As an offshore baker you are also in charge of desserts. If you
stick with your basic pies and pastries you will do fine. But
don’t take shortcuts in your ingredients; use real butter and
your desserts will go from good to great. It’s all about making
the people happy, and nothing creates comfort like using a lot
of real butter.
Baking jobs offshore have their own unique set of challenges
and rewards. But like anything else in life, it is what you make
of it. Approach it with joy and an attitude of service, and you
will find doors opening for you, not only on the oil rigs, but in
life. Don’t just be an offshore baker – be the best offshore baker
your crew has ever met, and make them happy and delighted
to eat your creations. You’ll not only make the
crew happy; you’ll make them your
friends.

Fred Nilsson
Gunnar Svedberg

2

Word work

Buns over board
[offshore baker]

oven
rolling pin
baking plate/cookie sheet (Am E )
pastry bag
flour
whole grain
food colouring
loaf pan
spatula
baking cup
icing brush
mixing bowl
beater
apron
measuring cup set

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

brödform
brödkavel
brödpensel
degskrapa
fullkorn
förkläde
kakform i papper
livsmedelsfärg
mixerskål
mjöl
måttsats
spritspåse
ugn
ugnsplåt
visp

W O R k I N G Pa G e S

W O R k I N G Pa G e S

YRKESPROGRAM

2

B What has the baker made? Pair off the pictures
with the words.

apparent märkbar
crew manskap
starved utsvulten
offshore utanför kusten
enjoyable angenämt
depends on beror på
rolls småfranska
pastries bakelser och kakor
cookies småkakor
snacks tilltugg
desserts efterrätt
stick with håller dig till
pastries bakverk

1
2
3
4
5
6
7

rye bread
muffins
coconut macaroons
éclairs
brownies
white bread
cookies

shortcuts genvägar
comfort trivsel
challenges utmaningar
rewards belöningar
approach ta itu med
joy glädje
delighted förtjust

BONNIERS

36

37

Texterna är skönlitterära, verklighetsförankrade
och inspirerande.

Texterna
In real life är indelad i 13 huvudkapitel.
Kapitlens teman är bland andra Eat it!
(matvanor och annat matnyttigt), Use your
brains (unga entreprenörer) och My life, my
future (att kämpa för sina egna val). Varje
tema inleds med en bild, dikt eller hörförståelse som introducerar ämnet som kapitlet
behandlar. Huvudtexterna är skönlitterära,
verklighetsförankrade och inspirerande.
I boken finns även 13 yrkestexter = Working
pages. På dessa sidor presenterar vi olika
yrken och övar ett yrkesspecifikt ordförråd.
Oavsett program så har eleverna nytta av
att få insikt i olika yrken och de ordfält som

kan kopplas till dem. Working pages ökar
elevernas förståelse för olika sätt att tjäna
sitt levebröd. I boken ingår även flera sånger
med yrkesanknytning.

Övningarna
Huvudtexterna följs upp med övningar som
förbättrar elevernas språkliga förmåga
och ger dem möjlighet att träna samtliga
språkliga färdigheter. Bland övningstyperna
finns textbundna frågor, hörförståelse samt
grammatik och ordförståelse. Varje kapitel
innehåller även längre uppgifter med fokus
på muntlig och skriftlig produktion.

Övningsmästaren.se
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning kopplade till våra läromedel i moderna språk, sfi och matematik.
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In real life
Student´s book inkl. ljudfiler

622-9514-1

350:-

Student´s book onlinebok, 1 år

523-5188-8

129:-

Lärarens ljudfiler online
(mp3-filer) Skollicens

523-3249-8

974:-

Författare Fred Nilsson och Gunnar Svedberg

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

ENGELSKA

Engelska grammatikövningar
Tre häften som vart och ett tar upp tio grammatikmoment av den typ som eleverna
ofta gör fel på och därför behöver träna
ytterligare.
Engelska grammatikövningar 1 repeterar grundläggande delar från tidigare
skolår. Häftet tränar bl.a. presens, best./
obest. artikel och do-frågor.
Engelska grammatikövningar 2 tränar
bl.a. preteritum, futurum, komparation och
genitiv.
Engelska grammatikövningar 3 tränar
bl.a. perfekt, progressiv form, adverb och
allehanda pronomen.

Avsedd för Engelska 5.
Engelska grammatikövningar 1 622-0857-8

132:-

Engelska grammatikövningar 2 622-0983-4

132:-

Engelska grammatikövningar 3 622-0984-1

132:-

Elevfacit 1 (5-pack)

622-1073-1

215:-

Elevfacit 2 (5-pack)

622-1091-5

215:-

Elevfacit 3 (5-pack)

622-1093-9

215:-

Författare Jörgen Gustafsson

Den Engelska Grammatiken
Genomgående markeras amerikansk
engelska, stilnivåer, sociala och språkliga
DEN ENGELSK A GRAMMATIKEN
variationer, formellt/informellt
språk och
uttal, där det anses nödvändigt.
Avsedd för Engelska 1-6 samt universitetsoch vuxenstudier.
Jörgen Gustafsson • Mats Oscarson

Den Engelska Grammatiken är avsedd för gymnasieskolan, vuxenutbildningen och
liknande utbildningar.
En lärobok och uppslagsbok, både för skolan och livet.

Den Engelska Grammatiken är enkel, lättläst och användarvänlig, så att den studerande
också ska kunna utnyttja den på egen hand.
Boken är upplagd i kapitel enligt ordklasser och tar systematiskt upp elementära
grammatiska moment.
Fördjupningsavsnitten har fått en särskild markering.

Illustrerade skämt och citat stödjer framställningen och inlärningen.

Exemplen speglar modernt engelskt tal- och skriftspråk. Stor möda har lagts ner på att
ge exempel som är meningsfulla och användbara.

523-2505-6

379:-

Det finns genomgående både lättare och svårare uppgifter.
De flesta avsnitten avslutas med självtest.

Facit
I facit finns ofta flera svarsalternativ och en del förklarande kommentarer.

DEN ENGELSKA
GRAMMATIKEN
Jörgen Gustafsson • Mats Oscarson

Gustafsson • Oscarson

Den Engelska Grammatiken kompletteras av
Övningsbok 1
Det första avsnittet repeterar viktig grundläggande grammatik. Övriga övningar tränar
moment som vi av erfarenhet vet att den studerande ofta gör fel på.

Den Engelska Grammatiken

DEN ENGELSKA GRAMMATIKEN

Den Engelska Grammatiken är enkel, lättläst och användarvänlig; en kommunikativ
grammatik, både för det talade och skrivna
språket. Kommentarerna är utredande och
jämför svenska och engelska.
Boken är uppdelad i kapitel enligt
ordklasser och den tar systematiskt upp
elementära grammatiska moment men
ägnar också utrymme åt mer avancerade
strukturer för de elever som kommit längre i
sin engelska.

Författare Jörgen Gustafsson och Mats Oscarson
Lärarhandledning med test för kopiering
Lärarhandledningen innehåller test och metodiska tips.

(523-2505-6)

» Förbättra dina elevers
grammatikkunskaper.
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ENGELSKA

A good read
A good read innehåller 10 heltäckande vägledningar till aktuella och inspirerande
romaner. Böckerna behandlar vitt skilda teman, t.ex. vänskap, kärlek, utanförskap,
längtan, mod och svartsjuka. Huvudpersonerna är lika skiftande; vi möter soldater,
trendspanare, TV-stjärnor och helt vanliga ungdomar i olika situationer. Gemensamt
för dem alla är att de försöker finna sig själva i en förvirrande omvärld.

A good read
A companion to
ten novels

Agnes Gentili
Emma Fredriksson

BONNIERS

Varje kapitel täcker en bok och är uppdelat
i lärarsidor med allmän information om
boken och elevsidor med arbetsuppgifter.
Böckerna som presenteras i läromedlet.
lämpar sig såväl för helklassläsning som för
läsning enskilt eller i mindre grupper.

Ge dina elever
en läsupplevelse!

Lärarsidorna som markeras
med Teacher’s material-symbolen innehåller bland annat
presentationer av författarna,
sammanfattningar av romanerna och
förslag på hur ni kan använda romanerna i
klassrummet med exempel på uppgifter
före, under och efter läsningen.
Elevsidorna som markeras
med Students’ material-symbolen kan kopieras fritt. Här
finns bland annat presentationer av personerna i romanerna, uppgifter
som väcker läslust och ger förförståelse,
loggboksuppgifter, diskussionsfrågor,
skrivuppgifter och muntliga uppgifter.
Loggboksuppgifter och diskussionsfrågor
är formulerade så att elevernas egna erfarenheter lockas fram och blir en naturlig del
av samtalet kring läsupplevelsen.

I skrivuppgifterna får eleverna träna skrivande i olika genrer. Här finns uppgifter till
tidningstexter, brev, berättelser, talmanus
och mycket annat. Eleverna ges också
tillfälle att träna sin förmåga att skriva både
utredande och argumenterande.
I de muntliga uppgifterna finns förslag till
såväl enskilda framträdanden som rollspel
där hela klassen kan delta. Med utgångspunkt i det omfattande materialet väljer
läraren själv hur romanen ska bearbetas.

Romanerna ingår inte
i vägledningen A good read.
Vi hänvisar till bokus.com
eller adlibris.se

A good read
– A companion to ten novels

523-0297-2

Författare Agnes Gentili Cronholm
och Emma Fredriksson

Vill du ha ett likadant läromedel för
svenskundervisningen?
Läs om Känn på litteraturen 1–4 på sidan 10.
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Samma vägledningar som ingår
i A good read finns även att
köpa i digital form för 127:-/st.

1 112:-

A good read Lärarmaterial (pdf)
The Absolutely True Diary
of a Part-Time Indian

523-3086-9

130:-

Big mouth & ugly girl

523-3088-3

130:-

The Boy in the Striped Pyjamas

523-3093-7

130:-

Branded

523-3090-6

130:-

How to Build a House

523-3092-0

130:-

The Hunger Games

523-3095-1

130:-

Just Jealous

523-3094-4

130:-

Purple Heart

523-3087-6

130:-

So Yesterday

523-3089-0

130:-

Speak

523-3091-3

130:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

ENGELSKA

Boktips till dina elever
från A good read-författarna
Agnes Gentili Cronholm och Emma Fredriksson
rekommenderar fem spännande romaner
att använda i engelskundervisningen.

Picture
me gone
av Meg Rosoff

The
Absolutely
True Diary of
a Part-Time
Indian

Purple
Heart
av Patricia
McCormick

av Sherman Alexie

5

Highly
recommended
by Agnes
and Emma

Picture me gone av Meg Rosoff

Mila är inget vanligt barn. Hon kan
läsa av människor och stämningar
som få andra. Hon och hennes
pappa lämnar London och flyger
till New York för att leta efter hans
bästa vän Matthew, som försvunnit utan ett spår. Efter att ha besökt
Matthews hustru och son ger de
sig ut på vägarna. Det visar sig att
Mila får användning av sina förmågor när mörka hemligheter från
det förflutna kommer upp till ytan.

Speechless
av Hannah
Harrington

Invisibility
av Andrea
Cremer och David
Levithan

The Absolutely True Diary of
a Part-Time Indian av
Sherman Alexie

Invisibility av Andrea Cremer och
David Levithan

Speechless av
Hannah Harrington

Purple Heart av Patricia McCormick

Junior bor i ett indianreservat i
norra USA där livet är svårt och
drömmar omöjliga att förverkliga.
Han bestämmer sig för att byta
skola och gå high school utanför
reservatet – ett beslut som får
många konsekvenser under året
boken handlar om. The Absolutely
True Diary of a Part-Time Indian
är klok och gapskrattsrolig på
samma gång.

Chelsea Knot kan inte bevara en
hemlighet och alla vet att hon pratar för mycket. Under en fest leder
detta till att en kille blir svårt misshandlad och hamnar på sjukhus.
Chelsea blir utfrusen av sina populära vänner och bestämmer sig för
att vara tyst, för att undvika att fler
blir sårade. Hennes tystnadslöfte
får oanade konsekvenser.

Stephen föddes osynlig. Ingen har
någonsin sett honom, inte ens hans
föräldrar. En dag flyttar Elizabeth
in i hans hus och för första gången
träffar Stephen en person som ser
honom och kan beskriva hur han ser
ut. Men vad ligger bakom osynlig
heten och varför har Elizabeth förmågan att se honom? Det blir en vild
och spännande jakt efter magiska
förmågor genom Manhattans livliga
gator.
Matt Duffy är amerikansk soldat i
Irak. När han vaknar upp på sjukhus i
Bagdad har han fått hedersmedaljen
”Purple Heart” för sina insatser men
han kan inte komma ihåg vad som
hänt. Varför har han fått en medalj
och varför minns han om och om
igen hur en liten pojke blir skjuten? En
spännande och allvarlig bok om en
aktuell konflikt.
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TYSKA

Ausblicke
Ausblicke är ett läromedel för nybörjare i tyska. Läromedlet är anpassat efter Gy2011
men kan även användas i andra sammanhang som kursverksamhet och annan vuxenundervisning. I Ausblicke ges verktyg för att kunna kommunicera både muntligt och
skriftligt i vanliga vardagliga situationer. Dina elever kommer snabbt att lära sig tala
med människor i den tyskspråkiga världen och lockas att lära känna dess kultur och
samhälle närmare.

» I Ausblicke 1 får vi följa

svenska Klara och hennes
vänner i München som en röd
tråd genom de olika kapitlen.

Ausblicke 2
TYSKA 2
ERIK NILSSON

ANNA RAAB

CHRISTIAN BRAUN

Allt i ett-böckerna är indelade i sex kapitel som vart och ett består av fyra delar (A–D).
Varje kapitel behandlar ett tema och i introt till respektive kapitel finns en översikt
över det som eleverna ska lära sig i kapitlet. Här finns texter av många olika slag, bl.a.
dialoger, berättande texter, intervjuer mejl, sms, recept, bloggar och dikter.
I Ausblicke 1 får vi följa svenska Klara och
hennes vänner i München som en röd tråd
genom de olika kapitlen. Boken inleds med
ett introduktionskapitel där eleverna får
stifta bekantskap med både språket och
den tyskspråkiga kulturen samt får inblick i
tyskans och svenskans många likheter. Det
sista kapitlet, Weihnachten, berättar på ett
enkelt och inspirerande sätt om hur julen firas
i Tyskland.

I Ausblicke 2 fortsätter vi att följa några av
klaras vänner i München. Här finns även
flera helt autentiska texter, bl.a. en text av
Astrid Lindgren och en intervju med en
”Wandergesellin.”

I slutet av böckerna finns dessutom en
grammatikdel, facit, fras- och ordförråd,
styckeordlistor och en tysk-svensk/svensktysk alfabetisk ordlista.
Texterna A–C i varje kapitel är tänkta att
läsas intensivt. Därefter följer ett antal

Övningsmästaren.se
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, ordträning, övningar och begreppsträning kopplade till våra läromedel i moderna språk, sfi och matematik.
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övningar som på ett ofta lekfullt sätt
befäster nya ord och fraser. Efter varje text
introduceras också ett eller ett par nya
grammatiska moment som förklaras i kortfattade rutor och varje nytt moment övas
därefter grundligt. Arbetssättet i Ausblicke
är mycket varierat och reception, produktion
och interaktion övas både individuellt, i par
och i grupp, såväl muntligt som skriftligt.
I Ausblicke finns ett stort antal hörövningar
som både fokuserar på elevernas förförstå
else i kapitlens intron och befäster de språkliga kunskaperna efter respektive text.
I de intresseväckande Ausblick-uppgifterna får eleverna möjlighet att fördjupa sig
och söka sig utanför boken. Ausblick är alltid
kopplat till innehållet i texterna.
I kapitlen 1–3 i Ausblicke 1 finns under
rubriken Aussprache en uttalskurs som går
igenom de vanligaste kontrastiva svårig
heterna med ljudexempel och övningar.
D-texterna är lite längre lästexter som
kopplas samman med kapitlets tema.
Texterna tränar eleverna på att använda
olika lässtrategier och lockar dem att göra
jämförelser med egna erfarenheter.

TYSKA

C Im Englischen
Garten

Es ist Donnerstagnachmittag. Klara und ihre Freunde machen ein
Picknick im Englischen Garten. Die Sonne scheint und sie wollen den
ganzen Nachmittag bleiben.

Klara

Super, es ist sehr heiß. Haben wir alles für den Ausflug?

Martin

Ja, das hoffe ich. Sebastian hat einen Kuchen vom Kochkurs
dabei.

Sophia

Oh nein, hoffentlich schmeckt der Kuchen heute besser als
das erste Mal!

Klara

Psst, hier kommt er und Ali auch.

Klara

Wollen wir dann gehen? Aber wo ist Petra?

Ali

Sie kommt später. Sie hat morgen eine Prüfung und jetzt
findet sie das Buch nicht.

3

Sophia

Klara, hast du einen Badeanzug dabei?

Klara

Was? Kann man im Park baden?

Martin

Die ist ja unglaublich!

Sophia

Ja, klar! Es ist nicht wie in Schweden, aber man kann
in der Isar baden.

Klara

Wie spät ist es eigentlich?

Ali

Es ist fünf Uhr.

Klara

Dann müssen wir uns beeilen. Marie und Ricky kommen
auch. Sie warten jetzt am Chinesischen Turm!

Sophia

Kein Problem. In fünf Minuten sind wir da.

Sebastian

Hrm, deine Uhr geht nicht richtig, es ist schon drei Minuten
nach fünf.

Martin

Sebastian, halt die Klappe!

Facit
Boken innehåller facit till alla bundna
övningar samt förslag på lösningar till
många av de friare övningarna.
94

IN DER FREIZEIT

IN DER FREIZEIT

95

Lärarhandledning och Lärarens ljudfiler
Lärarhandledningen innehåller förutom en
mängd kopieringsunderlag även lektionstips, grammatikcheck, läxförhör, repetitionsövningar och prov som testar både
produktion, reception och interaktion, såväl
muntligt som skriftligt samt hörmanus. Till
lärarhandledningen medföljer även
lärarens alla ljudfiler digitalt.
Du som lärare får hjälp att bedöma med
hjälp av matriser och förslag till formativa
kommentarer som hjälper eleverna att
utvecklas.

» Boken inleds med ett introduktionskapitel där eleverna får

stifta bekantskap med både språket och den tyskspråkiga
kulturen samt får inblick i tyskans och svenskans många likheter.

5

Intro

Berliner Luft

Du kommer att få höra några samtal från turistinformationen vid centralstationen i Berlin. Vilka av platserna nedan nämns i samtalen? Har du hört talas
om några av dem? Diskutera med en kamrat.
Checkpoint Charlie
Kreuzberg
Alexanderplatz
Brandenburger Tor

Gedächtniskirche
Fernsehturm
Berliner Mauer
Tiergarten

Bernauer Straße
Jüdisches Museum
Pergamonmuseum

Ausblicke 1

5

I det här kapitlet lär du dig:
• att ta dig fram med olika färdmedel.
• att handla kläder.
• färger.
• att berätta om något du har gjort.
• att beskriva hur någon ser ut.
• månaderna.

Allt i ett-bok inkl. facit

523-1834-8

385:-

Onlinebok, 1 år

523-3194-1

129:-

Lärarhandledning online inkl.
lärarens ljudfiler online mp3

523-3583-3

1 991:-

Ausblicke 2

För att kunna det måste du lära dig:
• ord och uttryck från texterna.
• possessiva pronomen.
• personliga pronomen i grundform
(er, es och sie).
• perfekt.
Du får också veta något om:
• staden Berlin.
Bernauer Straße
berliner luf t

Allt i ett-bok inkl. facit

523-4611-2

385:-

Onlinebok, 1 år

523-5437-7

124:-

Lärarhandledning online inkl.
lärarens ljudfiler online mp3

523-4612-9

1 952:-

137

Författare Erik Nilsson, Anna Raab
och Christian Braun

C Der Familientag
Die Zeit in Lüneburg vergeht sehr schnell und es ist bereits Montag. Gestern
war Familientag, ein Tag ohne offizielles Programm. Wir haben ein paar
schwedische SchülerInnen gefragt, wie sie den Tag verbracht haben.
Annika
Gerhard, der Großvater in meiner Familie, hat gestern Geburtstag gehabt und am
Morgen haben Lea und ich einen Kuchen gebacken. Bei den Großeltern habe ich die
ganze Familie getroffen! Wir haben sehr viel gegessen, gesungen und gelacht. Sie
sind alle sehr nett. Ich habe sehr viel Deutsch geredet, denn die Großeltern haben
kaum Englisch gesprochen.
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SCHÜLERAUSTAUSCH

Felix
Die Eltern in meiner Familie sind geschieden. Nicos Vater und seine Freundin wohnen in einem Haus am Stadtrand. Sie wollten heute einen Ausflug mit uns machen.
Nico und ich waren aber sehr müde und wir haben den ganzen Tag am Pool gelegen.
Am Abend haben wir zusammen gegrillt.

1

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Axel
Mein deutscher Partner Lorenz, sein Bruder und ich haben den Heidepark besucht.
Das ist ein riesengroßer Vergnügungspark nicht weit von Lüneburg. Am Eingang hat
es eine lange Schlange gegeben. Über eine Stunde haben wir gewartet. Die Achterbahn habe ich echt super gefunden! Es hat viel Spaß gemacht.
Ella
Meine deutsche Familie und ich haben einen Spaziergang in der Lüneburger Heide
gemacht. Es gibt fast keine Bäume da und es sieht ungefähr wie auf Öland aus. Wir
haben sogar einen Fuchs gesehen. Dann haben wir Kaffee getrunken und es war
alles sehr schön.

SCHÜLERAUSTAUSCH
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TYSKA

Einverstanden
Einverstanden är ett läromedel för gymnasieskolans Tyska 3 och
4. I Einverstanden möts eleverna av intresseväckande texter och
får kontinuerligt använda alla sina språkliga förmågor.

Christopher Moldrickx

Einverstanden

•

Nils Johansson • Susanne Lüders • Hans Sölch • Kjell Rindar • Hans L Beeck

Einverstanden

Hans Sölch

•
•
Hans L Beeck

Jana
Simone
Moritz
Tom

Ja, bitte. Wir hätten gerne einmal Pizza Marinara,
einmal die Nummer 22, einmal Cannelloni und
dann noch die Pizza Delize, bitte.
Und zu trinken?
Eine Apfelschorle bitte.
Ich nehme eine Cola.
Ja, ich auch.
Und ich möchte eine Spezi.

–––

(Das Essen kommt.)
So, dreimal Pizza für Sie. Die Cannelloni kommen sofort.
Mmmm! Wie das riecht! Na, dann guten Appetit!
Tom Meine Pizza ist ganz schön scharf. So viel Peperoni!

Moritz

–––

Jana
Simone
Tom
Jana
Ober
Jana
Simone
Ober
Simone
Tom

Jetzt such dir mal was aus, Simone. Denk dran, du bist
eingeladen!

Moritz
Simone

(Simone liest die Speisekarte.)
Das hört sich alles so lecker an! Was wollt ihr?
Ich nehme Pizza Marinara.
Ist die mit Muscheln? Oh nee. Aber die Nummer 22 hört
sich gut an: Pizza mit Tomaten, Käse, Spinat, Garnelen und
Knoblauch. Ich glaube, die nehme ich. Und du, Moritz?
Moritz Hier, die Cannelloni.
Simone Und ich nehme Pizza Delize mit Tomaten, Käse,
Champignons, Paprika und Brokkoli.
Ober Möchten Sie bestellen?

Moritz

Simone
Tom

KOMMUNIKATION

Ur Einverstanden 1

30

Möchtest du einen Nachtisch, Simone?
Ich weiß nicht …
Wir gucken noch mal in die Karte.
Entschuldigung, können wir bitte noch mal die Karte haben?
Natürlich. Hier, bitte schön.
Ich weiß! Sollen wir uns vielleicht was teilen? Hast du Lust
auf Tiramisu?
Ja, O.K.
Haben Sie sich entschieden?
Ein Tiramisu mit zwei Löffeln bitte.
Ich nehme ein gemischtes Eis.
Für mich einen Apfelkuchen mit Vanillesoße und extra
Schlagsahne. Und noch eine Cola, bitte.
Was? So einen Bärenhunger?
Ja, wie immer. Ich muss Muskeln aufbauen.

Jana

nachträglich i efterskott
eingeladen bjudit
hört sich lecker an låter gott
Muscheln musslor
Garnelen räkor
Knoblauch vitlök

(Jana bezahlt.)
Simone

Ja, dann noch mal ganz herzlichen Dank für die Einladung!

Apfelschorle äppeljuice
med mineralvatten
Spezi blandning av coca
cola och fanta
Peperoni stark paprika
Nachtisch efterrätt, dessert
Schlagsahne vispgrädde
Bärenhunger hungrig
som en varg

KOMMUNIKATION
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I Einverstanden 2 finns också en stor variation av texter som ger eleverna lustfyllda
läsupplevelser i både tid och rum. Förutom
skönlitterära texter, faktatexter, dialoger,
sånger och dikter finns bland de 37 texterna
Jugend Direkt, hörtexter i form av autentiska
intervjuer där ett antal ungdomar berättar
om bl.a. fritid, skola och framtidsdrömmar.
Under rubriken Kulturträger ges kortfattade och allmänbildande porträtt av några
framstående personer från den tysktalande
världen, t.ex. Johann Sebastian Bach, Gustav
Klimt, Sigmund Freud och Alexander von
Humboldt.

–––

Wir möchten zahlen, bitte.
Getrennt oder zusammen?
Zusammen. Wir regeln das dann später, ja?
Tom O.K.
Moritz Ja, klar.
Ober

5
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Tom

Jana
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Heute gibt es keine DDR mehr und der letzte Trabi lief im April
1991 vom Band. Auf den Straßen sieht man nur noch ganz selten
ein Exemplar, dafür aber ist der Trabant ein Kultauto geworden.
In Berlin sind heute so genannte Trabi-Safaris populär. Da erlebt
man die Hauptstadt und ihre zweigeteilte Geschichte einmal aus
ganz anderer Perspektive.

Uppgifter
Varje text följs upp av ett antal frågor och
uppgifter under rubriken Textarbeit. Här
finns också uppgifter där eleverna ska
producera något på tyska utifrån sina egna
erfarenheter. Därefter följer Spracharbeit
där eleverna tränar sitt aktiva och passiva
ordförråd.
Efter Spracharbeit följer regelbundet ”Har
du koll på grammatiken?”. Här kan eleverna
repetera och kontrollera att de grundläggande kunskaperna i grammatik sitter.

Ober

Jana

genannt kallad
DDR (Deutsche Demokratische Republik)
officiell förkortning för
Östtyskland (1949–1990)
Zweitakter tvåtaktare
Pferdestärken hästkrafter
im Volksmund i folkmun
Rennpappe pappkartongsracer
Wartelisten väntelistor
lief vom Band lämnade
produktionsbandet

TySKa STEg 4

Einverstanden 1 är en allt i ett-bok som
består av 39 texter av olika slag. Här finns
berättande texter av både kända och
okända författare, intressanta faktatexter
och vardagliga dialoger. De tre separata
realiatexterna berättar om den årliga karnevalen i olika delar av Tyskland, den välbesökta Donauinselfest i Wien och världens
största partikelfysiklaboratorium, CERN, i
Schweiz. I Einverstanden 1 finns även ett
stort antal hörtexter, tankeväckande dikter
samt musik från det tysktalande området.

Tom

Simone hatte letzte Woche Geburtstag. Ihre Freunde Tom, Jana
und Moritz haben sie nachträglich zum Pizzaessen eingeladen.

10

Kjell Rindar

TySKa STeg 3

BONNIERS

Ober

6 In der Pizzeria

5

Der Trabant, liebevoll Trabi genannt, war das DDR-Volksauto:
ein Zweitakter mit 26 Pferdestärken, in Zwickau produziert. Im
Volksmund hatte er viele Spitznamen wie Asphaltblase, Rennpappe
oder Plastikbomber. Er war nämlich sehr klein und die Karosserie
wurde aus Kunststoff gemacht. Der Wagen sollte billig sein und
Blech war in der DDR rar und teuer. Trotzdem wurden viel zu
wenig Trabis hergestellt. Die Produktion war zu langsam und alle
wollten das Auto haben. Es gab lange Wartelisten, man musste
zehn und mehr Jahre Geduld haben.

2

1

Genom en tydlig struktur och ett tilltalande
formspråk lockas eleverna allt djupare
in i det tyska språket och kulturområdet.
Eleverna både kan, vill och vågar använda
tyska! Ett viktigt mål är att varje elev ska
utveckla sin förmåga att kommunicera i
olika vardagliga situationer. Den skriftliga
förmågan förbättras även successivt
genom att skriva e-post, brev, tidnings
notiser, korta berättelser m.m.
De varierade texterna ger eleverna möjlighet att reflektera över levnadssätt, kultur
traditioner och samhällsförhållanden i såväl
de tysktalande länderna som i Sverige.

26 Mit der Asphaltblase
durch Berlin

Med fokus på den
språkliga förmågan!

Wir machen
ein paar tec
menmarkt,
point Charl
war ein Übe
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gefeiert. Nic
Potsdamer
großstädtisc
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Weiter geht
Berlins größ
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Bequem ist
Fahrer sitzt
30 km/h üb
blaue Qualm
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über die Sta

Wir komme
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Mahnmal m
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geht die Tou

TYSKA

9 Der Rhein und die Loreley
Der Rhein hat eine große historische und kulturelle Symbolkraft
in Deutschland. Lange Zeit war er ein Grenzfluss zum Erzfeind
Frankreich. Als nationaler Identifikationspunkt für die Deutschen
behielt er seine Bedeutung bis etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
Durch die beiden verlorenen Weltkriege und die europäische
Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg bekamen nationale Symbole
aber einen schlechten Ruf in Deutschland. Kulturell jedoch behält
„Vater Rhein“ seine große Bedeutung, weil er ein wichtiger Schauplatz in der deutschen Sagen- und Märchenwelt ist.
Die Loreley-Sage gehört zu diesem kulturellen Erbe. Zum einen
bezeichnet die Loreley einen Felsen am Rhein, nahe dem Ort Sankt
Goarshausen. Hier schlängelt sich der Rhein am Loreley-Felsen
herum. Es war lange Zeit eine gefährliche Stelle für die Rheinschifffahrt, weil der Fluss an dieser Stelle sehr
schmal und die Strömung dort sehr stark ist.
Früher verunglückten viele Schiffe bei der
Loreley. In den 1930er Jahren hat man
aber die gefährlichsten Felsen an der
Loreley gesprengt, so dass heute die
Loreleypassage wesentlich ungefährlicher ist. Von mehreren Städten
gehen Schiffsrundfahrten zur Loreley.

31 Lawinenhunde
im Einsatz

Zum anderen ist die Loreley (der Sage nach) auch der Name einer
Nixe, die auf dem Felsen saß und mit ihrer Stimme die Rheinschiffer verwirrte. Durch den schönen Gesang der Loreley achteten die
Schiffer nicht auf die gefährliche Strömung rund um die Felsenriffe
und verunglückten deshalb an ihnen. Die Loreley wird als schöne
Frau mit langem blondem Haar beschrieben, das sie mit einem
goldenen Kamm kämmte. Heinrich Heine schrieb 1824 das Gedicht
die „Lore-Ley“, bis heute ein großer Klassiker deutscher Lyrik.
Aber erst als Friedrich Silcher im Jahre 1837 das Gedicht vertonte,
wurde es zu einem sehr beliebten Volkslied.
Erzfeind ärkefiende
die europäische Einigung Europas enande
Schauplatz scen, skådeplats
Sagen- und Märchenwelt sagovärld
Strömung vattenströmmarna
Nixe sjöjungfru
Felsenriffe klippreven
vertonte satte musik till

abseits vid sidan av
widerstehen stå emot
Schneebrett snömassor
reißt mit sich drar med sig
Lawinenhundestaffel fjällräddningen som arbetar
med lavinhundar
Wildspitze berg i Tyrolen

Zwölf Hundeführer train
einem Hubschrauber abs
Schneemassen befreit. Da
an. Denn wegen des Saue
eines Vermissten nach ein

Der Himmel ist strahlend blau, in der Sonne glitzert der unberührte Schnee abseits der Piste. Drei Skifahrer und ein Snowboarder
können der Versuchung nicht widerstehen und verlassen die
gesicherte Strecke. Plötzlich löst sich ein Schneebrett und reißt
die Wintersportler mit sich. Für einen solchen Einsatz übt die
Lawinenhundestaffel jedes Jahr auf der Wildspitze.

Ohrenbetäubend knatter
durch den weißen Staub
geregt bellend durchsuch
tief im Schnee. Zugleich s
ihren langen Lawinenson
Hoffnung, so auf ein Opf

Was für die Hunde ein Sp
Rettung vor dem Weißen
Wintersportler nur ein- b
begraben“, erklärt Rudi K
Verletzungen. Die Lawin
mit oder sie prallen gegen
drücken die eisigen Mass
machen das Atmen fast u

Heinrich Heine lebte von 1797–1856. Seit 1831 lebte
er als Schriftsteller und Journalist in Paris, wo er auch
verstarb. Er schrieb neben kritischen politischen Texten
auch Liebeslyrik, Novellen und Reiseskizzen. Im Jahr 1835
wurden seine zeitkritischen Schriften in Deutschland
verboten. Zu seinen bekanntesten Werken gehört das
satirische Versepos “Deutschland.
Ein Wintermärchen“ aus dem Jahre
1844. Bis heute gehört Heine zu den
großen Meistern deutscher Lyrik. Er
wird deshalb immer noch an vielen
deutschen Gymnasien gelesen.

Die Lawinenhundestaffel
Man vergräbt ein „Übung
Schneedecke. Das „Übun
Rettung warten. Sich alle
ist unmöglich; Luft gibt e
Licht gar keins. Eingehül
also abwarten, bis man da
Hundes hört. Zweieinhal
ungewöhnlich. Schließlic
Eisfelder überquert und a
Hunde werden schnell m

verstarb dog
Reiseskizzen reseberättelser
satirische kvicka, hånfulla

„Such den armen Mann“
Kira zu. Auf dieses Zeich
Bewegung. In großen Kr
Umgebung ab und nähert
Sie beginnt aufgeregt zu
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Ur Einverstanden 2

I Einverstanden 2 finns ”Koll på grammatiken” där eleverna möter nya grammatiska
moment, men även får möjlighet att repetera tidigare genomgångna moment.
Sprechen- och Schreiben-övningar är
självklara inslag till många av Einverstandens texter. För att underlätta för eleverna
kompletteras många av Sprechenövningarna med Redemittel som finns som
kopieringsunderlag i lärarhandledningen.
I ett antal kommunikationskapitel lär sig
eleverna behärska vardagstyska i olika
situationer.

Facit
I elevfacit finns svar på bokens bundna
övningar samt lösningsförslag till de öppna
övningarna.
Lärarens ljudfiler
Samtliga texter, sånger och hörtexter finns
inspelade. De har spelats in med infödda
tysktalande skådespelare i rollerna.
Lärarhandledningen
Innehåller bl.a. kopieringsunderlag, kapiteltest, grammatiktest, tre större prov, rollspel,
samt metodiska tips till texter och övningar.

Genom en tydlig struktur och ett tilltalande formspråk
lockas eleverna allt djupare in i det tyska språket
och kulturområdet. Eleverna både kan, vill och vågar
använda tyska!

Einverstanden 1
Allt i ett-bok inkl
nedladdningsbara ljudfiler

622-5557-2

352:-

Onlinebok, 1 år

523-5174-1

129:-

Elevfacit

622-5559-6

81:-

Lärarhandledning (pdf)

523-3774-5

915:-

Allt i ett-bok inkl.
nedladdningsbara ljudfiler

622-7501-3

357:-

Onlinebok, 1 år

523-5175-8

129:-

Elevfacit

622-7503-7

81:-

Lärarens ljudfiler online

523-4084-4

866:-

Lärarhandledning (pdf)

523-5345-5

915:-

Einverstanden 2

Författare
Nils Johansson (del 1),
Christopher Moldrickx (del 2),
Susanne Lüders (del 1),
Hans Sölch, Kjell Rindar
och Hans L Beeck

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Övningsmästaren.se
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, ordträning, övningar och begreppsträning kopplade till våra läromedel i moderna språk, sfi och matematik.
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TYSKA

Alles paletti
Alles paletti – den perfekta källan för systematisk ordinlärning och individualisering!
Alles paletti är avsett för Tyska 1 och 2 på
gymnasiet. Med detta helt fristående kopieringsmaterial ges möjligheter att träna och
utveckla ett basordförråd i det tyska språket.
Övningarna har olika karaktär i såväl
svårighetsgrad som tidsåtgång, med andra
ord ett utmärkt komplement till det ordinarie
undervisningsmaterialet.
Bland de många övningstyperna finns
enkla korsord, ordsallader, orientering (kartor), kombinationer av ord och illustrationer,
vilket-ord-ska-bort och mycket annat.

Alles paletti
Ordövningar i tyska
Kopieringsunderlag

christer amnéus • bonniers

Förekommande teman är bland andra:
Familie, Tiere, Kleidung, Körper, Berufe,
Essen und Trinken, Computer, Natur, Länder,
Wetter och Transporte.
Det stora antalet övningar i Alles paletti
kompletteras med facit och en alfabetisk
tysk-svensk och svensk-tysk ordlista.
Avsedd för Tyska 1 och 2.
Alles paletti
Kopieringsunderlag

622-9777-0

920:-

Författare Christer Amnéus

Den Tyska Grammatiken
Klingemann • Magnusson • Didon

DEN TYSKA GRAMMATIKEN

DEN T YSKA
GRAMMATIKEN
Ulrike Klingemann • Gunnar Magnusson • Sybille Didon

Klingemann • Magnusson • Didon

Den Tyska Grammatiken är en steg för steggrammatik. Varje avsnitt börjar med en geDEN TYSKA GRAMMATIKEN
nomgång av grundläggande
terminologi.
Tyska och svenska exempel jämförs och
skillnaderna förklaras. Exempelmeningarna
är lätta att lära in eftersom de för det mesta
står i ett naturligt sammanhang.
Utmärkande för boken är att den har
pedagogiska sammanfattningar och inlärningsvänliga översikter. Man kan börja läsa
var man vill, eftersom varje avsnitt är självförsörjande. Detta gör grammatiken mycket
lämplig för den som vill arbeta på egen
hand. I registret ges generösa hänvisningar
både till termer och enskilda ord.
ISBN978-91-523-0259-0

Övningsboken
Övningsboken är direkt kopplad till centrala
ordval. Många av uppgifterna fungerar bra
vid pararbete. Flera avsnitt avslutas med ett
självtest. I övningsboken lär man sig inte
bara grammatik utan också ett modernt tyskt
ordförråd, nyttiga fraser och intressanta fakta.

Elevfacit
Till övningsboken finns ett separat facit. Det
innehåller både lösningar till samtliga uppgifter och klargörande kommentarer.

Tyska och svenska exempel jämförs och
skillnaderna förklaras.

Lust auf Deutsch
finns för komplettering på
vår hemsida.
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Avsedd för Tyska 1–6 samt universitets- och
vuxenstudier.
Den Tyska Grammatiken

523-2718-0

390:-

Den Tyska Grammatiken
Övningsbok

622-3208-5

184:-

Den Tyska Grammatiken
Elevfacit

622-3212-2

81:-

Författare Ulrike Klingemann,
Gunnar Magnusson, Sybille Didon
och Peter Dornbusch (övningsbok/elevfacit)

TYSKA

Super
Tyska texter

Super
Tyska hörövningar
Pernilla SundStröm och
chriStoPher moldrickx

ANNA ABRAHAMSSON

Y o va n n a F e r n a n d o i s o c h
christopher Moldrickx

SUPER

SUPER

SUPER

TYSKA TEXTER

TYSKA
HÖRÖVNINGAR

TYSKA
HÖRÖVNINGAR

Steg 2-4

för Tyska 1–2

för Tyska 3–4

BONNIERS

Genom att arbeta med Super Tyska texter
för Tyska 2–4 förbättrar eleverna sin
språkliga slutledningsförmåga, sin extensivläsning och blir dessutom bättre på att
kommunicera på tyska.
Den stora variationen av tyska texter
behandlar bland annat det svenska musik
undret, svenska exportsuccéer, sommaren,
resor, hälsa, vampyrböcker, recept, horoskop och enkäter.
I kopieringsunderlaget ingår 38 övnin
gar där eleverna får arbeta med en stor
variation av tyska texter. Övningarna är
svårighetsgraderade och vi anger även hur
mycket tid som behövs för att göra dem.
Längst bak i häftet finns facit.
Super Tyska texter 2–4
Kopieringsunderlag

523-0659-8

Författare Anna Abrahamsson (texter)

EXTRA MATERIAL för att
stärka dina elevers språk!

900:-

En serie kopieringsunderlag för moderna språk med
en mängd möjligheter till aktiv språkträning.
Med Super Tyska hörövningar får dina
elever goda möjligheter att utveckla sin
hörförståelse. De många varierade
hörövningarna hjälper eleverna att utveckla
lyssnarstrategier samtidigt som deras självförtroende stärks. Eleverna uppmuntras att
utgå från det de faktiskt förstår istället för att
fastna på svåra ord.
Super Tyska hörövningar för Tyska 1–2
består av ett kopieringsunderlag med
24 hörövningar och en kompletterande
lärar-cd med alla inspelade texter. Hörövningarnas svårighetsgrad ökas stegvis och
bland övningarna finns en mängd varierade
frågetyper. Materialet lämpar sig även för
repetition och träning inför Skolverkets
provmaterial. De ämnen som behandlas
i hörövningarna är relevanta ämnen för
elever på gymnasiet, t.ex. att uppfatta enkla
ord, telefonsamtal, inköp, att beställa på
café, klockan, vägbeskrivningar, nyheter
samt ett flertal realiatexter.

Super Tyska hörövningar för Tyska 3–4 är
uppbyggt på samma sätt som för Tyska 1–2.
Även detta kopieringsunderlag består av
24 hörövningar samt en kompletterande
lärar-cd. Här inleds varje övning med en
instruktion på tyska och de längre texterna
är uppdelade i flera delar med inplanerade
pauser i uppspelningen. Texterna består
mestadels av dialoger, men även brev,
nyhetssändningar och realiatexter finns
representerade.
Super Tyska hörövningar 1–2
Kopieringsunderlag

523-1428-9

909:-

Super Tyska hörövningar 1–2 Cd 523-1429-6

498:-

Super Tyska hörövningar 1–2
online mp3-filer

523-5534-3

520:-

Super Tyska hörövningar 3–4
Kopieringsunderlag

523-1430-2

909:-

Super Tyska hörövningar 3–4 Cd 523-1431-9

498:-

Författare Pernilla Sundström, Christopher Moldrickx
och Yovanna Fernandois (hörövningar)

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Skriv upp dig för vårt
nyhetsbrev!
Ta del av nyheter och få information om våra evenemang
och erbjudanden. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på
www.sanomautbildning.se
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SPANSKA

Vistas
Läromedelsserien Vistas är ett heltäckande läromedel i spanska anpassat
för Gy 2011. Det är allt i ett-böcker som ger dig alla verktyg du behöver för en
kreativ och spännande språkundervisning.

VISTAS3

Eulalia Quintana

VISTAS3

Inger Rönnmark
Eulàlia Quintana Segalà

www.sanomautbildning.se

www.sanomautbildning.se

Vistas 1 – 4 är ett läromedel med tydlig
struktur och gemensamma grunddrag:

Rönnmark • Quintana

VI STA S 3 består av:
• Allt i ett-bok inklusive elevfacit (isbn 978-91-523-0394-8)
• Lärarhandledning (isbn 978-91-523-0395-5)
• Lärar-cd (isbn 978-91-523-0396-2)
• Ljudfiler på nätet för eleverna www.sanomautbildning.se/
ljudmastaren
• Digitala övningar på www.sanomautvildning/vistas
• Ordträning på ww.glosmastaren.se
• Repetitionshäftet Vistazo (isbn 978-91-523-0398-6)

Vistas 1
Vistas 1 bygger systematiskt upp den
grundläggande språkfärdigheten. Det
språkliga innehållet är vardagsnära, byggt
på frekventa vardagssituationer, och den
grammatiska progressionen är tydlig. Som
i övriga böcker ligger kommunikationen i
centrum. I varje kapitel tränas strategier,
oftast betydelsen av ”internationella” ord,
men också den grammatiska strategin att
klassificera ord (lingvistiskt medvetenhet).
Ett annat återkommande inslag i Vistas 1
är självbedömning och kamratrespons. De
fyra kapitlen har följande rubriker: ¿Hablas
español?, ¿Qué tomas?, En el centro och
¿Qué haces?

De har olika språklig form: intervjuer, dialoger, berättande, faktatexter, sånger, dikter
etc.

Vistas inleds med introduktionskapitlet
Bienvenidos där eleverna lär känna varandra och den spansktalande världen. I Vistas
2, 3 och 4 repeteras dessutom vokabulär
från de tidigare kurserna.

Övningarna är av olika slag: innehållsuppgifter, vokabulär, grammatik, strukturer,
hörförståelse samt friare uppgifter. Genomgående för övningarna är att de är flexibla,
kommunikativa och uppmuntrar till interaktion. Varje kapitel avslutas med en sammanfattande uppgift där de olika språkliga
momenten ska presenteras i skriftlig eller
muntlig form. I varje Unidad finns det dessutom flera hörförståelseövningar.

Materialet i Vistas är indelat i kapitel
(Unidades) med vardagsnära och intresseväckande teman. Dessa presenteras från
olika perspektiv och stimulerar eleverna att
använda spanskan så mycket som möjligt.
I början av varje kapitel finns Empezamos;
ett illustrerat uppslag med uppgifter som
stimulerar elevernas nyfikenhet och ger
dem förförståelse om det aktuella temat.
De flesta av texterna är baserade på
verkliga händelser och erfarenheter, med
autentiska och användbara situationer.

Inger Rönnmark
Eulalia Quintana

•

VI STA S 3 är ett läromedel i spanska avsedd för Spanska 3 (a2.2).

Rönnmark • Quintana Segalà

VISTA S 3 består av:
• Allt i ett-bok inklusive elevfacit (isbn 978-91-523-0394-8)
• Lärarhandledning (isbn 978-91-523-0395-5)
• Lärar-cd (isbn 978-91-523-0396-2)
• Ljudfiler www.ljudmastaren.se
• Digitala övningar www.sanomautbildning.se/vistas
• Ordträning www.glosmastaren.se
• Repetitionshäfte Vistazo (isbn 978-91-523-0398-6)

VISTAS3

VISTA S 3 är ett läromedel i spanska avsedd för Spanska 3.

VISTAS2 VISTAS3 VISTAS4
Inger Rönnmark

Inger Rönnmark
Eulalia Quintana

VISTAS2

Inger Rönnmark • Eulàlia Quintana Segalà

Vistasserien innehåller olika typer av
fördjupningstexter: korta Sabes que… samt
längre texter i slutet av varje bok, Revista.
Där finns t.ex. fakta om högtider och fester,
autentiskt material och dikter som alla på
något sätt anknyter till kapitlens tema.

1
Mariposas

¿Sabías que…?

¿Hablas español?

…otras culturas significan otras costumbres.

Zahara

Cuando se trabaja de au pair se vive como un miembro de la
familia. Es una buena manera de conocer una cultura nueva y
costumbres diferentes. Un ejemplo de España es la siesta, o sea, la
pausa que muchos españoles tradicionalmente toman después del
almuerzo.

Estaba sentado en un rincón
en un jardín de Barcelona,
de repente las vi llegar.
Revoloteaban a mi alrededor
mezclando colores con los de una flor
entonces me vi recordando aquellos días.
Dejamos de lado un futuro genial.
De vez en cuando las veo y me acuerdo de ti.

La costumbre de la siesta empezó en Roma. La “sexta” hora
significaba la hora de más calor y entonces se tenía que descansar.
Con el tiempo la palabra “sexta” se transformó en “siesta”.
Una siesta “carga las pilas”, o sea, refuerza la persona y aumenta
su capacidad mental. Por eso, para aumentar la productividad,
algunas empresas modernas americanas y asiáticas han
introducido la siesta, ¡pero ahora llamada “power-nap”!

EMPEZAMOS



Hola, me llamo…
Lyssna på presentationen och svara på frågorna.
1. Vilken hälsningsfras använder kvinnan?
2. Vilket är hennes förnamn?
3. Vilket land kommer hon ifrån?
4. Vilka språk talar hon?

14

Vistas1_kap1.indd 14

. ¿Qué creéis?

2015-07-09 15:08

Vistas1_kap1.indd 15

Las mariposas se escaparon por tu boca
nunca más podrán volver,
perdidas por el mundo se preguntan cómo pudo suceder.

2015-07-09 15:08

Introuppslag till Unidad 1, Vistas 1.

Las mariposas se escaparon por tu boca
nunca más podrán volver,
perdidas por el mundo
se preguntan cómo pudo suceder.
© 
Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing ab/emi
cargar las pilas
reforzar
disminuir

ajuste
Trabaja en parejas pensando en las siguientes preguntas:
campeonato
 ¿Cuál es el origen histórico y lingüístico
ronquido
(språkligt) de la palabra “siesta”?
 ¿Por qué hay cada vez menos gente que duerme la siesta en España?
 Muchos opinan que es bueno dormir un poco de siesta, ¿por qué?

ladda batterierna
förstärka
minska
anpassning
mästerskap
snarkning

125

124

Vistas_kap4.indd 124

Uppslag från Unidad 4, Vistas 4
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4

Estéticamente alusinado,
pragmaticamente colocado,
pensando en los sueños
que nunca más tuvimos.
Dejamos de lado un futuro genial,
por eso cuando las veo me acuerdo de ti.

La costumbre de la siesta ha disminuido
notablemente con la globalización y la
necesidad de ajuste de horarios con otros
países. Sin embargo, para protegerla,
se fundó hace unos años en Madrid “la
Asociación Nacional de Amigos de la
Siesta”, la ANAS. Cada año organizan
un campeonato de siesta. En 2011 lo
ganó Pedro Soria López. ¿Por qué? Se
durmió más rápidamente y sus ronquidos
alcanzaron el impresionante nivel de 70
decibelios.
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SPANSKA

Vistazo
Vistazo hjälper eleverna och ger
välbehövlig repetition av den
grammatik eleverna förväntas
kunna inför kursen Spanska 3.
Samtliga teman är utvalda för att stimulera till
att använda spanskan så mycket som möjligt.

Vistas 2
I Vistas 2 repeteras och utökas de språkliga
grunderna på ett varierat och intresseväckande sätt. Här återkommer också strategiövningar och kamratrespons. Boken har
följande teman: ¿Quiénes somos?, Así es mi
vida, Mi casa es su casa och De viaje.
Vistas 3
I Spanska 3 har eleverna ofta varierande
förkunskaper och motivation. Därför är
Vistas 3 en innehållsrik och flexibel bok som
ger mycket goda möjligheter till individualisering och fördjupning. Texterna är av olika
längd och språklig svårighetsgrad. Kapitlen
har följande teman: Personalidad, Salud y
Deporte, Contactos, Viajes och Fiestas.
Det passar utmärkt att kombinera Bienvenidos - kapitlet med det fristående och
lättanvända häftet Vistazo som repeterar
grundläggande grammatik.
Vistas 4
I kursen Spanska 4 betonas innehåll som
formellt språk, olika stilnivåer och autentiskt
material. Allt detta finns i Vistas 4. Men här
finns även mer ”lättsamma” texter som t.ex.
handlar om ungdomars framtidsplaner. De
teman som tas upp är: Coraje, Mi ecomundo,
Relaciones, ¿Ahora qué? och Español mundial. Fördjupningsdelen Revista Literaria
innehåller autentiska texter med samma
teman som bokens kapitel.
I Lärarmaterialet finns tips, färdighetsprov,
samt en mängd extramaterial för individualisering.

Vistas 1
Allt-i-ett bok inkl. elevljudfiler

523-2719-7

366:-

Onlinebok , 1 år

523-3195-8

129:-

Lärarhandledning (pdf) 1 år

523-3653-3

815:-

Lärarens ljudfiler online
mp3-filer

523-3654-0

866:-

Vistas 2
Allt-i-ett bok inkl. elevljudfiler

523-4062-2

366:-

Onlinebok , 1 år

523-5706-4

129:-

Lärarhandledning online
inkl lärarens ljudfiler online
mp3-filer 1 år

523-4716-4

1 734:-

Allt-i-ett bok inkl. elevljudfiler

523-0394-8

377:-

Onlinebok, 1 år

523-5195-6

129:-

Lärarhandledning på cd

523-0395-5

799:-

Vistas 3

Lärarhandledning (pdf) 1 år

523-5356-1

815:-

Lärar-cd

523-0396-2

851:-

Lärarens ljudfiler online
mp3-filer

523-3760-8

866:-

Allt-i-ett bok inkl. elevljudfiler

523-1591-0

377:-

Onlinebok, 1 år

523-5196-3

129:-

Lärarhandledning (pdf) 1 år

523-1592-7

815:-

Lärarens ljudfiler online
mp3-filer

523-4289-3

866:-

Vistas 4

Författare Inger Rönnmark och
Eulàlia Quintana Segalà

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Repetition av basgrammatik
inför Spanska 3
Det fristående häftet Vistazo kan
användas oberoende av basläromedel. Det
ger eleverna en välbehövlig repetition av
den grammatik de förväntas kunna inför
kursen Spanska 3. Ett tydligt och enkelt
upplägg gör det lätt för eleverna att arbeta
på egen hand i häftet. Varje grammatiskt
moment inleds med en enkel förklaringsruta
och övas sedan i ett antal övningar. I slutet
av häftet finns en sammanfattande diagnos
samt facit till övningarna.
Vistazo är ett förbrukningshäfte som säljs i
5-pack. Häftet är avsedd för Spanska 1–3.

Vistazo (5-pack)

523-0398-6

357:-

Författare Inger Rönnmark
och Eulàlia Quintana Segalà

Avsedd för Spanska 1, 2, 3 och 4.

Kreativ och spännande allt i ett-bok

Håll utkik efter Vistazo 2,
grammatikövningar för
Spanska åk 3–4.

Övningsmästaren.se
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, ordträning, övningar och begreppsträning kopplade till våra läromedel i moderna språk, sfi och matematik.
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SPANSKA

Buena idea
Med Buena idea förs eleverna på ett naturligt sätt in i en användbar spanska.
Dels möter materialet eleverna där de befinner sig, med teman som shopping,
resor, musik och studier, dels vidgar det vyerna genom fördjupad information
om språk och kultur.

Eleverna uppmanas till reflektioner kring sin egen inlärning
och de får hjälp genom återkommande Consejos - tips och
råd om t.ex. ordinlärning och
textläsning.

Ur Buena idea 1

15 ¿Te gusta la música?
I Buena idea läggs stor vikt vid inlärning
av ord och fraser. Eleverna uppmanas
till reflektioner kring sin egen inlärning
och de får hjälp genom återkommande
Consejos - tips och råd om t.ex. ordinlärning och textläsning.

5

10

15

20

Libro de textos
Buena idea 1 motsvarar kursen Spanska
1 och består av 24 kapitel, som – speciellt i
början av boken – är ganska korta. Detta ger
en känsla av att man kommer igång snabbt
med sin spanska.
Buena idea 2 motsvarar kursen Spanska
2. Här fördjupas teman från Latinamerika och
Spanien och boken tar bland annat upp enkla
variationer av spanskan, fester och högtider
samt ger en historisk överblick.
I slutet av de båda textböckerna finns
utförliga bildordlistor på de större ordfält
som behandlas i boken, vilket ger möjlighet
till inlärning av ord tematiskt.
Minigrammatiken i Buena idea 1 innehåller de moment som innefattas av Spanska 1
och i Buena idea 2 utökas innehållet med de
moment som behandlas i Spanska 2.
Libro de trabajo
I övningsmaterialet till Buena idea läggs stor
vikt vid muntliga och skriftliga kommunikativa situationer. Dessutom fokuseras på att
öva upp förståelsen av det man hör och
läser, bl.a. genom hörövningar och dictogloss samt genom lässtrategier. Den
grammatik som behövs just i den aktuella
situationen tas upp och övas systematiskt
och varierat. Med jämna mellanrum ligger
repetitionsavsnitt som kan fungera som test
för eleven själv.
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La música latina está de moda
En los últimos años, la música latina ha tenido una
evolución muy rápida y positiva. Los ritmos alegres y
ligeros del Caribe han tenido y tienen gran éxito en todo
el mundo.

Es el cumpleaños de Paula. Ella y sus amigos
han ido a bailar a un restaurante. Son las doce
de la noche. Todavía no hay mucha gente.
Todavía es un poco pronto. La pista de baile
está casi vacía.

5

 Venga, Paula. ¿Bailamos?
 ¡Uf, no, por favor! Yo no sé bailar
salsa. Es muy difícil.
 Pero si esto no es salsa. Esto es
cumbia, y es lo más fácil que hay.
Mira, sólo hay que mover los pies
así despacito, izquierda, derecha,
izquierda, derecha, “a ver, a ver,
a mover la colita”.
 ¡Que no! No me gusta la salsa y no
me gusta la cumbia. Me gusta la
rumba, me gustan las sevillanas...
¿Por qué no hablas con el DJ?
Es mi cumpleaños y yo quiero
bailar sevillanas.
 Claro que sí, cariño. Ahora mismo.

10

La música flamenca también ha evolucionado mucho.
Además del flamenco clásico, hay un flamenco moderno
con influencias del jazz y de la salsa.
Seguramente, esta evolución tiene relación con el
aumento de la población de origen hispano y con el
aumento del español en Estados Unidos y en el mundo
en general.
En México, tenemos grupos como Maná y cantantes de
música romántica como Luis Miguel.

15

En Cuba, el fenómeno de “Buena Vista Social Club”,
con ritmos clásicos cubanos como el son y la guajira.
En Colombia, Juanes y el vallenato de Carlos Vives,
la cumbia, el merengue. Y, últimamente, el reggaeton. ¿Y
cómo olvidar canciones tan difíciles de clasificar como el
“Aserejé” de “Las Ketchup”?

El reggaeton.

Tarea C´
Nämn minst fem fakta ur texten om latinamerikansk
musik på svenska. Jämför med en kamrat.

El flamenco moderno.

Tarea A´
Läs dialogen i par. Byt roller.

Tarea B´
1 Berätta var Paula och hennes vänner är och varför
de är där.
2 Vilka namn på danser hittar du i texten?
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Lärarhandledningarna till de båda delarna
i serien är mycket omfattande. Det utmärkta
didaktikavsnittet ger såväl teoretisk information som mängder av praktiska tips. Handledningarna innehåller dessutom förslag
till arbetsgång till bokens samtliga kapitel,
självutvärderingar, prov med skriftliga,
muntliga och hörförståelseuppgifter, manus
till hörövningar samt tips på fördjupningsuppgifter. Lärarhandledningen till Buena
Idea 2 finns för gratis nerladdning på sanomautbildning.se
Elevfacit har lösningar till samtliga uppgifter
och översättningar av alla texter i Libro de
textos.
Lärarens ljudfiler innehåller ljudinspelningar av alla texter och hörövningar i boken
samt hörförståelseuppgifter till proven
i lärarhandledningen. Inspelningar av
textbokens texter samt glosträning finns på
övningmästaren.se.
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Avsedd för Spanska 1 och 2.
Buena idea 1
Libro de textos inkl. ljudfiler

622-6906-7

275:-

Libro de trabajo

622-6908-1

189:-

Elevfacit

622-6910-4

81:-

Lärarhandledning

622-6914-2

909:-

Lärarens ljudfiler online
mp3-filer

523-4081-3

866:-

Buena idea 2
Libro de textos inkl. ljudfiler

622-7426-9

275:-

Libro de trabajo

622-7428-3

189:-

Elevfacit

622-7430-6

81:-

Lärarens ljudfiler online
mp3-filer

523-4082-0

866:-

Författare Ulla Håkanson, Hans L Beeck och
Fernando Álvarez Montalbán

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

SPANSKA

Super Spanska pjäser
NOELIA GARASIEVICH

Super Spanska hörövningar
PERNILLA SUNDSTRÖM

Y O VA N N A F E R N A N D O I S

SUPER

SUPER

SUPER

SPANSKA PJÄSER

SPANSKA
HÖRÖVNINGAR

SPANSKA
HÖRÖVNINGAR

Steg 1-2

för Spanska 3–4

Steg 1-2

BONNIERS

BONNIERS

BONNIERS

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_För Spanska 3-4_OMSLAG.indd 1

Spanska pjäser
Super Spanska pjäser för Spanska 1–2 är det första undervisningsmaterialet där eleverna genom att spela teater lär sig nyttiga fraser och vågar använda språket. I sex pjäser får eleverna
möta jämnåriga spansktalande ungdomar som befinner sig i
olika situationer; allt från kärleksbekymmer till jakten på ära och
berömmelse. Materialet börjar på nybörjarnivå och blir successivt svårare.
Pjäsernas aktiva inlärningssätt bidrar inte bara till att eleven
inhämtar och befäster språkkunskaper utan hjälper även eleven
att bli bättre på att kommunicera och interagera. Materialet ger
mängder av förslag på hur man kan arbeta med pjäserna. Tips
på aktiviteter före, under och efter läsningen gör att eleven får
ett helhetsgrepp om språket. Vägen fram till att spela upp pjäsen är minst lika viktig som själva premiärföreställningen.
Avsedd för Spanska 1–2.

11-02-16 12.48.34

Spanska hörövningar
Super Spanska hörövningar för Spanska 1–2 och Super Spanska hörövningar för Spanska 3–4 består av ett kopieringsunderlag med 24 hörövningar och ljudfiler med de inspelade övningarna. Materialet är ett komplement till ordinarie läromedel
för gymnasiet.
De ämnen som behandlas i hörövningarna är ämnen som är
relevanta för elever på högstadiet och gymnasiet och är allmänt
hållna för att passa så många som möjligt, oberoende av vilket
läromedel eleverna i övrigt arbetar med.
Avsedd för Spanska 1–4.
Super Spanska hörövningar 1–2
Kopieringsunderlag

523-0246-0

909:-

Online mp3-filer

523-4450-7

489:-

Kopieringsunderlag

523-0247-7

909:-

Online mp3-filer

523-5327-1

489:-

Super Spanska hörövningar 3–4
Super Spanska pjäser 1–2
Kopieringsunderlag

523-0446-4

919:-

Författare Noelia Garasievich

Författare Pernilla Sundström (hörövningar 1–2) och
Yovanna Fernandois (hörövningar 3–4)
= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Ejercicios elementales

101 ejercicios elementales och 102 ejercicios de español
är ett fristående träningsmaterial i spanska som övar både
ordförråd och grammatik.
Avsedd för Spanska 1–3 (del 1), Spanska 2 och uppåt (del 2).

Spanska verbnycklar
Spanska verbnycklar öppnar
dörren till en snabbare och roligare
inlärning för alla som vill bättra på
sin spanska.
Här presenteras på ett överskådligt sätt de vanligaste spanska
verben. Exemplen är valda så att
de ger ett bra ordförråd av vardagliga och användbara fraser. Genom
enkla förklaringar, som inte bygger
på grammatiska termer, framgår
hur verben används.
Avsedd för Spanska 2–4.
Spanska verbnycklar

101 ejercicios elementales

622-0675-8

184:-

102 ejercicios de español

622-1560-6

184:-

622-4895-6

184:-

Författare Birgitta Barnéus

Författare María Carme Dahlin och Carlos Liscano
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SPANSKA

Formando frases
Här är materialet som ger eleverna möjlighet att prata, lära känna varandra och
samtidigt öva grammatik! Formando frases är ett fristående material med muntliga
övningar som tränar språkets två sidor: form och innehåll. Eleverna övar de flesta
grammatiska momenten samtidigt som de pratar om sin egen vardag.
Ordförrådet är vardagligt, med många återkommande frekventa ord. Den språkliga
ramen är tydlig vilket gör att eleverna känner trygghet och snabbt kommer igång.
Tack vare materialets elevaktiva upplägg (frågor som oftast kräver personliga svar)
tränas också hörförståelse och koncentrationsförmåga. Dessutom lär eleverna känna
varandra, vilket resulterar i ett gott inlärningsklimat.
Övningarna är tänkta att göras muntligt, i par eller mindre grupper, och presenteras
med fördel i helklass. I slutet av materialet finns allmänna kommentarer och tips samt
detaljerade instruktioner till vissa av övningarna.
Avsedd för Spanska 1–3.

Formando frases

622-9653-7

945:-

Författare Inger Rönnmark

Palabra por palabra
Palabra por palabra är ett renodlat ordinlärningsmaterial avsett främst för de
första årens studier i spanska. Vi har i möjligaste mån strävat efter att ge eleverna
ett gediget och aktuellt ordförråd inom några vanliga temaområden som t.ex. mat,
resa, sport etc.
Palabra por palabra är ett kopieringsunderlag att sätta i händerna på såväl de
omotiverade eleverna som tycker spanska är svårt som de som är ”färdiga” och
vill bredda sina kunskaper. Eleverna ska kunna arbeta relativt självständigt med
övningarna och själva rätta dem med hjälp av facit. Vi erbjuder lätta och roliga
övningar, t.ex. ordpussel och korsord, som engagerar eleverna. Där finns också en
bingobricka som kan användas till samtliga kapitel.
Avsedd för Spanska 1–2.
Palabra por palabra
Kopieringsunderlag

622-8878-5

917:-

Författare Lennart Peterson, Pilar Portas
och Lester Tattersall

Den Spanska Grammatiken
Kännetecknande för Den Spanska Grammatiken är den moderna och kommunikativa
inriktningen. Den beskriver det levande, talade språket och belyser mångfalden i det spanska språkbruket. Bokens exempel är i första hand valda för att spegla tre slags språkbruk:
·· ledigt vardagsspråk i den privata sfären (dvs. bland familj och vänner),
·· vardagligt språk i den offentliga sfären (t.ex. service och undervisning) samt
·· mediespråk (t.ex. tidningsprosa).
Den Spanska Grammatiken lägger stor vikt vid konstruktioner, ord och fraser som är
gemensamma för alla spansktalande.
Om ett visst exempel är mest utmärkande för ett speciellt språkområde (t.ex. Argentina,
Chile, Mexiko eller Spanien) kommenteras detta särskilt.
Avsedd för Spanska 1–6 samt universitets- och vuxenstudier.
Den Spanska Grammatiken

523-2717-3

Författare Lars Fant, Ingrid Hermerén och
Rakel Österberg
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Super Franska hörövningar
PERNILLA S U N D S T R Ö M

YOVANNA F E R N A N D O I S

SUPER

SUPER

FRANSKA
HÖRÖVNINGAR

FRANSKA
HÖRÖVNINGAR

för Franska 1–2

för Franska

Super Franska hörövningar för franska 1–2
är ett kopieringsunderlag med 21 hörövningar och en lärar-cd med de inspelade
övningarna.
Hörövningarna är ordnade i en stegvis
ökad svårighetsgrad. Bland övningarna
finns både frågor med öppna svar och frågor
med flervalssvar. Övningarna lämpar sig
för repetition och träning inför Skolverkets
provmaterial.
Super Franska hörövningar 1–2
Kopieringsunderlag

523-1268-1

879:-

Online mp3-filer

523-5026-3

520:-

Författare Pernilla Sundström och
Yovanna Fernandois
= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Övningarna lämpar sig
för repetition och träning
inför Skolverkets bedömningsportal.

3–4

Super Franska hörövningar för franska 3–4
är ett kopieringsunderlag med 22 hörövningar och en lärar-cd med de inspelade
övningarna.
Hörövningarna är ordnade i en stegvis
ökad svårighetsgrad. Ämnena som
behandlas är allmänt hållna för att passa,
oberoende av vilket läromedel eleverna i
övrigt arbetar med.
Bland övningarna finns både frågor med
öppna svar och frågor med flervalssvar.
Övningarna lämpar sig för repetition och
träning inför Skolverkets provmaterial.
Super Franska hörövningar 3–4
Kopieringsunderlag

523-1548-4

879 :-

Online mp3-filer

523-1549-1

520:-

Författare Pernilla Sundström och
Yovanna Fernandois
= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Den Franska Grammatiken
DEN FRANSKA GRAMMATIKEN
Wall • Ekman • Béhar • Kronning

ISBN978-91-523-0259-0

DEN FRANSKA
GRAMMATIKEN
Kerstin Wall • Monika Ekman • Denis Béhar • Hans Kronning

Den Franska Grammatiken inleds med en
översikt över franskans historia och utbredning i världen.
En omfattande och lättillgänglig innehållsförteckning underlättar individualiserad användning av grammatiken.
Grundläggande terminologi förklaras i sitt
sammanhang.
De flesta exemplen är skrivna på ledig
men vårdad franska. Dessutom ges ibland
prov på andra språknivåer.
På omslagets insidor finns viktiga böjningsmönster i komprimerad form.
Övningsbok
·· Bundna övningar varieras med friare
produktion.
·· Individualisering och självstudier underlättas av tydliga instruktioner på svenska.
·· Övningarna har en stegrad svårighetsgrad.

Elevfacit
Till övningsbokens övningar finns facit.
Avsedd för Franska 1–6 samt universitetsoch vuxenstudier.

Den Franska Grammatiken

523-2716-6

389:-

Den Franska Grammatiken
Övningsbok

523-4074-5

194:-

Den Franska Grammatiken
Elevfacit

622-0895-0

81:-

Författare Kerstin Wall, Monika Hedman-Ekman,
Denis Béhar och Hans Kronning
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ITALIENSKA

Prego
Prego förmedlar genom levande och aktuella texter en intresseväckande bild av
dagens Italien. Dels möter materialet eleverna där de befinner sig, med texter på
teman som shopping, resor, musik och studier, dels vidgar det vyerna genom fördjupad information om språk och kultur.

Prego 1–3 är allt i ett-böcker med tydlig
indelning av texter och övningar. Materialet
är indelat i ett antal unità som i Prego 1–2
representerar regioner i Italien och i Prego 3
tematiska fält. Dessutom fokuserar de på
någon viktig del av språket. Till böckerna
finns material i Övningsmästaren som
innehåller inspelningar av texter i boken för
elevens självstudier.
Prego 1 ger nybörjaren en snabb start i
språket tack vare dialoger med vardagligt
språk och tydlig arbetsordning. Alla unità
består av ett antal texter, indelade i följande
kategorier:
Da imparare – Texter, oftast dialoger, för
intensivläsning, som tar upp nytt ordförråd
och grammatiska strukturer.
Da capire – Beskrivande eller berättande
realiatexter av något svårare slag som
tränar läsförståelse.

Da sapere – Information på svenska eller
italienska om italienska vanor, kultur m.m.
Till alla Da imparare finns styckeordlistor.
Övriga ord finns att hitta i de alfabetiska
ordlistorna till och från italienska.
Prego 1 har två huvudpersoner, Mattias
och Anna, som fungerar som röd tråd och
binder samman de olika kapitlen.
Förutom de vanliga kapitlen finns tre
extrakapitel: ett inledande kapitel med
förkunskap, ett repetitionskapitel samt ett
sammanfattande slutkapitel.
På varje kapitels första sida finns en ruta
med inlärningsmålen för eleverna, så att de
förbereds på vad som ska övas. Till de texter
som ska läsas intensivt finns övningar på
alla färdigheterna. Grammatiken som övas
efter en viss text tas upp i grammatikrutor
i boken. Dessutom finns en utförlig minigrammatik i slutet av boken.

I det här kapitlet lär du dig:
• att fråga var någon kommer ifrån
• att fråga var någon bor
• att tala om var du själv bor och kommer
ifrån

2

A • In treno

da imparare

1

Più tardi:

5

an n a
ku rt
m ary
an n a
m at t i as
m ary
m at t i as

10

15

Prego 2 följer samma struktur som den första boken och inleds med ett repetitionskapitel som tar tillbaka de viktigaste språkliga
situationerna från Italienska 1.
Här blandas dialogerna alltmer upp med
längre, berättande texter.
I denna del införs en ny texttyp, Un pò di
più, som ligger utanför grundkursen och
som kan läsas av den som har tid och lust.
Flera av huvudpersonerna från del 1
dyker upp även i denna del. I det avslutande
Unità finale får eleverna fantisera om vad
som händer sen med personerna.
En ny typ av övning införs också i Prego 2
för att repetera moment från Italienska 1,
Ti ricordi?
Prego 3 tar vid där del 2 slutar, med
repetition och nya moment såsom futurum,
konditionalis och konjunktiv.

Scusate, è libero questo posto?
Questo? No, mi dispiace, non è libero. E’ della mia ragazza.
Sì, scusa, è mio. Più avanti c’è posto.
Grazie.
Tu di dove sei?
Sono inglese, di Londra. E tu scommetto che sei tedesco!
No, no, non sono tedesco, sono svedese. Come mai
siamo tutti stranieri? Siete qui in vacanza?
ku rt
No, io e Mary studiamo all’Università per Stranieri di
Perugia.
m ary
Adesso andiamo ad Assisi per vedere la Basilica di San
Francesco. Anche tu?
m at t i as No, io vado a Roma. Però, quasi quasi … ok, prima
vado ad Assisi anch’io.

2

1. Vero o falso?		Rätt eller fel?

Läs texten. Sätt kryss under V (rätt), eller F (fel).

1

5

mat ti as Salve. Scusa,

k urt
mat ti as
k urt
mat ti as

10

15

k urt
mat ti as
k urt
mat ti as
k urt
mat ti as

è libero
questo posto?
Questo? Sì.
Tu non sei
italiano, vero?
No, sono tedesco.
E tu di dove sei?
Io sono svedese, di Stoccolma.
E tu?
Io sono berlinese.
Caspita, interessante. Com’è Berlino?
È una bella città, piena di vita. E Stoccolma?
Anche Stoccolma è bella. Come ti chiami?
Kurt Daniel. E tu?
Mattias Danielsson! Strano, no?

40

Da imparare, ur Prego 1.

40

1.
2.
3.
4.
5.

Berlino è una città piena di vita.
Kurt è inglese.
C’è posto piú avanti.
Mary e Kurt sono studenti.
Ad Assisi c’è la basilica di San Francesco.

V

F

£
£
£
£
£

£
£
£
£
£

2. Che cosa vuol dire?		Vad betyder det?

I de här orden faller slutvokalen –e ofta bort före verbformen è.
Översätt uttrycken till svenska.
Di dove?
Dove?
Come?

……
……
……

Di dov’è?
Dov’è?
Com’è?

……
……
……
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D • Vacanze sportive

19. Di quale sport si tratta?

un po’di più

Scegliete tra gli sport elencati e riempite gli spazi liberi.
Questo sport si pratica…
1. sotto la superfice dell’acqua.
2. in una barca piccola, stretta.
3. nel mare con un tubo di gomma in bocca.
4. in groppa a un cavallo.
5. su un campo con un pallone.
6. in piscina o al mare.
7. sul mare quando c’è vento.

Vacanze sportive

3

…
…
…
…
…
…
…

nuoto
pesca subacquea
equitazione
calcio
canoa
snorkeling
windsurf

20. Traducete in svedese

Traducete in svedese il brano che comincia “Per organizzare la vostra
vacanza ...” fino alla fine del testo.

25. La pizza napoletana

A

Rimini e in tutta la riviera romagnola,
organizziamo pacchetti di vacanze
sportive su misura per gruppi, squadre
di ballo,
di volley, calcio, tennis, basket, scuole
abbinare
atletica, ginnastica ecc. Per chi vuole
a una sana
i divertimenti della costa adriatica
beach” i
e divertente attività fisica “on the
perfetti.
sono
sport
e
vacanza
pacchetti
nostri
sportive o camp
Organizzeremo le vostre vacanze
fitness e dello
su misura. Vacanze all’insegna del
sport.
vacanza
Le nostre proposte per lo sport in
tenervi in
soddisferanno il vostro bisogno di
sportive…
forma divertendovi! Evviva le vacanze
e al
evviva lo sport abbinato al divertimento
relax.
sports (vela,
Possibilità di abbinare anche water
snorkeling…)
canoa,
subacquea,
windsurf, pesca
golf, frisbee, tennis,
e altri sport
70 (equitazione,
beach hockey…).

pescatori
cibo
fiori di margherita
regina
il tricolore
scherzare

Immaginati che tu e i tuoi amici volete fare una settimana di
vacanza a Rimini. Volete divertirvi ma anche praticare dello sport.
Scrivi una lettera alla ditta (företaget) per prenotare la vacanza e per
dargli tutte le informazioni che chiedono nel testo.

Il cicloturismo è la
vostra passione?

mezza pensione, altro)
e/o indoor
• organizzazione attività in spiaggia
(orari indicativi)
tematici,
• quali gite volete associare (parchi
escursioni in città d’arte, altro)
sport
altri
di
• se volete associare delle lezioni
come vela, windsurf, canoa, subacquea,
ecc.
equitazione, golf, frisbee, beach hockey
• se volete che organizziamo il trasporto
di
(abbiamo delle convenzioni con aziende
autotrasporti)

Active Hotels è il vostro club!
La bicicletta è sempre stata
nel cuore di ogni romagnolo:
per questo motivo il nostro
gruppo si è specializzato
nell’organizzazione di vacanze
e soggiorni per gli appassionati
di ciclismo. Ci rivolgiamo a tutti
coloro che desiderano visitare la

F • Napoli e la Svezia

ƒ
1

fiskare
mat
blommor typ prästkrage
drottning
den italienska flaggan
skämta

5

1. Zi’ Teresa är en liten kvartersrestaurang.
2. Restaurangens första gäster var människorna som bodde i kvarteret.
3. En äkta pizza är ganska tunn.
4. Margherita var hustru till kung Umberto 1.
5. Drottning Margherita bar alltid en prästkrage på sina kläder.
6. Il Tricolore är namnet på den italienska flaggan.
nostra splendida regione in sella
7. Mozzarella, tomat och spenat symboliserar tricolorens färger på pizzan.
alla bicicletta. Con un’ampia
scelta di servizi specializzati
garantiamo soggiorni piacevoli
e divertenti alla scoperta di
luoghi genuini e incontaminati.
Da noi potrai passare nel giro
di pochi km dalle pendenze più
ripide delle nostre montagne,
alle dolci colline dell’entroterra,
per poi raggiungere il mare,
dove siamo situati.

4
Speciale ciclisti

• periodo scelto
• numero partecipanti
• numero accompagnatori
• categoria hotel
(p.es. piscina,
• esigenze particolari per l’albergo
sala riunioni, vicino a..., pensione completa,

da ascoltare

Anna och Mattias pratar om var de ska äta middag i kväll. Lyssna på
dialogen och kryssa för de påståenden som stämmer med texten.

21. Prenota una settimana di vacanza

sportiva o camp
Per organizzare la vostra vacanza
su misura voi ci darete tutte le informazioni
proposta:
necessarie per costruire la nostra

3

Vero

Falso

£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£

10

da capire

Napoli e la Svezia sembrano due
luoghi molto lontani tra loro,
geograficamente e nel carattere degli
abitanti. Ma in realtà sono *uniti
dalle loro tradizioni più *radicate. La
canzone tradizionale svedese, infatti,
«Sankta Lucia» è un *rifacimento
del testo di una canzone napoletana.
Ed è a Napoli che il 2 di febbraio
si festeggia la festa della Candelora,
dove si *benedicono le *candele e le si
portano in processione per le strade.
Come vedete, tutto il mondo è paese!

4

uniti
förenade
radicate
inrotade
rifacimeno omarbetning
benedicono välsignar
candele
ljus

Sul mare luccica l’astro d’argento
Placida è l’onda, prospero è il vento.
Venite all’agile barchetta mia!
Santa Lucia, Santa Lucia!

71

På havet glänser silverstjärnan
lugn är vågen, gynnsam är vinden
Kom till min smidiga lilla båt
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

26. Hai capito?

1. Hur kan man översätta det italienska talesättet «Tutto il
mondo è paese»?
2. Vad är det som förenar Napoli och Sverige enligt texten?

Da capire, ur Prego 2.

107

106

Un pò di più, ur Prego 3.

I Prego 3 är övningarna ofta av en friare karaktär
på denna nivå och eleverna uppmuntras till att
reflektera och uttrycka sina egna åsikter.
Nu är det inte längre regionerna som är
tema i bokens olika unità, utan ämnes
områden, t.ex. amore, moda, musica och
cucina. Detta upplägg inbjuder till fördjupning och tematisk utvidgning.
I övrigt följer boken upplägget från
tidigare delar. Aktuella dialoger varvas med
mer faktabetonade texter, berättande texter
och – på denna nivå – även en del autentiska
texter.
Övningarna är ofta av en friare karaktär
på denna nivå och eleverna uppmuntras till
att reflektera och uttrycka sina egna åsikter.
Alla instruktioner i Prego 3 är på italienska.
Övriga komponenter
I Lärarhandledningarna finns till varje unità
kompletterande information om den
aktuella regionen (temat i Prego 3), kommentarer till bokens texter och övningar,
texter till hörövningarna, ytterligare

Prego 1

övningar på kopieringsunderlag samt en
självutvärdering och en sammanfattande
test på kapitlet.
Lärarhandledningarna innehåller dessutom fristående prov indelade i färdigheter.
Facit finns till alla bundna uppgifter i prov
och kopieringsunderlag.
Elevfacit har lösningar till samtliga uppgifter och översättning av alla Da impararetexter.

622-6000-2

417:-

Elevfacit

622-6198-6

81:-

Lärarhandledning

622-6192-4

Lärar-cd 2 st.
Lärarens ljudfiler online
mp3-filer

Avsedd för Italienska 1–3.

Övningsmästaren.se
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, ordträning, övningar och begreppsträning kopplade till våra läromedel i moderna språk, sfi och matematik.

Prego 2

Allt i ett-bok inkl. elevljudfiler

Lärarens ljudfiler online är till för lärarens
arbete i klassrummet och innehåller ljudinspelningar av alla texter och hörövningar
i boken samt hörförståelseuppgifter till
proven i lärarhandledningen.
Ljudfiler och ordträning till Prego finns
samlat i Övningsmästaren. Materialet är
kostnadsfritt och fungerar lika bra på dator
och surfplatta som mobil.

Prego 3

Allt i ett-bok inkl. elevljudfiler

622-7414-6

439:-

Elevfacit

622-7416-0

81:-

Allt i ett-bok inkl. elevljudfiler

622-8762-7

Elevfacit

622-8764-1

919:-

Lärarhandledning

622-7420-7

622-6194-8

897:-

Lärarens ljudfiler online
mp3-filer

523-4088-2

523-4086-8

865:-

439:81:-

919:-

Lärarhandledning

622-8766-5

919:-

865:-

Lärarens ljudfiler online
mp3-filer

523-4091-2

865:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
Författare Britta Mangili och Serena Prina
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LATIN

In medias res
In medias res är ett läromedel i latin, helt anpassad för 2011 års kurs i
Latin − språk och kultur 1. In medias res är ett komplett paket med textbok,
övningsbok, facit med översättningar och lärarhandledning.

Med färgglada och pedagogiska illustrationer samt inspirerande texter får eleverna
utveckla kunskaper om det latinska språket
och den romerska kulturen. Latinets roll som
kulturbärare behandlas i varje kapitel under
rubriken Språk i fokus.
Textboken
Textboken In medias res är uppdelad i sex
kapitel, vars innehåll sträcker sig från antiken till Harry Potter.
Varje kapitel inleds med ett uppslag,
Discenda, som är en innehållsförteckning
med följande rubriker:
·· Latin – språk. Här visas vilken grammatik
som tas upp i kapitlet.
·· Latin – kultur. Innehållet kan t.ex. vara badhusen i Rom, skolans historia eller kroppen
och medicin.
·· Språk i fokus. T.ex. latinets historia och latinet still going strong som visar att latinet
lever än i dag.
Bokens sex kapitel är uppdelade i A-, B-,C-,
D- och E-texter.
A-texten tar upp latinska sentenser som är
utvalda för att presentera viss grammatik.
Här finns en tydlig struktur med betoning
på de mest förekommande grammatiska
formerna och de mest frekventa orden i den
latinska litteraturen.
B-texten är en berättande text om romersk
kultur. Den följs alltid av en enkel text på latin.
I den får man följa en romersk familj vars
medlemmar rör sig ute i Rom och t.ex. går till
Forum Romanum och köper korv.

42

C-texten är en översatt text där eleverna
får lära känna latinska författare som t.ex.
Ovidius, Quintilianus och Augustus.
D-texten är en text på latin som grundar
sig på en originaltext allt från antik tid och
framåt.
E-texten har rubriken Språk i fokus som är
en språkhistorisk guide där eleverna kan
studera hur latinet utvecklats från antiken
och påverkat andra språk till våra dagar.
Till varje text finns innehållsfrågor under
rubriken Responde samt möjlighet till
fördjupning genom undersökande uppgifter
under rubriken Investiga.
Övningsboken
I övningsboken finns uppgifter där eleverna
får öva på grammatik och vokabulär och
befästa sina kunskaper i utmanande och
varierade övningar. Varje kapitel avslutas
med en sammanfattande övning som tar
upp hela kapitlets grammatik och det aktiva
ordförrådet.
Lärarhandledningen
Här finns användbara tips till lektionsgenomgångar samt rikligt med extra texter
och övningar på kopieringsunderlag.
Elevfacit
I elevfacit finns allt eleven behöver för att
kontrollera inlärningen: Rätt svar på alla
Responde-uppgifter i textboken, översättning av samtliga latinska texter samt facit
till alla uppgifter i övningsboken.

In medias res Lärarhandledning

Avsedd för Latin 1.

In medias res, textbok

523-1056-4

435:-

In medias res, övningsbok

523-1057-1

169:-

In medias res, elevfacit

523-1059-5

80:-

In medias res, lärarhandledning 523-1058-8

972:-

Författare Joanna Engstedt, Anna Raab och
Eva Schough Tarandi

Här finns användbara tips till lektionsgenomgångar samt
rikligt med extra texter och övningar på kopieringsunderlag.

MATEMATIK

Matematik Origo
Matematik Origo är en komplett serie matematikböcker för gymnasiet. Till elevböckerna
finns Lärarguider och kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter.

Nyhet!
Elevbok

1b

Matematik Origo är moderna läroböcker
skrivna för Gy 2011 med
Utförliga förklaringar, lösta exempel och
varierade övningsuppgifter

1c

Tematiska uppgifter, kommunikationsuppgifter
och problemlösning för alla

Attila Szabo, Niclas Larson,
Gunilla Viklund, Daniel Dufåker,
Mikael Marklund

Attila Szabo, Niclas Larson,
Gunilla Viklund, Daniel Dufåker,
Mikael Marklund

Attila Szabo
Niclas Larson
Gunilla Viklund
Daniel Dufåker
Mikael Marklund

Målbeskrivningar, tankekarta och test
till varje kapitel
Serien består av
Matematik Origo 1b, 2b och 3b för
Samhällsvetenskapsprogrammet,
Ekonomiprogrammet, Humanistiska
programmet och Estetiska programmet
Matematik Origo 1c, 2c, 3c, 4 och 5 för
Naturvetenskapsprogrammet och
Teknikprogrammet

matematik

1a

Kerstin Olofsson
Verner Gerholm

2a

Kerstin Olofsson
Verner Gerholm

Kerstin Olofsson
Verner Gerholm

1c

matematik

matematik

matematik

Kerstin Olofsson
Verner Gerholm

1b

gifter

matematik

matematik

er

matematik

matematik

Matematik Origo består av fyra heltäckande serier:
för a-spåret, b-spåret, c-spåret och vuxenutbildningen. I elevböckerna har vi lagt särskild vikt vid
problemlösning, resonemang och förståelse. Här
finns texter och exempel med ett elevnära tilltal och
uppgifter på tre olika nivåer.

matematik

matematik

1c

Attila Szabo
Niclas Larson
Gunilla Viklund
Daniel Dufåker
Mikael Marklund

2c

Attila Szabo
Niclas Larson
Gunilla Viklund
Daniel Dufåker
Mikael Marklund

ISBN 978-91-523-0925-4

ISBN 978-91-523-0924-7

(523-4085-1)

(523-4863-5)

matematik

matematik
vux

Attila Szabo
Niclas Larson
Gunilla Viklund
Daniel Dufåker
Mikael Marklund

3b/3c

Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund,
Daniel Dufåker, Mikael Marklund

Lärarguide

matematik
Kerstin Olofsson
Verner Gerholm

1a

Lärarguide

Prov, Övningsblad och Aktiviteter
Kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter
gör det enkelt att variera undervisningen och utmana
varje elev på just sin nivå. Här finns övningsblad, aktiviteter och prov med utförliga bedömningsanvisningar.

Till varje elevbok i kurserna 1, 2 och 3
hör en Lärarguide. Det är ett unikt lärarmaterial uppbyggt kring varje uppslag i
elevboken. Här hittar du tips, kommentarer och lösningar som gör ditt arbete
med elevboken enklare och mer effektivt.

Aktivitet
Mönster

Övningsblad
Symmetri

Här nedanför finner du ett antal figurer som växer enligt ett visst mönster.
Skriv för varje mönster en formel som beskriver sambandet mellan figurens nummer n och antalet prickar P.

• Avgör om följande figurer är spegelsymmetriska, rotationssymmetriska
eller asymmetriska.
• Rita in symmetrilinjerna i de spegelsymmetriska figurerna och ange
antalet symmetrilinjer.

Formler:
a) P =

b) P =

c) P =

d) P =

• Ange rotationsvinkeln för de rotationssymmetriska figurerna, dvs. hur
många grader som figuren som minst ska roteras för att överlappa sitt
ursprungliga läge.

e) P =
Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a)

b)

c)

d)

e)

(Bilder: Shutterstock)

matematik origo © sanoma utbildning och författarna

matematik origo © sanoma utbildning och författarna
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MATEMATIK

Matematik Origo – nu även för yrkesprogrammen!
Nu finns Matematik Origo även för yrkesprogrammen. I Matematik Origo 1a
och 2a lyfter vi fram matematikens relevans. Här hittar du tydliga genomgångar på ett lättillgängligt språk och varierade uppgiftstyper på tre nivåer.

Nyhet!
matematik
matematik

matematik

matematik
Kerstin Olofsson
Verner Gerholm

matematik

1a

1a

Kerstin Olofsson
Verner Gerholm

2a

Kerstin Olofsson
Verner Gerholm

Kerstin Olofsson
Verner Gerholm

Kerstin Olofsson
Verner Gerholm

Lärarguide

Tydliga genomgångar
med ett enkelt språk

Matematik för alla – I Matematik Origo 1a
och 2a finns rikligt med uppgifter på tre nivåer. Omväxlande uppgiftstyper hjälper dig
att lyfta fram de matematiska förmågorna.

Att bestämma sannolikhet med experiment

6123 Om jag tar 100 lotter, så vinner jag på 8 av
dem, säger Isak. Har han rätt?

När vi kastar en tärning är det enkelt att bestämma sannolikheten för
resultatet, eftersom alla utfall är lika sannolika. I andra situationer går
det inte att beräkna sannolikheten i förväg. Det kan exempelvis handla
om risken att en viss bilmodell blir underkänd vid besiktning eller chansen att det blir sol vid ett visst väderläge.
Relativ frekvens

Relevans på riktigt – Att peka på mate
matikens användbarhet är ett bra sätt att
fånga elevernas intresse. I Matematik Origo
för a-spåret är exempel och uppgifter valda
för att visa på matematikens relevans.

NIVÅ 2
6129 Tabellen visar antal män och kvinnor i två
yrkesgrupper i Sverige år 2013.

Lotteri med 8 % vinstchans

Yrke

Män

Kvinnor

Försäljare i fackhandel 39 558 65 176
Lagerassistent m.fl.

Vid sådana tillfällen får vi ta hjälp av statistik eller göra ett stort antal
experiment för att bestämma sannolikheten. Genom att beräkna den
relativa frekvensen för händelsen kan vi uppskatta sannolikheten att händelsen inträffar.

43 836 11 538

Hur stor är sannolikheten att en slumpvis
vald
a) försäljare i fackhandeln är kvinna
b) lagerassistent är en man

6124 En maskin tillverkar lampor. Under en dag

Exempel: Bestäm sannolikheten att ett häftstift hamnar med spetsen nedåt.

gör maskinen 590 lampor och 26 av dem
visar sig vara trasiga.

Lösning: Vi undersöker sannolikheten för denna händelse med hjälp av ett

b) Ungefär hur många trasiga lampor finns
det i en leverans på 2 000 lampor?

419

6131 Enligt statistik från Brottsförebyggande
rådet var 105 235 personer misstänkta för
brott någon gång år 2015.
30 000

6125 Du singlar ett mynt 100 gånger. Kommer

20 000
15 000
10 000

6126 Eva och Emil spelar luffarschack en hel reg-

A Att ungefär hälften av bären är röda om
du tar 10 bär totalt

B Att ungefär hälften av bären är röda om
du tar 1 000 bär totalt

12

55 368 flickor och 59 502 pojkar i Sverige.
Det allra vanligaste födelsedatumet var
18 augusti. Då föddes 403 barn. Hur stor är
sannolikheten att en person född år 2015 är
flicka?

6122 När man kastar en viss typ av häftstift så är
sannolikheten för att det ska hamna med
spetsen ned 30 %.
a) Vad är sannolikheten för att det ska
hamna med spetsen upp?

–

9

9

än
d

Ok

9

60

9

–5

–4

50

40

0

–3

–2

–2

NIVÅ 3
6132 Ungefär 1 % av befolkningen har en defekt
på lungan. För att ta reda på om man har
defekten kan man ta ett blodprov. Blodprovet ger korrekt utslag i 95 % av fallen. Hur
stor är risken att du faktiskt har sjukdomen, om blodprovet ger positivt utslag?

71nn
6128 Hur stor risk är det att drabbas av allvarlig
blodbrist när man tar medicinen Alvedon?

b) Ungefär hur många gånger kommer
häftstiftet att hamna med spetsen ned,
om man kastar 3 000 kast?

–2

Uppskatta hur stor sannolikheten var att en
person som blev misstänkt för brott år
2015 var en man mellan 15 och 20 år

6127 Under 2015 föddes 114 870 barn,
NIVÅ 1

Starter

4

5 000

nig sommar. Hittills har Eva 96 vinster och
Emil 85 vinster. Ungefär hur stor är sannolikheten att Eva vinner nästa parti?

Svar: Sannolikheten för att ett häftstift hamnar med spetsen nedåt är
0,42.

En låda innehåller hälften röda godisbär
och hälften blå. Du tar bär ur lådan utan
att titta. Vad är mest sannolikt?

Kvinnor
Män

25 000

den relativa frekvensen för antalet klave att
bli exakt 0,5? Förklara.

Eftersom den relativa frekvensen för ”spets nedåt” i frekvenstabellen
verkar stabilisera sig kring värdet 0,42 drar vi slutsatsen att
P(spets ned) = 0,42.

30
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100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

f
Relativ frekvens, __ 0,37 0,36 0,39 0,43 0,44 0,43 0,42 0,43 0,42 0,42
n

15

Antal kast, n
Antal spets ned, f

117 171 219 260 294 346 379

likheten för en händelse måste bestämmas
experimentellt, eftersom den inte kan
bestämmas teoretiskt.

a) Ungefär hur stor är risken att en slumpvis vald lampa är trasig?

experiment. Frekvenstabellen visar resultatet från 1 000 kast med
häftstift.
71

71nn
6130 Ge exempel på någon situation där sanno-

21

Förståelse i fokus – För att matematiken
ska bli meningsfull måste den bygga på
förståelse. I texterna beskriver vi på ett
lättillgängligt sätt de matematiska be
greppen och metoderna. Samtidigt väjer
vi inte för att förklara det som eleverna
kan uppfatta som svårt.

Uppgifter på tre nivåer
med en inledande Starter

sannolikhetslära • 6.1 enkla slumpförsök

sannolikhetslära • 6.1 enkla slumpförsök
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U

Uppslaget

Vem har rätt?

Olika uppgiftstyper hjälper
dig att variera undervisningen
och lyfta fram de matematiska
förmågorna

1 Aya ska köpa en moped. Den har kostat
9 000 kr men är prissänkt till 7 920 kr.
Aya säger att man kan räkna ut hur
många procent priset har sänkts om
man räknar
9 000 – 7 920
________________
9 000
Lykke säger att man i stället kan börja
med att göra beräkningen
7 920
_______
9 000
˭ Har någon av dem rätt?
Förklara varför.
2 Petra tror att hennes lägenhet kommer
att öka i värde med 10 % per år. Hon vill
räkna ut hur lång tid det skulle ta innan
värdet fördubblas. Så här tänker hon:
100 % = 10 ∙ 10 %. Alltså tar det tio
år för värdet att öka med 100 %.
Då blir det dubbelt så mycket.
Hennes vän Sandro säger att man ska
räkna så här:
1,1 ∙ 1,1 ∙ 1,1 ∙ 1,1 ∙ 1,1 ∙ 1,1 ∙ 1,1 ∙ 1,1 ≈
≈ 2,14
Det tar åtta år.
˭ Vem har rätt? Förklara varför.

Modellering
Här får du själv bestämma realistiska värden
för att lösa uppgiften.
Problemlösning
1 Ett bussbolags intäkter för månadskort
är under en månad 5 931 800 kr.
Månadskortet kostar 1 900 kr. När priset
på månadskortet höjs med 6 % minskar
antalet sålda månadskort med 6 %.
˭ Vad kommer månadskortet att kosta
efter höjningen?
˭ Vilket av följande alternativ stämmer? Motivera ditt val.
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A En löneökning med 1 000 kr varje år
B En löneökning med 4 % varje år
C En löneökning med 8 % vartannat år
Vilket alternativ väljer du? Motivera ditt
svar.

2 Felicia har designat en bokhylla.
Nu vill företaget
att hon ska
bygga en liknande hylla som ska
rymma 20 % fler
böcker. De ber
15 cm
henne att
60 cm
komma med
minst tre olika designförslag. Ge förslag på
hur Felicia kan ändra hyllans design för att
möta kraven.
3 Mellan åren 2015 och 2016 fick du en
löneförhöjning på 560 kronor. Ska du vara
nöjd med den löneökningen?

som tidigare.

B Bussbolagets intäkter för månadskorten kommer att öka.

C Bussbolagets intäkter för månadskorten kommer att minska.
˭ Vilken av informationen här ovanför
behöver man minst känna till för att
kunna besvara föregående fråga?
2 Andreas och Lisa fick båda löneförhöjning med lika många kronor vardera.
Andreas löneförhöjning var 5 % och
Lisas var 2,5 %. Undersök med beräkningar och resonemang för vilka löner
detta kan vara möjligt.
(Np MaA vt 2002)
3 I vilken fond skulle du placera dina
pengar i? Motivera.

med 9 %. Vartannat år minskar den
med 3 %.

procent • uppslaget

1 Din chef låter dig välja mellan tre olika
löneökningsmodeller:

A Bussbolagets intäkter är desamma

A Fondens värde ökar med 3 % varje år.
B Vartannat år ökar fondens värde

46

uppslaget

uppslaget

I utvalda uppgifter får eleverna själva göra
uppskattningar eller ta reda på information

Matematik i användning
Du kostar mer än din lön!
När ett företag betalar ut lön till en anställd
betalar företaget, förutom lönen, också en
arbetsgivaravgift. För 2016 är arbetsgivaravgiften 31,42 % av den anställdes lön.
Om din lön är 25 000 kronor, så är företagets
personalkostnad för dig
25 000 kr + 25 000 ∙ 0,3241 = 32 855 kr
Lön

Arbetsgivaravgift

Total lönekostnad

˭ Hur mycket betalar företaget i arbetsgivaravgift för en anställd som har 30 000 kr i
lön?
˭ Hur stor är företagets totala lönekostnad för
en anställd som har 30 000 kronor i lön?

˭ Per är anställd vid ett företag. Företagets
totala lönekostnad för Per är 45 000 kronor.
Hur stor är Pers lön?
˭ Hur mycket får Per ut i lön efter skatt?

Fånga elevernas
intresse genom att
visa på matematikens
användbarhet

Om du har eget företag betalar du inte
arbetsgivaravgift utan egenavgifter. För år
2016 är egenavgifterna 28,97 % av lönen du
tar ut. Tänk dig att du har ett eget företag.
˭ Uppskatta hur mycket du behöver ha i lön
varje månad efter skatt.
˭ Hur stor måste då lönen vara före skatt?
˭ Hur stor blir den totala lönekostnaden för
ditt företag, inklusive egenavgifter?

procent • uppslaget
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Lärarguide – tips, tankar och idéer till din undervisning!
För att du ska få ut så mycket som möjligt av Matematik Origo 1a och 2a, rekommenderar
vi att du använder böckerna tillsammans med de tillhörande Lärarguiderna. Lärarguiderna följer elevboken, uppslag för uppslag, med tips, idéer och inspiration till din undervisning. Här hittar du förslag på hur du kan göra kopplingar till elevernas yrkesämnen samt:
·· Extra exempel
·· Uppgifter att inleda och avsluta lektionen med
·· Kommentarer till kritiska punkter i lärandet

·· Resonemangs- och problemlösningsuppgifter
·· Konkreta exempel på matematikens användbarhet
·· Lösningar till bokens Nivå 3-uppgifter

Yrkesmatematik – tal i decimalform
Exempel: Skriv i decimalform

I vardags- och yrkesliv använder vi ofta tal
skrivna i decimalform. Stigningen mellan
gängorna på en skruv kan vara 0,25 mm, semestertillägget är ofta 12,48 % av lönen och i matbutiken anges vikten i kilogram med tre decimaler, t.ex. 0,765 kg. Låt eleverna ge fler förslag på
tal skrivna i decimalform från sina yrkesämnen.

b) åtta hundradelar

c) tre hela och fyra tusendelar

d) tjugosju hundradelar

Lösning: a) sex tiondelar = 0,6

Vi skriver sexan på tiondelsplatsen

b) åtta hundradelar = 0,08
c) tre hela och fyra tusendelar =
= 3,004
d) tjugosju hundradelar =
= två tiondelar och
sju hundradelar = 0,27

Skriv talen i storleksordning. Börja med det
minsta talet.

–340
_____
1 000
–10
340 · 0 34 · 100
341 000
_______

34,01 · 10

Tiondel
Hundradel
Tusendel

1 2 3 4 , 5 6 7
Tusental
Hundratal
Tiotal
Ental

a) 6,2 + 3,35

Det kan vara givande att jämföra decimalsystemet med talsystem från andra kulturer. I
avsnittet Samhälle och Yrkesliv på sidorna
74–75 kan eleverna läsa mer om bl.a. babyloniernas och mayafolkets talsystem. På sidan 74
här i Lärarguiden ger vi förslag på hur arbetet
kan gå till.

a) 0

decimalform?

2 tiondelar är lika mycket som 20 hundradelar

b) 4,7 – 0,67 = 4,70 – 0,67 = 4,03
c) 4,67 – 0,7 = 4,67 – 0,70 = 4,00 – 0,03 = 3,97

I både exempel och teoritexter har vi valt att
inte använda oss av strategin ”flytta kommatecken”, utan i stället resonerat kring hur talens
värde ökar eller minskar. Det finns naturligtvis
inga hinder för läraren att presentera ”flytta
kommatecken” som en strategi när förståelsen
väl finns på plats.
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Tänk så här: När jag
har tagit bort 67
hundradelar, så har
jag 3 hundradelar till
som ska tas bort.

Exempel: Beräkna utan räknare

2,08
b) ____ = 0,0208
100
4 096
c) _____ = 4,096
1 000

Hur eleverna läser talen kan påverka deras förmåga att arbeta med tal i decimalform. Om
eleverna läser talen 6,32 och 6,4 som sex
komma trettiotvå och sex komma fyra, kan de få
intryck av att 6,32 är större än 6,4. Läser de i
stället talen som 6 hela och 32 hundradelar respektive 6 hela och 40 hundradelar, blir talens
inbördes relation tydligare.

kan egentligen om vågen visar
a) en hundradels kilogram för mycket

4 096
c) _____
1 000

minsta talet.

b)

0,7 0,09 0,42
0,120 0,013
7,4444 7,398 7,41
7,4095 7,44444444

Varje siffra i talet minskar 100 gånger i värde.
Varje siffra i talet minskar 1 000 gånger i värde.

2304 Beräkna utan räknare
a) 10 · 34,2

b) 10 · 0,267

c) 73,004 · 100

d) 0,00108 · 1 000

98
___
10

9,8 · 10
980
____
10

36

tal • 2.3 positionssystemet

9,8
___
10

0,98 · 10

980
_____
1 000

tal • 2.3 positionssystemet

A 4,2 eller 4,6

B 67,4 eller 67,04

C 5,7 eller 5,67

D 3,3 eller 3,33
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Den här uppgiften passar bra att genomföra
genom att låta eleverna skriva svaren på miniwhiteboards eller genom att använda digitala
responssystem. En fördel med sådana arbetssätt
är att man snabbt kan få syn på eventuella
missuppfattningar.

Kommentarer till uppgifterna
Exempel

Lösning/Kommentar

Beräkna

a) 5,4 + 0,36 = 5,40 + 0,36 = 5,76

a) 5,4 + 0,36

b) 9,58 – 0,6 = 9,58 – 0,60 = 9 – 0,02 = 8,98
Tänk såhär: När jag har tagit bort 58 hundradelar, så har
jag 2 hundradelar till som ska tas bort.

b) 9,58 – 0,6
c) 100 ∙ 3,92 + 1 000 ∙ 3,92

c) 100 ∙ 3,9 + 1 000 ∙ 3,9 = 390 + 3 900 = 4 290

45
45
45
d) ___ + _____ + ______
10 1 000 10 000

45
45
d) ____ + _____ = 0,45 + 0,045 = 0,495
100 1 000
Deluppgift c) ger möjlighet att jämföra resultaten när samma tal multipliceras med 100 respektive 1 000.

Övningsblad
Tal i decimalform
Räkna med 10, 100 och 1 000

tal • 2.3 positionssystemet

Tips
Ta del av mängder av
tips till din undervisning! Vi ger förslag på
resonemangs- och problemlösningsuppgifter,
historiska utvikningar
och anknytning till
yrkesämnena.

34 ∙ 100 = 3 400

E 8,11 eller 8,101
2310 Para ihop de beräkningar som ger samma
svar.

Varje siffra i talet ökar 100 gånger i värde.

1 000

Vilket tal är störst?

2303 Skriv talen i storleksordning. Börja med det
a)

341 000
_______
= 341

Alternativ starter

b) tre tusendels kilogram
för lite

c) en hel och sjutton hundradelar

a) 6,2 + 3,35 = 6,20 + 3,35 = 9,55

Lösning: a) 100 · 0,37 = 37

d) 0,75 – 0,2

2309 En paprika väger 0,239 kg. Vad väger papri-

a) en hundradel
b) fem tusendelar

2,08
b) ____
100

c) 1,25

b) 0,5 – 0,15

c) 0,75 + 0,2

1

2302 Skriv i decimalform

decimaler.

Att tänka på
Det kan vara bra att uppmärksamma olika sätt
att läsa tal i decimalform. Talet 6,32 kan exempelvis läsas som 6 komma 32 eller 6 hela och 32
hundradelar. Inledningsvis kan det senare sättet
vara att föredra, eftersom det stärker förståelsen för decimalsystemet.

c) 4,67 – 0,7

b) 0,14

a) 0,5 + 0,15

71nn
2308 I vilka sammanhang har du stött på tal i
–1

c) –1,25

b) 4,7 – 0,67

Lösning: Vi fyller ut med nollor så att talen i beräkningarna får lika många

a) 100 · 0,37

a) 0,07

2307 Beräkna utan räknare
NIVÅ 1

b) 0,75

Tips

Startern tränar storleksordning av tal i decimalform och multiplikation och division med 10,
100 och 1 000. Uppgiften ger även möjlighet att
repetera räkneregler för negativa tal och vad
som händer när man multiplicerar ett tal med
0. Rätt svar är:
–340
340 ∙ 0 = 0 _____ =34 34,01 ∙ 10 = 340,1
–10

67,1
b) ____
10
0,5
d) _____
1 000

98
a) ___
10
22
c) ____
100

2306 Hur många hundradelar är

2301 Placera ut följande tal på tallinjen

Exempel: Beräkna utan räknare

Starter

2305 Beräkna utan räknare

Starter

a) sex tiondelar

En del elever tror att ett tal med fler decimaler
alltid är större än ett tal med få decimaler. De
kan till exempel tro att 0,120 är större än 0,7
eftersom 120 är större än 7. Denna missuppfattning kan du fånga upp i uppgift 2303.
När eleverna löser uppgift 2307 kan de vara
hjälpta av att titta på det andra exemplet på
sidan 36 i elevboken.
I uppgift 2308 ska eleverna ge exempel på sammanhang där de stött på tal i decimalform.
Uppgiften är markerad med förstoringsglas
eftersom det är en öppen uppgift med flera
möjliga svar. Utmana gärna eleverna att ge
exempel både från vardagslivet och från sina
yrkesämnen.

tal • 2.3 positionssystemet

Exempel
I varje avsnitt finns
ytterligare exempel
att gå igenom med
eleverna.

Starter och Exituppgift
I Lärarguiden definierar vi lärandemål
och ger förslag på
uppgifter som kan
inleda respektive
avsluta lektionen. Det
underlättar ett formativt arbetssätt.

Kommentarer till
uppgifter
Vi ger kommentarer
till uppgifterna. Det
hjälper dig att förstå
de utmaningar som
eleverna kommer att
ställas inför.

Att tänka på
I rutorna Att tänka på
diskuterar vi kritiska
punkter i lärandet och
ger tips på hur du kan
möta elever som tycker
att matematik är svårt.
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Lösningar
I Lärarguiden finns svar
till de uppgifter som
inte har något facit i
elevboken. Längst bak
finns även lösningar
till bokens Nivå 3-uppgifter.

Prov, Övningsblad och Aktiviteter
I kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad
och Aktiviteter finns extra övningsblad,
yrkesanpassade helklassaktiviteter och två
prov till varje kapitel. Materialet säljs som
nedladdningsbara pdf:er.
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Matematik Origo och den nya ämnesplanen!
Till Matematik Origo finns kostnadsfria, kompletterande material som möter
de nya skrivningarna om programmering och digitala verktyg i ämnesplanen.
Materialet hittar du på vår hemsida.

matematik
Attila Szabo
Niclas Larson
Daniel Dufåker

CAS-verktygslåda

16 aktiviteter i programmering
Materialet Matematik Origo Programmering innehåller 16 programmeringsaktiviteter för gymnasiets alla matematikkurser.
·· Eleverna får använda programmering som
programmeringsverktyg.
·· Till varje aktivitet finns en utförlig lärarhandledning.

Geogebraexempel
I Matematik Origo Geogebraexempel finns
elevbokens exempel lösta med hjälp av
GeoGebra. Materialet finns till var och en av
elevböckerna i serien Matematik Origo och
används parallellt med elevboken.

CAS-verktygslåda
Matematik Origo CAS-verktygslåda visar
hur man kan använda symbolhanterande
verktyg för att lösa rutinuppgifter, som att
förenkla uttryck, lösa ekvationer och bestämma integraler. Här finns också exempel
på uppgifter till respektive kurs som kan
vara lämpliga att lösa med symbolhanterande verktyg.

Matematik Origo Lösningar – hjälper eleverna att lyckas!
Det kan vara en utmaning för elever att jobba med matematiken hemma, när de inte
har någon kamrat eller lärare att fråga. Då kan de färdiga lösningarna till Matematik
Origo vara en god hjälp. Lösningarna säljs som onlineböcker för endast 12 kr per elev
och år och kan visas på dator eller surfplatta.
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Matematik Origo 1a

Matematik Origo 2a

Elevbok

523-3275-7

336:-

Onlinebok, 1år

523-5638-8

99:-

Lärarguide 1a

523-4574-0

645:-

Prov, Övningsblad och
Aktiviteter 1a

523-4656-3

930:-

Matematik Origo 1b
Elevbok

523-0924-7

336:-

Onlinebok, 1år

523-5142-0

99:-

Lärarguide 1b

523-0971-1

645:-

Prov, Övningsblad och
Aktiviteter 1b (pdf)

523-3159-0

930:-

Lösningar 1b (online)

523-5181-9

12:-

523-5091-1

336:-

Onlinebok, 1år
Utkommer ht 2019

523-5649-4

99:-

Lärarguide
Utkommer vt 2020

523-5092-8

645:-

523-5093-5

930:-

Prov, Övningblad och
Aktiviteter, utkommer ht 2019

Elevbok
Onlinebok, 1år

Elevbok

523-0925-4

336:-

Onlinebok, 1år

523-5139-0

99:-

Lärarguide 1c

523-0972-8

645:-

Prov, Övningsblad och
Aktiviteter 1c (pdf)

523-3160-6

930:-

Lösningar 1c (online)

523-5184-0

12:-

Elevbok

523-1731-0

336:-

Lösningshäfte vux 1b/1c

523-1732-7

172:-

Lärarguide vux 1b/1c

523-3163-7

645:-

Prov, Övningsblad och
Aktiviteter vux 1b/1c (pdf)

523-3165-1

1 190:-

Lösningar vux 1b/1c (online)

523-5178-9

12:-

523-1723-5
523-5141-3

336:99:-

Lärarguide 2b

523-3264-1

645:-

Prov, Övningsblad och
Aktiviteter 2b (pdf)

523-3161-3

930:-

523-5182-6

12:-

Elevbok

523-0970-4

336:-

Onlinebok, 1år

523-5138-3

99:-

Lärarguide 2c

523-1724-2

645:-

Prov, Övningsblad och
Aktiviteter 2c (pdf)

523-3162-0

930:-

523-5185-7

12:-

523-5140-6

336:99:-

Lärarguide 3b

523-4435-4

645:-

Prov, Övningsblad och
Aktiviteter 3b (pdf)

523-3727-1

930:-

Lösningar 3b (online)

523-5183-3

12:-

Elevbok

523-1722-8

336:-

Onlinebok, 1år

523-5137-6

99:-

Lärarguide 3c

523-3656-4

645:-

Prov, Övningsblad och
Aktiviteter 3c (pdf)

523-3728-8

930:-

Lösningar 3c (online)

523-5186-4

12:-

Elevbok

523-1905-5

336:-

Lösningshäfte vux 2b/2c

523-3158-3

172:-

Lärarguide vux 2b/2c

523-3164-4

645:-

Prov, Övningsblad och
Aktiviteter 2b/2c (pdf)

523-3166-8

1 190:-

523-5179-6

Elevbok

523-2105-8

Lösningshäfte vux 3b/3c

523-3657-1

336:172:-

Lärarguide vux 3b/3c

523-4629-7

645:-

Prov, Övningsblad och
Aktiviteter vux 3b/3c (pdf)

523-3729-5

1 190:-

Lösningar vux 3b/3c (online)

523-5180-2

12:-

Elevbok

523-1901-7

336:-

Onlinebok, 1år

523-5136-9

99:-

Elevbok

523-2104-1

336:-

Onlinebok, 1år

523-5135-2

99:-

Matematik Origo 4

Matematik Origo vux 2b/2c		

Lösningar vux 2b/2c (online)

523-1881-2

Onlinebok, 1år

Matematik Origo vux 3b/3c		

Matematik Origo 2c

Lösningar 2c (online)

Matematik Origo vux 1b/1c

Elevbok

Matematik Origo 3c

Matematik Origo 2b

Lösningar 2b (online)

Matematik Origo 1c

Matematik Origo 3b

Elevbok

12:-

Författare
Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, Kerstin Olofsson,
Verner Gerholm, Johan Skarp och Mikael Marklund

Matematik Origo 5

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Räkna med kod

Nyhet!

Programmering i matematik

I Räkna med kod får eleverna lösa matematiska problem med programmering och
samtidigt lära sig grunderna i programspråket Python. Häftet består av 12 lektioner
i programmering och kan användas fristående men också som ett komplement till
Matematik Origo.

Räkna
med kod
Räkna
med kod

Programmering
i matematik

Programmering
i matematik

med kod

ring i matematik

grammering i matematik
nderna i programspråket
e löser matematiska
av 12 lektioner i programelever på högstadiet och
nvändas fristående men
ent till läromedlen Matte
och Matematik Origo.

import turtle as t
for x in range (60):
t.forward(100)
t.left(45)
t.forward(150)
t.left(110)
import turtle as t
t.forward(120)
for x in range (60):
t.forward(100)
t.left(83)
t.left(45)
t.forward(185)
t.forward(150)
t.left(6)
t.left(110)
t.forward(120)
t.left(83)
t.forward(185)
t.left(6)

rammering i matematik
och en lärarguide. Lärodigital bok med instrukr till utvalda uppgifter.

ISBN 978-91-523-5541-1

ISBN 978-91-523-5572-5

·· Till varje lektion finns teori, exempel och uppgifter.
Uppgifterna har en tydlig koppling till matematik
och finns på två nivåer.
·· Till varje bok i Origo-serien finns en matris som
visar vilka uppgifter i boken som man kan jobba
med efter respektive lektion i Räkna med kod.
·· I Räkna med kod Digital finns
ledtrådar till uppgifterna och
förklarande filmer som hjälper
eleverna att komma igång eller
komma vidare.
·· Räkna med kod Lärarguide
hjälper dig att planera och
genomföra varje lektion.

Räkna med kod
Elevhäfte

523-5541-1

Digital (elevlicens)

523-5542-8

50:19:-

Lärarguide

523-5572-5

205:-

Digital (lärarlicens)

523-5543-5

99:-

Elevpaket
1 ex häfte + 1 digital elevlicens

523-5587-9

57:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Med blended learning väljer du din egen
mix av våra digitala och tryckta läromedel
och formar undervisningen så att den
passar just dig och dina elever.

Lärarguide
2018-06-14 15:18
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MATEMATIK

Matematik

– program, uppdrag, modeller
För alla
yrkesprogrammen

Matematik 1a

Alla böckerna har samma
tydliga struktur:
Matematik
Matematik 1a
1a
program

purpopgdrraam
g

purpopgdrraam
g
muopdp edlrlae g
r
modeller

modeller

Anna Norberg
Gunilla
Viklund
Anna Norberg
Birgit
Gustafsson
Gunilla
Viklund
Birgit Gustafsson

B ON N I ERS

program

program

purpopgdrraam
g

muopdp edlrlae g
r

B ON N I ERS

Matematik
Matematik 1a
1a

Matematik
Matematik 1a
1a

muopdp edlrlae g
r
modeller

Anna Norberg
Gunilla Viklund
Anna Norberg
Birgit Gustafsson
Gunilla Viklund
Birgit Gustafsson

Anna Norberg

Gunilla
Viklund
Anna Norberg
Birgit
Gustafsson
Gunilla
Viklund
Birgit Gustafsson

7

7

B ON N I ERS
B ON N I ERS

B ON N I ERS

7
3

B ON N I ERS

7

5

Matematik 1a – program, uppdrag, modeller är för elever på gymnasiets yrkesförberedande program. Läromedlet är utformat så att alla kan arbeta efter sin förmåga och på sin egen nivå. Ämnesplanen poängterar matematikens anknytning
till karaktärsämnena. Beroende på programinriktning finns därför tre varianter av
boken att välja mellan.
De tre böckerna har olika inriktningar
Matematik 1a GUL för Bygg och anläggning, El och energi,
Fordon och transport, VVS och fastighet samt Industriteknik.

Matematik 1a GRÖN för Vård och omsorg, Barn och fritid
samt Naturbruk.
Matematik 1a ORANGE för Handel och administration, Hotell
och turism, Restaurang och livsmedel samt Hantverk.

Matematik 2a

Lärarmaterial

Matematik 1a VUX

Gunilla Viklund · Birgit Gustafsson · Anna Norberg

tik 1a
modeller

Matematik 1a

dels- och administrationsprogrammet,
- och turismprogrammet och Restaurang-

drag, modeller har

elmoment

pgifter till varje modell

ng, resonemang och kommunikation

våer

tt svar och Test.

fritidsprogrammet, Naturbruksgsprogrammet)

ISBN 91-523-0810-3

(523-0810-3)

program

Gunilla Viklund
Birgit Gustafsson
Anna Norberg

program
uppdrag

vux

modeller

Gunilla Viklund
Birgit Gustafsson
Anna Norberg

blå

Matematik 2a – program, uppdrag,
modeller är för de elever på yrkesprogrammen som väljer att läsa mer matematik.
Lärarmaterial
Till Matematik 2a hör ett lärarmaterial med
bland annat metodiska tips, övningsblad,
aktiviteter, begreppskartor, lösningar till uppdragen samt kapitelprov och fördjupningsuppgifter med bedömningsanvisningar.
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Matematik 1a

uppdrag
modeller

program uppdrag modeller

anläggningsprogrammet, El- och
och transportprogrammet, VVS- och

Matematik 2a

·· Varje kapitel inleds med en beskrivning
av det centrala innehåll som behandlas
i kapitlet, vad eleven ska kunna och vilka
centrala begrepp som används.
·· Ett intresseväckande Uppdrag används
som introduktion till varje kapitel. Uppdragen är återkommande inslag i boken. De
lämpar sig väl att arbeta med i grupp och
ger eleverna möjlighet att kommunicera
och föra matematiska resonemang.
·· Det centrala innehållet behandlas i
Modeller och lösta exempel. Uppgifterna
som följer ger eleverna övning, utmanar till
en fördjupad matematisk förståelse och
erbjuder tillfälle att utveckla olika matematiska förmågor.
·· Efter ett antal Modeller följer en Diagnos
med flervalsuppgifter som ger eleven
möjlighet att testa sina kunskaper.
·· I slutet av varje kapitel finns Blandade
uppgifter på tre olika nivåer.
·· Sist i varje kapitel finns ett Test och en
uppmaning att göra en Begreppskarta.
Här kan eleverna testa sina färdigheter
och visa hur de uppfattar att de centrala
begreppen i kapitlet hänger ihop.

Matematik 1a VUX– program, uppdrag,
modeller är anpassad för de vuxenstuderande som väljer att läsa kursen Matematik
1a. Här finns alla valbara och program
specifika moment samlade i samma
lärobok.

Till Matematik 1a Vux finns lärarmaterialet
Matematik 1a och 1a Vux Lärarmaterial.

Till Matematik 1a hör ett lärarmaterial som
bland annat innehåller metodiska tips,
övningsblad, aktiviteter, begreppskartor,
lösningar till uppdragen och prov med
bedömningsanvisningar.

Matematik 1a GUL
Grundbok

523-0808-0

332:-

Matematik 1a GRÖN
Grundbok

523-0809-7

332:-

Matematik 1a ORANGE
Grundbok

523-0810-3

332:-

Matematik 1a VUX
Grundbok

523-1736-5

332:-

Lärarmaterial 1a och 1a VUX
(pdf, skollicens 1 år)

523-0942-1

1 100:-

Matematik 2a
Grundbok

523-1735-8

332:-

Lärarmaterial 2a
(pdf, skollicens 1 år)

523-3037-1

1 100:-

Författare Gunilla Viklund, Birgit Gustafsson och
Anna Norberg

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

MATEMATIK

Bryggan Bas

Bryggan
Bryggan
bas

Bryggan

Synnöve Carlsson

Bryggan bas Arbetsblad

Synnöve Carlsson

Varje kapitel innehåller:
• ingress med kapitelinnehåll och begrepp

• tydliga exempel och vardagsnära uppgifter

Arbetsblad

Bryggan

Bryggan Arbetsblad är ett komplement till läroboken Bryggan och är
till för dem som behöver extra träning i de grundläggande begreppen
och metoderna. Bryggan Arbetsblad är en arbetsbok där eleven skriver
direkt i häftet.

Synnöve Carlsson
Karl-Bertil Hake

Bryggan är skriven med ett tydligt och elevnära språk och riktar sig
till de elever som ännu inte uppnått kunskapskraven för betyget E i
grundskolans matematik. Bryggan innehåller 5 kapitel:
• tal
• geometri
• bråk och procent
• statistik och sannolikhet
• algebra

• minitest för snabb självdiagnos

• uppslaget med fokus på resonemang, kommunikation, begreppsförståelse
och problemlösning
• kapiteltest med uppgifter som testar grundläggande begrepp och metoder
• avsnittet Koll på förmågorna? som tydliggör de matematiska förmågorna

Synnöve Carlsson, Karl-Bertil Hake

Bryggan
bas
Synnöve Carlsson

Bryggan Bas är skriven med ett tydligt och elevnära språk och sammanfattar
det centrala innehållet i matematik till och med åk 6. Bryggan Bas har 8 kapitel: Tal och räknesätt, Bråk och decimaltal, Procent och sannolikhet, Mätning
och enheter, Geometri, Statistik, Algebra och samband och Problemlösning.

Synnöve Carlsson
Karl-Bertil Hake

Matte Direkt Bryggan består av följande delar: lärobok, arbetsblad,
lärarmaterial och onlinebok.

• sammanfattning
Det sista kapitlet är ett fristående kapitel som behandlar olika strategier för
att lösa matematiska problem.

Bryggan Arbetsblad återfinns också i lärarmaterialet till Bryggan.

Bryggan Bas fungerar lika bra för elever inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå, som för elever i grundskolan med behov av att repetera och
reparera matematikens grunder.
Bryggan Bas består av lärobok, lärarmaterial och onlinebok.
Till samma serie hör även Bryggan, ett läromedel som sammanfattar det
centrala innehållet för åk 7–9.

ISBN 978-91-523-2720-3

Grundläggande
matematik

ISBN 978-91-523-2707-4

Grundläggande
matematik

(523-4531-3)

Arbetsblad

Arbetsblad

Arbetsblad

Arbetsblad

Grundläggande
matematik

Grundläggande
matematik

(523-2707-4)

Hela mellanstadiets matematik!
Bryggan Bas sammanfattar det centrala innehållet till och
med åk 6. Den kan användas som komplement under senare
delen av mellanstadiet, i början av högstadiet eller inom
grundläggande vuxenutbildning, nationell delkurs 3. Bryggan
Bas har ett elevnära språk och varierade uppgifter som tränar
de fem matematiska förmågorna.

Hela högstadiets matematik!
Bryggan sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 9.
Den kan användas som komplement under senare delen av
högstadiet, på sommarkurser, förberedande kurser inför
gymnasiet, gymnasiets introduktionsprogram och grundläggande vuxenutbildning, nationell delkurs 4. Bryggan skapar
möjligheter för alla elever att lyckas med matematiken.

Bryggan Bas Grundläggande matematik

Bryggan

Grundbok

523-2720-3

269:-

Grundbok onlinebok, 1 år

523-5228-1

90:-

Grundbok

523-1647-4

Grundbok onlinebok, 1 år

523-5173-4

Bryggan Bas Arbetsblad

523-4124-7

Lärarmaterial
(pdf, skollicens 1 år)

523-3366-2

269:90:-

115:-

Arbetsblad

523-2707-4

115:-

710:-

Lärarmaterial (pdf)
(pdf, skollicens 1 år)

523-1730-3

710:-

Författare Synnöve Carlsson

Författare Synnöve Carlsson och Karl-Bertil Hake

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

1

Tal och räknesätt

kapitelinnehåll

>
>
>
>
>
>
>

begrepp

6

7

Finns som språkstöd
på modersmål hos
inläsningstjänst
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MATEMATIK

Fokus på Matematik
– grundläggande nivå

Fokus på Matematik är en lättarbetad serie läroböcker i matematik. Här tränar eleven
begrepp och metoder och skriver lösningar och svar direkt i boken. Till varje avsnitt finns
dessu tom uppgifter som ger en ingång till problemlösning, resonemang och kommunikation. Fokus på Matematik 1 sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 6 och
Fokus på Matematik 2 sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 9.

ett lättarbetat läromedel på grundläggande
ar det centrala innehållet till och med åk 6.
ar

sta exempel och enkla förklaringar

fter med begrepp- och metodträning

resonemang, kommunikation och

LEN A TO R BJÖ R N SO N

FOKUS PÅ MATEMATIK 2

FOKUS PÅ MATEMATIK 1

MATEMATIK 1

OVE ASPELIN G

FOKUS PÅ MATEMATIK 2
Fokus på Matematik 2 är ett lättarbetat läromedel på grundläggande
nivå, som sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 9.

Fokus på matematik har
S
KU• genomgångar med lösta exempel och enkla förklaringar
F O • skrivrader till uppgifter med begrepp- och metodträning
PÅ• uppgifter som tränar resonemang, kommunikation och
problemlösning

MATEMATIK
• diagnos efter varje avsnitt, test efter varje kapitel

snitt, test efter varje kapitel

• lättläst språk, anpassat för elever med annat modersmål
än svenska

at för elever med annat modersmål

ematik hör också Fokus på Matematik 2, ett
nfattar det centrala innehållet för åk 7–9.
ssar för elever i grundskolan och vuxengande nivå, nationell delkurs 4.

Fokus på Matematik 2 fungerar lika bra för elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå, nationell delkurs 4, som för
elever i grundskolan och gymnasiet med behov av att repetera
och reparera matematikens grunder.

Till serien Fokus på Matematik hör också Fokus på Matematik 1, ett
läromedel som sammanfattar det centrala innehållet för åk 4–6.
Fokus på Matematik 1 passar för elever i grundskolan och vuxenutbildning på grundläggande nivå, nationell delkurs 3.

LEN A TORB JÖRN SON

isbn

978-91-523-2795-1

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FO

KU
PÅ

OVE ASPE L IN G

L E N A TORBJÖRN SON

1
isbn

978-91-523-3996-1

Fokus på Matematik fungerar lika bra för
elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå, nationell delkurs 3 respektive 4, som för elever på gymnasiet och i
grundskolan med behov av repetition eller
reparation.

S

MATEMATIK

ALBERTHSON • ASPELING • TORBJÖRNSON

OV E ASPELIN G

ngerar lika bra för elever inom vuxengande nivå, nationell delkurs 3, som för
ed behov av att repetera och reparera
.

LA R S - G ÖRAN AL BE RTHSON

Fokus på Matematik har kortfattade förklaringar av de viktigaste momenten. Stilen
är medvetet vuxen, språket lättläst och
ordvalet väl genomtänkt.

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2

Fokus på Matematik är skriven med:
·· lättläst svenska, väl anpassad för elever
med annat modersmål
·· tilltal som också passar en vuxen läsare

(523-3996-1)

(523-2795-1)

Fokus på Matematik – för elever som
behöver:
·· träna begrepp och metoder och skriva
svaren direkt i boken
·· grundläggande träning av resonemang,
kommunikation och problemlösning
·· diagnos efter varje avsnitt, test efter varje
kapitel.
·· tillgång till facit för att själva kunna rätta

Fokus på Matematik och de nya nationella delkurserna för
vuxenutbildning på grundläggande nivå.

·· Fokus på Matematik 1
sammanfattar det centrala innehållet för åk 4–6 och
passar till nationell delkurs 3.
·· Fokus på Matematik 2
sammanfattar det centrala innehållet för åk 7–9 och
passar till nationell delkurs 4.

Förstå språket
Förstå språket matematik är skapad för att hjälpa
nyanlända att erövra skolspråket i matematik.
Här får eleverna lära sig ord och begrepp
relevanta för undervisningen i matematik
årskurs 7–9, Lgr 11. Förstå språket matematik är i första hand avsedd för språkintroduktion och SVA.
Till Förstå språket matematik hör ett omfattande lärarmaterial.

203:-

523-3996-1

203:-

Förstå språket
Förstå språket

Förstå språket Matematik
Grundbok

523-4652-5

265:-

Digital elevlicens, 1 år

523-5388-2

91:-

Elevpaket Grundbok och digital licens, 1år 523-5474-2

287:-

Digital lärarlicens, 1år

523-5536-7

102:-

Lärarpaket - Lärarguide och
digital lärarlicens, 1 år

523-5627-2

951:-

Lärarguide

523-5102-4

949:-

Begreppskortlek (5-pack)

523-5573-2

199:-

Tiia Ojala
Emelie Reuterswärd

Författare Tiia Ojala och Emelie Reuterswärd
= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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523-2795-1

Fokus på Matematik 2

Författare Ove Aspeling, Lena Torbjörnson och
Lars-Göran Alberthson

Nyhet!

MATEMATIK

Fokus på Matematik 1

Tiia Ojala
Emelie Reuterswärd

Lärarguide

NATURVETENSKAP

Naturkunskap
Våra Naturkunskapsböcker ställer frågor som berör och väcker elevernas
nyfikenhet att lära sig mer: ”Ska jag äta torsk från Östersjön?”, ”Är det okej
att köpa genmodifierade tomater?”, ”Behöver jag bry mig om regns kogen?”
I engagerade texter ger författarna den naturvetenskapliga bakgrunden till
de viktigaste frågorna om hälsa, miljö och hållbar ekologisk utveckling.

iann lundegård
karolina broman
gunilla viklund
per backlund

naturkunskap 1b

natur 1b
kunskap

Iann Lundegård Karolina Broman Gunilla Viklund Per Backlund

Naturkunskap 1b är helt anpassad till kunskapsmålen och det centrala
innehållet i GY 2011. Boken tar upp aktuella samhällsfrågor med ett
naturvetenskapligt innehåll och perspektiv. I Naturkunskap 1b presenteras
de kunskaper som behövs för att kritiskt kunna värdera information
och ta ställning i viktiga framtidsfrågor.
Att beskriva världen inleder med en beskrivning av naturvetenskapen
och ämnet naturkunskap.
Hur ska jag välja? ger en inblick i den roll naturvetenskapen
spelar för oss och för vårt engagemang i samhällsfrågor.
En värld att vårda och Miljö och energi ger kunskaper om
energi- och resursanvändning, klimatfrågor och hållbar utveckling.
Livsstil och hälsa handlar om kroppen och om kost, träning och hälsa.
Sexualitet, lust och relationer är ett angeläget kapitel om
sex och samlevnad.
Bioteknik – livets teknik tar upp ett snabbt framväxande kunskapsområde där det ständigt kommer nya upptäckter att ta ställning till.
Undersökning och analys, innehåller försök och experiment som
är kopplade till tidigare kapitel i boken.

natur 2
kunskap

ISBN 978–91–523–0900-1

www.bonnierutbildning.se
(523-0900-1)

Naturkunskap och GY 2011
Naturkunskap 1a1, 1b och 2 är helt anpassade till Gy 2011. Framställningen bygger
på vår livsstils betydelse för vår hälsa och
en global ekologisk utveckling. I elevnära
engagerande texter görs naturvetenskapen
angelägen. Läromedlet ger eleverna förutsättningar för att delta i diskussioner om vår
tids avgörande miljö- och samhällsfrågor.

Naturkunskap
Ställer frågor som berör och
väcker elevernas intresse att

Naturkunskap och eleven
I böckerna finns mängder med förslag på
naturvetenskapliga experiment, övningar
i källkritik och etisk analys. Varje kapitel
avslutas med elevuppgifter som lockar till
diskussioner och ger impulser till fördjupningar. Sist i boken finns faktafrågor till varje
kapitel. I en ordlista finns de väsentligaste
begreppen samlade tillsammans med korta
förklaringar.
Lärarmaterial
Till alla kurser hör ett lärarmaterial med
bland annat metodiska tips, extra laborationer och kommentarer till elevövningarna.

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1

523-0901-8

Onlinebok (elevlicens 1 år)

523-5230-4

305:99:-

Naturkunskap 1b

523-0900-1

365:-

Onlinebok (elevlicens 1 år)

523-5231-1

99:-

Naturkunskap 2

523-2077-8

365:-

Onlinebok (elevlicens 1 år)

523-5232-8

99:-

Naturkunskap 1 och 2
(pdf, skollicens 1 år)

523-0944-5

815:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdningr
Författare Iann Lundegård, Karolina Broman,
Gunilla Viklund och Per Backlund

lära sig mer.

Astronomi – en bok om universum
Boken ger en bred överblick över såväl grunderna
inom astronomin som de senaste forskningsresultaten inom ämnet. Innehållet och dispositionen är ett
resultat av lång erfarenhet av undervisning i astronomi på olika nivåer. Boken kan läsas av alla astronomiintresserade, även de som saknar nödvändiga
förkunskaper i matematik och naturvetenskap.

Astronomi – en bok om universum vänder
sig till dig som lärare och till elever på
gymnasiet, universitet och högskolor.
Astronomi
– en bok om universum

622-5374-5

460:-

Författare Claes-Ingvar Lagerkvist och Kjell Olofsson
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Biologi Campus
Behovet av en ny biologibok för gymnasiet är stort. Det är få områden det hänt så
mycket under de senaste 20 åren som inom biologin. Biologi Campus är ett helt
nyskrivet läromedel i biologi för gymnasiet. På ett utmanande och inspirerande sätt
möter eleven både den traditionella biologin och det som sker på forskningsfronten.

Campus 1
b i o lo g i

Leena Arvanitis
Karim Hamza
Carl Johan Sundberg

Campus 2
b i o lo g i

Leena Arvanitis
Karim Hamza
Carl Johan Sundberg
Anders Pålsson

Biologi Campus följer helt gymnasiets
ämnesplan i biologi och lyfter särskilt
fram biologins karaktär och arbetsmetoder. Viktiga biologiska begrepp
behandlas i bokens alla kapitel. Det ger
ett tydligare sammanhang och hjälper
eleven att få en djupare förståelse. Stor
omsorg har lagts på att utforma texter
som underlättar elevernas läsande och
stärker deras förståelse. Som ytterligare stöd finns ordförklaringar i direkt
anslutning till texten och ett stort antal
illustrationer och väl valda foton som
förklarar och fördjupar viktiga begrepp
och förlopp.

Lärarmaterial
Till Biologi Campus hör ett lärarmaterial med bland annat didaktiska tips,
nydanande laborationer och övningar,
sammanfattningar, korsord, värderingsövningar och begreppskartor.

Nyhet!
Biologi Campus 1
Kapitel 1 Evolution

Kapitel 2 Genetik

Kapitel 3 Ekologi

Här möter eleverna grunderna i evolutionsteorin, med det naturliga urvalet som
bärande begrepp. I kapitlet beskrivs också
hur evolutionen tros ha gått till, från enkla
molekyler till livets former och anpassningar
i dag.

Förutom den klassiska genetiken och dess
historia, ges även en inblick i den senaste
forskningen inom området. Hur genetiken
kan användas i framtiden och de etiska
frågor vi då måste ta ställning till tas också
upp i kapitlet.

Behandlar hur organismer interagerar med varandra
och sin omgivning och vilka konsek venser det kan få
för individer, populationer och ekosystem på kort och
lång sikt. De planetära gränsvärdena används som
utgångspunkt för hur människan påverkar de
ekosystem som vi alla är så beroende av.

Biologins karaktär och arbetsmetoder lyfts fram i alla kapitel.

Biologi Campus 2
Kapitel 1 Cell- och
molekylärbiologi

Kapitel 2 Organens utveckling

Kapitel 3 Växter och
svampars fysiologi

Kapitel 4 Människans och
djurens fysiologi

Kapitlet redogör för cellers grundläggande byggnad, ämnesomsättning och funktion. Vidare beskrivs
likheter och skillnader mellan olika
huvudtyper av celler, kommunikation inom och mellan celler samt
vad ett virus är. Här behandlas
även cell- och molekylärbiologins
användningsområden och de
möjligheter, risker och etiska
frågor som hör till dessa.

Här beskrivs hur flercelliga
organismer kan utvecklas från en
enda befruktad cell, hur celler kan
bilda vävnader och organ, och
slutligen hur komplexa organsystem kan uppstå. Dessutom
behandlas hur kunskaper i
utvecklingsbiologi kan användas
för att reparera eller ersätta
skadade vävnader
och organ.

Kapitlet tar upp hur växter och
svampar är uppbyggda, deras
ämnesomsättning och förmåga att
kommunicera samt hur de klarar
olika utmaningar för att överleva,
växa och fortplanta sig.

Detta kapitel behandlar djurs
fysiologi, med fokus på människan.
Kapitlet beskriver utförligt hur
deras uppbyggnad, kommunikation,
ämnesomsättning, respiration,
försvar och reproduktion fungerar
och samverkar.

Biologins karaktär och arbetsmetoder lyfts fram i alla kapitel.
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NATURVETENSKAP

Modern form och
inspirerande bilder

Tydliga, informativa illustrat ioner
och noga utvalda foton ger inspiration
och ökar elevernas förståelse.

Ekosystemekologi

Utmanar och väcker nyfikenhet

Beroende på vad man vill studera
kan hela jorden, Östersjön och ett
litet hällkar utgöra ett ekosystem.

Inledande vardagliga frågeställningar som skapar eftertanke,
nyfikenhet och intresse.

Begrepp
Klimatzoner
Biom
Vegetationstyper
Vittring
Förna

selektionstryck leder till anpassningar

Humusämnen
Jordmån

påfågelögat är en tidig vårfjäril. Den lever på nektar från

Vegetationsskikt

tussilago och andra tidigt blommande växter. Fjärilen är rätt
svår att upptäcka när den sitter med vingarna hopslagna så att
bara de mörkbruna vingundersidorna syns.
Om du ändå får syn på ett påfågelöga, försök
då komma fjärilen riktigt nära. Närma dig
försiktigt bakifrån och undvik att din skugga
faller över den. Om du är riktigt nära när fjärilen upptäcker dig slår den upp sina vingar
så att den färggranna ovansidan syns tydligt. Den börjar också röra vingarna med pulserande rörelser. Först gör sig fjärilen alltså
svår att upptäcka med hjälp av de mörkbruna
vingundersidorna. Men när du kommer närmare visar den plötsligt upp vingarnas färggranna ovansidor. Vad är det som pågår?

Påfågelögat (Inachis io), har helt olika teckning på vingarnas översida och undersida.

Ljuskompensationspunkt
Termoklin, haloklin
Funktionell grupp

ett ekosystem består av alla levande organismer och den abiotiska

De äldsta fossilen av svampdjur, fylum Porifera, är från tiden före den
kambriska explosionen. Svampdjur är fastsittande djur med en central
hålighet. I håligheten sitter choanycyter som driver en vattenström in i
djuret och tar hand om födopartiklar som följer med vattnet. Ytterst finns
ett lager platta celler och innanför dem sitter mängder av ringformade
celler. Genom dessa ringformade celler strömmar vatten in i en eller flera
håligheter i svampkroppen.
Svampdjur är ett mellanting mellan encellighet och flercellighet.
Cellerna är egentligen inte organiserade i olika vävnader som hos andra
flercelliga djur. Däremot har alla svampdjur ett slags skelett av antingen
kalk, kisel eller protein. Naturliga tvättsvampar utgörs av ett elastiskt
proteinskelett.

Autotrof, heterotrof

Nässeldjur

Fotosyntes och cellandning är i
stor utsträckning varandras spe
gelbilder. Koldioxid och vatten som
är utgångsämnen i fotosyntesen,
är cellandningens produkter.
Socker och syrgas som är foto
syntesens produkter, är utgångs
ämnen i cellandningen. I foto
syntesen tas ljusenergi upp och
lagras som kemisk energi. I cell
andningen omvandlas kemisk
energi till bland annat rörelse
energi och värmeenergi.

miljön inom ett område. Ekosystem kan avgränsas olika beroende på vad
man vill studera. Det kan vara allt ifrån hela planeten jorden till ett litet
hällkar i skärgården som bara innehåller några liter vatten. Gemensamt för
alla ekosystem är att de är beroende av en energikälla som ständigt tillför
ny energi. Energikällan är oftast solen. Dessutom behöver organismerna i
ett ekosystem grundämnen som kol, kväve och fosfor.
Energin från solljuset lagras genom växternas fotosyntes i de flesta ekosystem. Växter lagrar energin i olika organiska ämnen som kolhydrater,
fetter och proteiner. När djur äter växter eller andra djur, flödar energin
vidare inom ekosystemet. För att kunna använda energin till sina livsprocesser förbränner organismerna organiska ämnen i cellandningen. Det
gäller också växterna. I cellandningen förloras en stor del av energin som
värme. Det blir därför energiförluster i varje steg av energins väg genom
organismsamhället. I slutänden har nästan all energi som lagrades av växterna i fotosyntesen lämnat ekosystemet som värme.

Svampdjur

Liponema Brevicornis

Selektion för bruna vingar
Både vingarnas mörkbruna undersida och den
färggranna ovansidan anses vara anpassningar
som uppkommit genom naturligt urval. Detsamma
gäller beteendet att fälla ut vingarna när en fiende
kommer för nära. Det naturliga urvalet har drivit
utvecklingen av dessa egenskaper i en särskild riktning. Vi säger att miljön utövar ett selektionstryck
på egenskaperna. Selektion, från engelskans ”selection”, är ett annat ord för urval. Olika selektionstryck leder till utveckling av olika slags anpassningar. När du närmar dig påfågelögat ser du resultatet
av olika selektionstryck.
Fåglar hör till några av fjärilarnas främsta fiender. Fåglarna kan därför utöva selektionstryck på
fjärilarnas egenskaper. Egenskaper som minskar
risken att en fjäril blir tagen av en fågel gynnas av
det naturliga urvalet. Så är det med utseendet av
påfågelögats vingar.
En fjäril kan undgå att bli fågelmat genom att
likna omgivningen. Det är det påfågelögat gör när
den fäller ihop vingarna. Den bruna vingundersidan liknar då ett dött blad till både färg och form.

Trofinivå
Biomassa
Betarkedjan
Nedbrytarkedjan
Primärproduktion
Nettoprimärproduktion
Assimilation
Mineralisering

Hällkar är en fördjupning i en
berghäll som oftast är vattenfylld.

Nässeldjuren, fylum Cnidaria, utvecklades snabbt under Ordovicium. De
är radiärsymmetriska vilket innebär att de saknar huvudända och bakända
(se sid. 83). Det typiska för nässeldjuren är deras nässelceller. Från dessa
kan de skjuta ut ett slags giftpilar för att bedöva sitt byte, eller skydda sig
mot predatorer.
Nässeldjuren utvecklades tidigt i två olika riktningar. Den ena utvecklingslinjen gav upphov till koralldjuren och den andra till maneter och hydror.

tentakel

Koldioxid

+

Socker +

Vatten

Syre

Cellandning
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Tydlighet och läsbarhet

utlösare

Ordförklaringar i direkt anslutning
till texten stöder läsningen av texten.
En begreppslista i början av varje
delkapitel hjälper eleverna att se
vilka viktiga begrepp som behandlas.

nässelcell

utlöst
nässeltråd

542

500
488
Kambrium

Byte

400
444 416

Ordo- Silur
vicium

Devon

300
299

359
Karbon

200
200

251
Perm

Trias

100

145
Jura

Krita

Nutid
2,6

65

Tertiär Kvartär

flercelligt liv

75
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Förklarar och ger bakgrund

De återkommande rutorna
”Hur vet vi … ?” ger eleverna en
inblick i hur man med vetenskapliga undersökningar kan
få svar på olika frågeställningar
och skapa biologisk kunskap.

fakta: Ekolokalisering
För att hitta sina byten i mörker, använder fladdermöss ekolokalisering. Det är ett system som
påminner om våra radarsystem. När en fladdermus närmar sig ett byte skickar den ut snabba
pulser av ljudvågor. Genom att avgöra hur ljudvågorna studsar tillbaka från omgivningen kan den
fånga små insekter i totalt mörker. Precis som
med orkidéernas blommor varierar fladdermössen
sinsemellan. En del av variationen beror på slumpmässiga förändringar i deras arvsanlag.
Denna variation kan innebära skillnader i hur
snabbt en fladdermusindivid sänder ut ljudvågor,
i formen på öronen eller i hur många hjärnceller
den har för att behandla informationen från ljudvågorna som studsar tillbaka. Sådana skillnader
påverkar hur bra ekolokaliseringen fungerar och
därmed hur mycket mat fladdermusen får tag på.
De individer som har ett något bättre system för
ekolokalisering får tag på mest mat och överlever
i genomsnitt längre. Generation efter generation
blir fladdermössens ekolokalisering därmed bättre
och bättre.

Hur vet vi…
att ögonfläckarna skrämmer bort fåglarna?

Men hur uppstod ekolokaliseringen hos fladdermössens förfäder? Många celler är känsliga för
yttre påverkan från såväl ljud- som ljusvågor.

Ögonfläckar
+ Väsande ljud

Fördjupande texter

Ljudkänslighet är således inte en anpassning som
uppkommit genom naturligt urval, utan en effekt
av många cellers normala funktion. Det är därför
sannolikt att fladdermössens förfäder bar på celler som redan var mer eller mindre känsliga för
ljudvågor. Tänk dig nu att några cellgrupper satt
lite mer koncentrerat hos några individer, och
att detta berodde på ärftliga faktorer. Det kan ha
räckt för att de individerna grovt skulle kunna
uppfatta och lokalisera vissa ekon från de ljud de
sände ut. Om den förmågan hade betydelse för att
hitta föda, kan utvecklingen av ekolokalisering
börjat där.

Faktarutor ger möjlighet till fördjupning
i intressanta ämnen, som exempelvis
hur fladdermöss navigerar med hjälp
av ekolok alisering eller hur man kan
definiera liv.

Begreppskontroll
Större hästskonäsa, (Rhinolophus ferrumequinum),
som precis hittat en nattfjäril.

1 Vad innebär Hardy-Weinbergjämvikt?

3 Hur kan icke slumpmässig parning uppstå?

2 Hur kan man hävda att evolution först kan ske

4 När blir genetisk drift en viktig evolutionär

när något av villkoren för Hardy-Weinbergjämvikt inte är uppfyllt?

Behandling
(b)

+

ihoprullad
nässeltråd

Acrophora palmata

(a)

Fotosyntes
+

nässelkapsel
(nematocyst)

Nässeldjuren, med ca 11 000
arter, finns både i salt och söt
vatten.

Väsande ljud

Energi

Manet

k a p i te l 1 : e vo l u t i o n

Ögonfläckar

Ljusenergi

ekosystemekol ogi

Pteroeides sp.

En tallgräsfjäril, (Oeneis jutta), som vilar sig mot en tallstam.
Lägg märke till hur väl den smälter in mot bakgrunden.
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Zonering

Djurens huvudgrupper

mekanism?

(c)

Ta reda på, diskutera & ta ställning
d) Försök ta reda hur det har gått med projektet att bevara girafferna på Samatian-ön.

Kontroll
(d)

(e)

6 Hur kan migration mellan populationer leda till

(f)

evolution?

7 Hur kan ett avbrutet genflöde mellan populationer leda till evolution?

Experiment ger stöd för att fjärilar med ögonfläckar attackeras i mindre
utsträckning av blåmesar än fjärilar utan ögonfläckar. Efter Vallin et. al. 2005.

8 Både inavel och naturligt urval (selektion) är

Förklaringen till fjärilarnas ögonfläckar har länge

behandlades som kontrollerna för den första och

varit att de avskräcker fåglar. De påminner ju fak

andra försöksgruppen. Det fanns därmed varian

tiskt om rovfågelögon. Liknande avskräckande

ter med eller utan ögonfläckar samt varianter med

signaler finns hos många andra organismer, både

eller utan väsande ljud.

insekter och ryggradsdjur, men det har inte fun
nits några övertygande bevis på att ögonfläckarna

Fjärilarna fick tillbringa en halvtimme i ett rum
med en blåmes. Till en början satt fjärilarna med

verkligen avskräcker fåglarna. En grupp forskare

hopfällda vingar på en trädstam som fanns i rum

testade därför idén att påfågelögats ögonfläckar

met. Först när blåmesen hade upptäckt dem fällde

skrämmer bort attackerande fåglar.

de upp sina vingar. Genom att jämföra överlev

Forskarna skapade tre olika varianter av fjäri

5 Idag finns det mindre än 80 000 giraffer kvar i

evolutions teor i
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1

naden hos de olika varianterna kunde forskarna

len genom att måla och klippa vingarna på olika

dra slutsatsen att ögonfläckarna utgör ett effek

sätt. Ögonfläckarna hos den första gruppen måla

tivt skydd mot blåmesar. Endast 3 % av fjärilarna

des över (a). Motsvarande area av vingen nära

med ögonfläckar blev tagna av en blåmes. Av dem

kroppen målades över hos kontrollgruppen (d).

som saknade ögonfläckar blev 35 % av fjärilarna

Den del av framvingen som åstadkommer det

fågelmat. Ögonfläckarna är alltså en anpassning

väsande ljudet klipptes bort hos den andra grup

till närgångna fåglar. Ljudet verkade inte ha någon

pen (b) och motsvarande bit av bakre vingen klipp

avskräckande effekt på blåmesarna. Det väsande

tes av hos kontrollerna (e). Fjärilarna i den tredje

ljudet är troligen en bieffekt av att fjärilen rör

gruppen fick både sina ögonfläckar övermålade

vingarna på ett särskilt sätt. Det är alltså ingen

och framvingar klippta (c) och deras kontroller (f)

anpassning.

evolutionsteori
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Frågor som stödjer och utmanar

1

Biologi Campus 1

Alla delkapitel avslutas med
uppgifter av begreppskaraktär och
uppgifter som utmanar till diskussion och ställningst agande.

9 Diskutera under vilka förutsättningar och på
vilka sätt figuren skulle kunna handla om genetisk drift.

a) I populationen Rothschilds-giraffer finns en
gen med två alleler som påverkar storleken på
fläckarna i giraffens päls. Allelen F ger stora
och allelen f små pälsfläckar. Fläckarna hos
heterozygota giraffer är mellanstora. År 2011
hade 65 % av girafferna i fastlandspopulationen päls med stora fläckar. Beräkna fastlandspopulationens allel- och genotypfrekvenser.
b) Tänk dig att du besöker Samatianön år 2061
och då finner att alla giraffer har småfläckig
päls. Förklara hur det kan ha gått till.
c) Resonera vad viltvårdarna i Kenya bör tänka
på för att giraffpopulationen på Samatianön
ska kunna behålla så stor genetisk variation
som möjligt.

g e n e t ik o ch e vo l ut io n
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Biologi Campus 2
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Afrika och deras antal minskar snabbt. Arten kan
delas in i upp till nio underarter. Rothschilds
giraff är den mest hotade underarten, med
knappt 670 individer kvar. I båten på bilden är
fyra Rothschilds-giraffer på väg till Samatianön
i sjön Baringo i Kenya. Viltvårdarna planerade att
bevara en liten population på åtta giraffer på ön.

egentligen exempel på icke slumpmässig parning, men ändå kan de betraktas som två skilda
villkor för Hardy-Weinbergjämvikt, och alltså
som två olika evolutionära mekanismer. Diskutera vad som skiljer dem åt.

523-5094-2

Författare Biologi Campus 1:
Leena Arvanitis, Karim Hamza och
Carl Johan Sundberg
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Goodwill Företagsekonomi 1
Goodwill Företagsekonomi 1 är skriven för gymnasieskolans kurs i företagsekonomi.
Den utgår från Skolverkets kursplan med samma namn enligt GY11. Boken behandlar
grundläggande kunskaper i ämnet företagsekonomi med ett innehåll som anknyter
till ungdomars verklighet i dag. Uppgiftsboken innehåller många övningsuppgifter
av varierande svårighetsgrad. Flertalet uppgifter kan lösas med hjälp av valfritt kalkyl- eller bokföringsprogram.
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Enkla exempel
I boken finns vardagliga och verkliga
exempel som eleverna lätt kan relatera till.
Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor som ger eleven möjlighet att reflektera,
diskutera och argumentera kring företagsekonomiska frågeställningar. Arbetet med
ett block kan avslutas med något av de
övergripande uppdragen i uppgiftsboken.
I uppgiftsboken presenteras uppgifterna i
stigande svårighetsgrad.

Projektmetodik
Faktaboken avslutas med ett kapitel
om projektmetodik. Där behandlas de
grunder som eleven behöver när de gör det
projektarbete som ingår i kursen. Avsnittet
kan också användas som den röda tråden i
kursen om så önskas.
Digitala arbetsredskap
Många uppgifter är utformade så att eleven
kan arbeta i valfria kalkyl- och bokföringsprogram.
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» Det går en röd tråd från den första PowerPointen till de

färdiga proven som finns i lärarhandledningen. På denna
grundnivå behöver man inget annat material. Det underlättar
för både eleverna och mig och att kursmål och programmålen
uppfylls till fullo.”
Lena Preutz, Lärare Företagsekonomi,
Bromma gymnasium, Stockholm

54

Bo Egervall, egenföretagare som tidigare arbetat
som redovisningsekonom och journalist på flera
dagstidningar. Bo har lång undervisningserfarenhet
från gymnasiet.
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Goodwill Företagsekonomi 2
Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet företagsekonomi och
utgår från Kursplanen för kursen med samma namn enligt Gy11. I den nya upplagan finner du precis som tidigare, tydliga exempel och lättbegripliga fakta. Boken utgår från
människorna och är uppdaterad med aktuella exempel från företag och organisationer
som ungdomarna kan känna igen sig i. Uppgiftsboken innehåller många övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad.

435.5 x 297 mm

2428-77424 - Vāks

Uppgiftsboken har även den fått ny layout och i den reviderade upplagan
finns fler och uppdaterade uppgifter. Kortfacit finns längst bak i uppgifts
boken och det finns även ett separat elevfacit. Många uppgifter kan lösas
med digitala verktyg, som Excel eller valfritt bokföringsprogram.

Eva Blomkvist är lärare i ekonomi och juridik på gymnasiet samt egen
företagare. Hon har tidigare bland annat varit utredare och handläggare på
Konkurrensverket.
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arbetat med redovisning inom näringslivet samt varit journalist på flera
dagstidningar.
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kommunikation.
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Tydlig struktur
Du känner igen Goodwill Företagsekonomi 2
på sin tydliga struktur, överskådliga modeller och diagram, en lättillgänglig text och ett
aktivt bildspråk.
Bokföringsavsnittet inleds med en repetition av innehållet från Goodwill FEK 1, så att
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523-5547-3

541:-

Bo Egervall, egenföretagare som tidigare arbetat
som redovisningsekonom och journalist på flera
dagstidningar. Bo har lång undervisningserfarenhet
från gymnasiet.

Uppgiftsbok

ISBN 9789152353608

210

Faktabok

Författare:
Eva Blomkvist, lärare i ekonomi och juridik samt egenföretagare. Hon har tidigare bland annat varit utredare
och handläggare på Konkurrensverket.

Holger Magnusson

Faktaboken innehåller grundläggande kunskaper i ämnet och är indelad
i sex block: Företagande & samband, Ledarskap & organisation, Kalkyl,
Marknadsföring, Budget och Redovisning. Alla block består av kapitel som
avslutas med diskussionsuppgifter och en sammanfattning.

Goodwill Företagsekonomi 2
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Goodwill företagsekonomi uppgiftsbok

Goodwill Företagsekonomi 2 har omarbetats och uppdaterats för
att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Den
reviderade upplagan har fått ett helt nytt kapitel om digital marknadsföring.
Det inledande blocket om företagande och samband har förstärkts med
formuleringar om digitaliseringens betydelse för världshandeln samt mer om
CSR och hållbart företagande.

Bo Egervall

Goodwill

Carl-Johan Forssén Ehrlin

2

företagsekonomi
Goodwill Företagsekonomi 2

Eva Blomkvist

Goodwill

2

210

Källkritik och vetenskapligt
förhållningssätt.
I avsnittet om källkritik finns förslag på hur
du och dina elever kan arbeta med området
på ett integrerat sätt i kursen.
Digitala arbetsredskap
Många uppgifter är utformade så att eleven
kan arbeta i valfria kalkyl- och bokföringsprogram.

Carl-Johan Forssén Ehrlin är författare till världssuccén ”Kaninen som så gärna ville somna”. Han
har lång erfarenhet av att undervisa i ledarskap och
kommunikation.
Holger Magnusson har arbetat i olika chefsbefattningar nationellt och internationellt. Han har också
föreläst för företag och undervisat kring ledarskap i
över 30 år.

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

» Marknadsföringsavsnittet har utökats och tar upp de sociala

mediernas betydelse i marknadsföringen med hjälp av fakta och
exempel på hur bland annat facebook och instagram är viktiga
marknadsförings-kanaler.
Eva Blomkvist, författare

Bokföringsprogram
Alla bokföringsuppgifter i Goodwill går att lösa med valfritt bokföringsprogram. Du kan ladda ned skolversionen av Bokföringsprogrammet
Edison Proffs från vår hemsida www.sanomautbildning.se
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Goodwill Redovisning 2
Goodwill Redovisning 2 är ett läromedel avsett för gymnasieskolan och
Komvux samt grundläggande kurser i redovisning på eftergymnasial
nivå. Goodwill Redovisning 2 är ett praktiskt inriktat läromedel som ger
kunskap och förståelse om redovisningssystemets olika delar.

Uppgiftsboken innehåller ett stort antal övningar och tre stycken större
praktikfall. Praktikfallen och flertalet av uppgifterna kan lösas med hjälp av
valfritt bokföringsprogram.
Utförlig facit finns längst bak i boken.
Till Goodwill Redovisning 2 hör också ett lärarstöd som innehåller
provförslag och PowerPoint-presentationer till alla kapitel.

Holger Magnusson

Carl-Johan Forssén-Ehrlin

Eva Blomkvist

Bo Egervall

Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm
med mångårig erfarenhet av undervisning inom både extern redovisning och
ekonomistyrning bl. a. från Stockholms Universitet och Handelshögskolan i
Stockholm och Göteborg.
Rolf Johansson är civilekonom och lärare med mångårig erfarenhet av
både praktiskt ekonomiarbete och undervisning på ledarskapsutbildningar
i näringslivet. Han har också undervisat på Företagsekonomiska institutet i
Stockholm.
Gunvor Pautsch, tidigare chef för Bokföringsnämnden med ansvar för att ta
fram underlag för Bokföringsnämndens normgivning. Gunvor Pautsch är en
av landets ledande experter inom redovisningsområdet med lång erfarenhet
som författare, föreläsare och lärare på utbildningar för både studenter och
yrkesverksamma.

ISBN 978-91-523-5425-4

2

redovisning

Goodwill Redovisning 2
Faktabok

523-5414-8

410:-

Uppgiftsbok

523-5425-4

399:-

Digitalt lärarstöd

523-5595-4

541:-

Författare:
Christer Johansson är ekonomie doktor från
Handelshögskolan i Stockholm och har mångårig
erfarenhet av undervisning inom både extern
redovisning och ekonomistyrning.
Rolf Johansson är civilekonom och lärare i
företagsekonomi och redovisning. Han har även
mångårig erfarenhet av praktiskt ekonomiarbete
och från undervisning på ledarskapsutbildningar i
näringslivet.

Gunvor Pautsch

Goodwill Redovisning 2 är ett läromedel avsett för gymnasieskolan och
Komvux samt grundläggande kurser i redovisning på eftergymnasial nivå.
Goodwill Redovisning 2 är ett praktiskt inriktat läromedel som ger kunskap
och förståelse om redovisningssystemets olika delar.

Goodwill

Rolf Johansson

Goodwill Redovisning 2

2

Christer Johansson

2

redovisning

Goodwill redovisning uppgiftsbok & lösningar

Goodwill

Uppgiftsbok & lösningar

omslag_GoodwillRedovisning2_uppgiftsbok_24mm.indd 1

2018-06-29 14:57

Utförliga genomgångar och praktikfall
Faktaboken inleds med en kort repetition av dubbel bokföring. Därefter följer en
utförlig genomgång av hur ett bokslut förbereds, upprättas och analyseras. Stor
vikt läggs på lagstiftning och praxis inom området. Teoretiska avsnitt varvas med
exempel som steg för steg visar tekniken i redovisningsarbetet.
Till Goodwill Redovisning 2 finns en uppgiftsbok med stort antal övningar och tre
stycken större praktikfall. Praktikfallen och flertalet av uppgifterna kan lösas med
hjälp av valfritt bokföringsprogram. Utförlig facit finns längst bak i boken.

Gunvor Pautsch är en av landets ledande experter
inom redovisningsområdet med lång erfarenhet som
författare, föreläsare och lärare på utbildningar för
studenter och yrkesverksamma.
= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Till boken hör också ett digitalt lärarstöd
med PowerPointpresentationer och
provförslag.

Goodwill Entreprenörskap
Med Goodwill Entreprenörskap lär sig eleven, förutom teori, hur viktigt det är att känna
passion för det han eller hon gör. I samarbete med andra tränas eleven i att se att alla
är unika individer med olika talanger och att alla behövs för att nå uppsatta mål.
Teori och uppgifter
Läromedlet består av 21 kapitel som är
fördelade på blocken:
·· Introduktion
·· Planera
·· Genomföra
·· Utvärdera
Läromedlet är optimerat att läsas i dator
och kan även användas i läsplatta och
mobiltelefon. Oavsett vilken plattform som
används kan man få texten uppläst med
författarens röst.

» Jag ville göra ett läromedel

anpassat till elever med läs- och
skrivsvårigheter”

Agneta Waldén, författare

56

Lärarstöd
Till läromedlet finns ett gratis lärarstöd
som innehåller en omfattande PowerPointpresentation. Presentationen kan med fördel
användas vid lektionsgenomgångar eller för
att lyfta fram viktigt innehåll i kursen.
Boken är avsedd för kursen Entreprenörskap 100 p.
Goodwill Entreprenörskap
100 p onlinebok, 1 år

523-5259-5

121:-

Författare:
Agneta Waldén är gymnasielärare i företagsekonomi
och entreprenörskap och har arbetat med reklam och
marknadsföring.

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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Ledarskap och organisation
Användbar kunskap – på riktigt – om och hur vi
människor fungerar tillsammans i organisationer.
Ledarskap och organisation betonar
människans roll i organisationen och
ger dina elever möjlighet att förstå
begrepp, teorier och modeller inom detta
tvärvetenskapliga ämne. Den tydliga
strukturen gör ämnet överskådligt. Boken är
indelad i fyra block som kan studeras i valfri
ordning:

Ledarskap och
organisation
Maria Bergengren

·· Individen
·· Gruppen
·· Ledaren
·· Organisationen

I ndiv i d en |

G r up p en

|

L e d a ren |

O r g a n is a ti o nen

Ledarskap och organisation
Faktabok

523-5372-1

321:-

Författare: Maria Bergengren

Till boken finns pedagogiska PowerPointpresentationer på sanomautbildning.se/
Ledarskap och organisation

Förstå och tänka!
Blockens olika kapitel presenterar
viktiga frågor inom kunskapsfältet på ett
pedagogiskt sätt – i text, bild och infografik.
Dessutom finns reflektionsfrågor parallellt
med läsningen och fördjupningsavsnitt
för den som vill lära sig mer. Varje
kapitel avslutas med sammanfattning,
studieuppgifter, diskussionsfrågor och
verklighetsbaserade case.
Boken uppfyller skolverkets syfte och mål
för gymnasiekursen med samma namn,
men kan med fördel användas även i andra
vid kurser och fortbildning om ledarskap,
samt läsas på egen hand av var och en som
är intresserad av ämnet.

Tre ledarskapstips från
Maria Berggren:
·· Ta makt över tekniken och glöm inte
vikten av mänskliga möten.
·· Titta inåt istället för att alltid lära nytt.
Medvetenhet på insidan är en bra
start för att skapa goda relationer och
samverkan.
·· Robotchefen kan bli verklighet, men
den mänskliga förmågan till empati
och kreativitet kommer fortfarande
efterfrågas.

Maria Bergengren,
pedagog och ekonom, som har
lång och aktuell erfarenhet från
både näringsliv och offentlig
förvaltning bland annat som
linjechef, projektledare, lärare
och konsult.

Agenda Företagsekonomi 1 och 2
Företagsekonomi
Hur ska ämnet företagsekonomi behandlas i en grundläggande lärobok?
I Agenda 1 är svaret självklart. Det är företaget och företagaren som står i
centrum. Och eleven i en tänkt roll som blivande företagare, entreprenör:
Så här startar man ett företag, så här går det till att driva det, så här kan
både små och stora företagsekonomiska problem lösas. Perspektivet är med
några undantag det mindre företagets. Det är ju där allt växande börjar med
entreprenören som drivkraft.
Agenda 1

Komma
igång
Starta
företag

Arbeta
i projekt

Driva
företag

Agenda 1 är avsedd för kursen Företagsekonomi 1 (100 p) på gymnasieskolan
och komvux samt för andra grundläggande företagsekonomiska utbildningar.
Läromedlet tar sitt avstamp i den nya ämnesplanen för företagsekonomi
i Gy 11 och täcker på ett betryggande sätt kursens centrala innehåll och
kunskapskrav.
Agenda 1 Företagsekonomi
Faktabok
Uppgiftsbok med cd
Elevlösningar
Lärarhandledning med cd

www.sanomautbildning.se

Agenda 2 Företagsekonomi
Faktabok
Uppgiftsbok med cd
Elevlösningar
Lärarhandledning med cd

Albertsson, Lundberg, Hemberg, Raunås

Agenda 1 – företagsekonomi för framtidens gymnasieskola.

Agenda 2 Företagsekonomi

Agenda 1

2

Agenda 1 har ett entreprenörsperspektiv
och är strukturerad utifrån momenten:
Komma igång, Starta företag, Driva företag,
samt Arbeta i projekt. Arbeta i projekt är
tänkt som en verktygslåda att använda under hela kursen. Agenda 1 vill också en bild
av hur de olika delarna i företagsekonomi
och företagande hänger ihop.

Agen
da
Före
tagse
kon

omi

Sten Alb
Danie ertsson Ka
l Hemb
rin
erg Ma Lundberg
ts Raun
ås

Agenda 1 och 2 är avsedda för kurserna Företagsekonomi 1 och 2 och tar
sin avstamp i skolverkets
kursplan för kurserna
med samma namn.

Agenda 1
Faktabok

523-0303-0

313:-

Uppgiftsbok

523-0304-7

313:-

Elevfacit

523-0976-6

173:-

Digitalt lärarstöd

523-0305-4

557:-

Faktabok

523-0306-1

313:-

Uppgiftsbok

523-0307-8

313:-

Elevfacit

523-0981-0

168:-

Digitalt lärarstöd

523-0308-5

557:-

Agenda 2

Agenda 2 ger en bredare bild och beskriver
ämnet företagsekonomi utifrån större företag. Resonemang och begrepp från Agenda
1 fördjupas. Affärsplan och marknadsplanering med omvärldsanalys beskrivs
grundligt. Även företags samhällsansvar i
samband med ekonomiskt beslutsfattande
behandlas, liksom de viktigaste lagar och
bestämmelser som styr och sätter gränser
för företagens agerande.

Författare Agenda 1 Sten Albertsson och
Karin Lundberg
Författare Agenda 2 Sten Albertsson,
Daniel Hemberg, Karin Lundberg och Mats Raunås

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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Ny upplaga!

Privatjuridik

Privatjuridik är avsedd för kursen Privatjuridik (100 poäng) på gymnasieskolan. Boken
är en kombinerad fakta- och uppgiftsbok. Efter en introduktion i ämnet möter eleverna
de olika rättsområden som kan sägas tillhöra privatjuridiken. Här får eleverna stifta
bekantskap med de regler som vi alla, förr eller senare, kommer i kontakt med i livet.
Verkliga rättsfall
Bokens modeller ger överblick och
underlättar elevernas förståelse för
regelsystemen inom de olika rättsområdena. Stor vikt läggs vid att förklara
juridiska begrepp. Genom verkliga rättsfall
och exempel ges eleverna möjlighet att
möta juridiken i verkligheten. Uppgifternas
verklighetsanknytning levandegör ämnet.
Lärarhandledning
Lärarmaterialet innehåller kommentarer
och lösningar till bokens alla uppgifter,
kommentarer till kapitlen, prov, betygskrav
och digitala bilder på bokens alla modeller för att underlätta genomgångar, extra
uppgifter – stora och små – samt fördjupad
fakta till läraren.

Privatjuridik
Faktabok

523-5413-1

388:-

Lärarstöd (A4-pärm)

523-5640-1

735:-

Författare
Ralf Marek har mångårig erfarenhet av undervisning i
juridik för gymnasiet.
För faktagranskning står Marie Bråberg, verksam
civilrättsjurist och utbildare inom högskola och
näringsliv.

» Tredje upplagan är reviderad
utifrån nu gällande lagar och
regler och uppdaterad med den
senaste statistiken.

Affärsjuridik i praktiken
Affärsjuridik i praktiken är ett läromedel med en tydlig verklighetsanknytning.
Boken ger läsaren kunskap om hur gällande lagar styr affärslivet samtidigt som
den skapar förståelse för de juridiska begrepp som förekommer inom olika rättsområden. Stor vikt har lagts vid att göra det juridiska språket begripligt för läsaren.

Affärsjuridik
i praktiken

Kombinerad fakta- och uppgiftsbok
Boken är främst avsedd för kursen Affärsjuridik (100 poäng) på gymnasieskolan.
Men den kan även användas på andra
grundläggande juridikutbildningar, t.ex. hos
studieförbund och YH-utbildningar. Boken
är en kombinerad fakta- och uppgiftsbok.
Rättsområdena presenteras i en logisk
ordning men läsaren kan fritt välja en
annan läsordning.
Varje kapitel innehåller ett inledande
syfte, en faktatext kopplad till praktiska
exempel, rättsfall och tips. Efter faktadelen
finns en omfattande övningsdel.

Marie Bråberg & Åsa Svedberg
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Andra upplagan
Den andra upplagan har fräschats upp
layoutmässigt men framför allt har den
uppdaterats med den lagstiftning som
förändrats eller tillkommit sedan den första
upplagan kom.

Lärarstöd
Till boken finns omfattande lärarstöd. Presentation av rättsområden, pedagogiska
tips, betygsnivåer, provfrågor, PowerPointbilder och en diger ordlista är några delar i
lärarhandledningen. Även facit till samtliga
övningsuppgifter finns samlade i lärarhandledningen.
Affärsjuridik i praktiken, andra upplagan
Grundbok

523-4528-3

396:-

Lärarguide ( pdf)

523-5262-5

758:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
Författare:
Marie Bråberg är verksam jurist inom det civilrättsliga
området sedan 1995. Hon har mångårig erfarenhet av
att undervisa både i näringslivet och på gymnasiet.
Åsa Svedberg är gymnasielärare med 20 års erfarenhet av undervisning i juridik och ekonomi. Hennes pedagogiska upplägg på undervisningen gör att det går
bra för hennes elever bland annat i skol-SM i juridik.
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Ytterligare fördjupning
Vill du som lärare förkovra dig inom marknadsföring, bli bättre på att skriva för att
övertyga, djupdyka i olika aspekter av medieetiken eller läsa på om skolans viktiga
demokratiuppdrag? Här nedan finner du ett urval av våra böcker som vi tror kan
intressera eller inspirera (dig som är lärare inom företagsekonomi eller juridik). Fler
fördjupningsböcker inom olika ämnen hittar du på www.sanomautbildning.se

Marknadsföring

Medierna och etiken

– modeller och principer

Skriva för att övertyga

357.5 x 239 mm

2428-65669 - Vāks
FJÄRDE UPPLAGAN
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Marknadsföring – MODELLER OCH PRINCIPER
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SKRIVA FÖR AT T ÖVERT YGA
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reklamtexter.
Skriva för att övertyga innehåller över 100 exempel från olika typer av
företag, myndigheter och intresseorganisationer. Exemplen tar upp allt
från hur du skriver texter för webb, e-handel, banner och reklam till
pressmeddelanden, debattartiklar och policydokument.
Skriva för att övertyga är uppdelad i tio kapitel med handfasta råd, tips
och metoder. I den nya upplagan är nästan alla exempel utbytta. Alla
checklistor är uppdaterade och det har tillkommit en mall för hur du tar
fram en kommunikationsplan. Dessutom har den nya upplagan ett större
fokus på kommunikation i digitala kanaler och sociala medier. Sist finns
ett kapitel som tar upp hur du kan ta kommandot över din personliga
skrivprocess så att du skriver mer effektivt och når ett bättre resultat.

SKRIVA
FÖR ATT
ÖVERTYGA

Boken används som lärobok på informations-, marknadsförings-, och
kommunikationsutbildningar.

– MODELLER OCH PRINCIPER

MIK AEL ROSÉN

Mikael Rosén är skribent, copywriter
och kommunikationsstrateg och bland
annat kursansvarig på Berghs School of
Communication. Han har skrivit för ett stort
antal företag inom B2C, B2B, myndigheter
och organisationer och är en av Sveriges mest
anlitade föreläsare och lärare inom ämnet
skriftlig kommersiell kommunikation.
F O T O: P E T E R R A MBE R G

239

LA

Skriva för att övertyga är en praktiskt inriktad läro- och handbok för
dig som skriver alla typer av marknadsförings-, informations- och

MIK AEL ROSÉN

ISBN 978-91-523-3407-2

ISBN 978-91-523-4046-2

PER WILDENSTAM

(523-4046-2)

HENRIK UGGLA

2428-65669-054136-Sanoma Utbildning AB-Skriva for att overtyga - Vaks.indd 1

169

Den 4e upplagan är uppdaterad med
det senaste tänkandet, trenderna och
forskningen inom marknadsföring och med
unika kreativa och pedagogiska exempel.
Flera av bokens kapitel har utvecklats
bland annat med exempel från den svenska
marknaden.
Läromedlet är avsett för introducerande
kurser i marknadsföring på universitet
och högskolor samt som fördjupning inom
gymnasiet. Boken kan även användas på
YH-utbildningar.
Marknadsföring
– modeller och principer

523-5377-6

411:-

Författare:
Henrik Uggla, docent i varumärkesstrategier på INDEK
KTH och Per Wildenstam, båda flitigt anlitade som
konsulter och föreläsare inom marknadsföring.

09/05/2017 10:08
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Boken tar upp frågor som är centrala
för dagens skolungdomar. Till exempel
fake news, alternativa fakta och native
advertisning, där det blir svårt att tydligt
veta vem avsändaren av budskapet är.
Boken innehåller fall från Pressombudsmannen (PO), yrkesetiska regler,
diskussionsfrågor och ett flertal intervjuer
med ledande personer i branschen.

Det blir allt viktigare att kunna skriva tydliga
texter som kunder och andra intressenter
enkelt kan ta till sig. Detta är en uppgift
som i dag berör allt fler yrkesverksamma,
inte minst genom all internetbaserad
kommunikation.
Boken riktar sig till dig som arbetar på en
marknads-, informations-, eller säljavdelning,
reklam- eller kommunikationsbyrå, och till
alla som skriver i arbetet.

Medierna och etiken

Skriva för att övertyga

523-3939-8

198:-

Författare:
Martin Ahlqvist är politikchef på Expressen. Han är
medgrundare och f.d. chefredaktör för tidskriften
Fokus samt varit ledamot i Pressens Opinionsnämnd.
Tommy Borglund arbetar som CSR-konsult på
Hallvarsson & Halvarsson och är lektor vid Örebro universitet. Han är ekonomijournalist och har doktorerat i
företagsetik vid Handelshögskolan i Stockholm.

523-4046-2

334: -

Författare:
Mikael Rosén är skribent, kommunikationsstrateg
och föreläsare och har en historia som chef på
olika kommunikationsbyråer. Han har även
varit utbildningsansvarig på Berghs School of
Communication.

Demokratiuppdraget i skolan
Demokratiuppdraget i skolan förklarar hur
skolans demokratiarbete kan utformas i
vardagen. Boken utgår från styrdokument,
vetenskaplig grund och aktuell forskning.
Den innehåller många övningar,
elevuppgifter och undervisningsexempel
där förmågor som att ta ställning, värdera,
argumentera och resonera övas. Samtliga
kapitel avslutas med tips för att underlätta
genomförandet av arbetsområdet eller
undervisningen.

Demokratiuppdraget i skolan
– metodhandbok med
undervisningsexempel

523-5044-7

241:-

Författare
Charlotta Granath har som lärare i SO-ämnena
och förstelärare i demokrati forskat om demokrati i
skola och undervisning. Hon har även utvecklat och
drivit ett flertal framgångsrika demokrati-, politik-,
värdegrunds- och integrationsprojekt på kommunal,
nationell och EU-nivå, vilket har resulterat i ett flertal
utmärkelser.

Avsedd för: Skolledare, lärare och övrig
personal inom förskola och grundskola.
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SAMHÄLLSVETENSKAP

Forum Samhällskunskap
Den tredje upplagan av Forum och Forum 123 är nyskriven från grunden. Vi har uppdaterat
innehållet och lyssnat på önskemål från våra användare ute på skolorna. Men du som har
använt Forum tidigare behöver inta vara orolig – det grundläggande konceptet med tydliga
modeller och en unik struktur finns kvar. Vi har bara gjort ett riktigt bra läromedel ännu bättre.

FORUM
Samhällskunskap 1

Samhällskunskap 123

Krister Brolin och Lars Nohagen

Krister Brolin och Lars Nohagen

K U LT U R | E K O N O M I | P O L I T I K | P Å V E R K A N & M E D I E R

K U LT U R | E K O N O M I | P O L I T I K | P Å V E R K A N & M E D I E R

Forum beskriver dagens samhälle på ett engagerat och pedagogiskt sätt. Läromedlet
har en mycket tydlig struktur som påminner
om ett analysschema och kännetecknas
av en mängd pedagogiska modeller och
figurer. Modellerna och figurerna liksom texterna och bilderna syftar till att skapa förståelse, ge möjlighet att se sammanhangen
bakom dagsaktuella frågor och väcka
intresse för eget deltagande i demokratin.
Läsaren får även verktyg att själv analysera
olika samhällsfrågor.
Unik struktur stöder ett vetenskapligt
förhållningssätt
Läromedlet är indelat i fyra block: Kultur,
Ekonomi, Politik samt Påverkan och medier.
Varje block innehåller i sin tur fyra kapitel i
en återkommande struktur.
Det första kapitlet i varje block ger grunderna inom kunskapsområdet och introducerar
viktig terminologi, det andra kapitlet utgår
från individen, det tredje handlar om hur förhållandena är i Sverige och det avslutande
kapitlet i varje block fokuserar på globala
aspekter.
Forum innehåller även en vetenskapsdel.
Den består dels av egna kapitel som belyser
vad ett vetenskapligt förhållningssätt
innebär, ger praktisk handledning i konkreta
metodfrågor och tar upp vetenskapsteoretiska frågor. Dels finns vetenskapsrutor
integrerade i de olika blocken för att ge
exempel på teorier och forskning inom varje
kunskapsområde.

60

FORUM
I nya upplagan av Forum …
… inleds varje block med direkta kopplingar
till ämnesplanens centrala innehåll och
syfte. Eleven får ett tydligt mål att arbeta
mot.
… finns tydliga modeller för att synliggöra
begreppshierarkier, processer och strukturer i samhället.
… möter dina elever olika analysverktyg, till
exempel statistisk analys, kausalanalys,
genusteori och bildanalys.
… finns sammanfattningar som återknyter
till målet med kapitlet.
… finns det fyra typer av uppgifter:
Funderafrågor i direkt anslutning till texten
för att läsaren ska stanna upp och reflektera
över innehållet.

I slutet av varje kapitel finns:
Faktafrågor - som stöd för en aktiv läsning
och vid repetition.
Analysfrågor - för att utveckla förmågor
som att diskutera orsak-verkan och samband, att dra slutsatser, att jämföra, att källkritiskt granska eller att granska argument.
Uppdrag - som tränar informationssökning,
bearbetning av material och presentation.

Modellerna och strukturen
ger överblick!

SAMHÄLLSVETENSKAP
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Medier i världen

Journalistikens villkor
i världen

❦ FUNDERA
Hur tror du att utvecklingen för
medierna på den internationella
arenan kommer att se ut i framtiden?

Journalism under censur
De tio värsta länderna 2015
när det gäller censur var enligt
rapporten ”Attacks on the
Press” från CPJ (Committee to
Protect Journalists) följande:
1. Eritrea
2. Nordkorea
3. Saudiarabien
4. Etiopien
5. Azerbajdzjan
6. Vietnam
7. Iran
8. Kina
9. Burma
10. Kuba

Ägandet i medievärlden har de senaste 50 åren koncentrerats
till allt färre företag som blir allt större. Utvecklingen har drivits
fram av ekonomiska orsaker. Genom att gå samman eller köpa
upp andra medieföretag minskar konkurrensen, vilket gör att
vinstmöjligheterna ökar.
Kommersiella medieföretag måste ständigt söka bättre och
säkrare inkomster. Detta leder till att de satsar på det som säljer, vilket ofta är lättsmält underhållning och sensationsbetonade
nyheter. Det som inte ger lika höga läsar- eller tittarsiffror – dokumentärer, fördjupad debatt och analys samt ”smal” kultur –
trängs undan eller försvinner helt från utbudet. Likriktningen
visar sig inte bara i antalet artiklar eller program. Studier visar
att medieproducenter också väljer att presentera innehållet på ett
mer underhållande sätt, med mindre allvar och djup. Ägarkoncentrationen får också genomslag i till exempel nyhetsförmedlingen.
Ofta centraliseras nyhetsproduktionen och alla medier i en koncern
utgår från samma material.
Denna utveckling, menar många kritiker, påverkar det demokratiska klimatet negativt. Här kan public service ha en viktig
roll att fylla. Internationella studier visar att public serviceradio/tv kan ha en bromsande effekt på likriktningen av medierna.
Motargumenten från mediebranschen är att fri konkurrens leder till mångfald, och att stora mediekoncerner har många olika
aktieägare som inte har en gemensam vilja att påverka i en viss
riktning.

Mexiko är det land i Latinamerika
där flest journalister utsätts för
dödligt våld. Farligast är de södra
delarna av landet, bland annat i
Veracruz, med starka narkotikakarteller och utbredd korruption.
Fotografen Rubén Espinosa, som
bevakade dessa frågor, mördades
2015. Plakatet är från en manifestation och innehåller texten
”Veracruz hyllar dig. Farväl!”

7

Sveriges ekonomi

har blivit vardag för många journalister i världen. Enligt Committee to Protect Journalists (CPJ) har nästan 1 200 journalister
dödats sedan 1992 då de började föra statistik. Farligast har det
varit i Syrien, Irak och Ukraina.
Sambandet
mellan inflation och arbetslöshet
Två fall som har berört svenskar i allra högsta grad
är fängslandet av den svenske journalisten Dawit Isaak som har suttit
Det av
samband mellan inflation och arfängslad utan rättegång i Eritrea sedan 2001 och fängslandet
betslöshet som nationalekonomen A W
Martin Schibbye och Johan Persson i Etiopien. De fängslades
Phillips påtalat kunde iakttas i många
när de undersökte det svenska oljebolaget Lundin Petroleums
länder på 1950- och 60-talen och brukar illustreras
kopplingar till övergrepp mot flyktingar i området
Ogaden.
De
med
den s.k. Phillipskurvan.
dömdes i etiopisk domstol december 2011 till 11 års fängelse för
Inflation (%)
främjande av terrorism, men benådades efter påtryckningar
från
6
Sverige och omvärlden och frigavs i september 2012.
Den svenska organisationen

5

vid hög-Reportrar utan gränser gör varje
konjunktur

år en karta som visar graden av
pressfrihet
i världens länder.
Phillipskurvan

4

Källa: Reportrar utan granser, 2015

3

vid lågkonjunktur

2

1

Journalisternas vardag

3

4

5

7

6

Arbetslöshet (%)

I många länder har oberoende medier och journalister stora svårigheter. Medierna utsätts där ofta för censur av statliga kontrollorgan. Därutöver pågår en omfattande självcensur. Det innebär
att journalister och medieföretag undviker att skriva om kontroversiella ämnen, eftersom de är rädda för repressalier.
Krig och konflikter ökar svårigheterna ytterligare för oberoende nyhetsrapportering. Hot, våld, fängslanden och kidnappning

Den verklighet som forskare undersöker kallas för
empiri och de mönster och samband man upptäcker
bildar en teori. Forskning sker ofta i ett samspel
mellan empiri och teori. Teorier formuleras, prövas,
omformuleras eller förkastas.
Bra

Acceptabelt

Vissa problem

Svår situation

TEORI
Phillipskurvan ifrågasatt

På kort sikt kom denna strategi – helt i enlighet
med det gamla Phillipssambandet – att öka arbetslösheten. Men på längre sikt visade sig sedan att
arbetslösheten sakta började sjunka tillbaka till en
lägre nivå.

Nu ska vi empiriskt pröva hur väl Phillips teori
om sambandet mellan arbetslöshet och inflation
stämmer på den svenska ekonomiska verkligheten.
Det gör vi genom att lägga in arbetslösheten och
inflationen i ett diagram. Vilka mönster uppstår?
Hur ser sambandet ut?
Här följer ett diagram som visar de faktiska
värdena för inflation och arbetslöshet vid olika
tidpunkter.
I diagrammet syns inte det samband som Phillips menade fanns mellan arbetslöshet och inflation
(se föregående uppslag). Den slutsats vi kan dra av
detta är att Phillipssambandet aldrig gällt i Sverige
– åtminstone inte efter 1965. Däremot går det att
se ett annat mönster i diagrammet. Fram till år 1991
befinner sig arbetslösheten runt 2–3 procent. Detta
stämmer också väl med målet för den tidens ekonomiska politik – låg arbetslöshet. Samtidigt tilläts
inflationen att röra sig fritt.
Detta mönster bröts då Sverige hamnade i en
djup ekonomisk kris i början av 1990-talet. För att
få ordning på ekonomin tvingades Sverige lägga om
den ekonomiska politiken mot att satsa på inflationsbekämpning i första hand. Detta syns som ett
tydligt trendbrott i diagrammet.

Arbetslöshet
Arbetslöshet

Inflation

Inflation

LÄNGRE SIKT

KORT SIKT

Jämviktsarbetslöshet
Denna nya nivå på arbetslösheten pekar mot att det
finns ett nytt samband mellan inflation och arbetslöshet – det är inte en kurva utan en lodrät linje.
Detta nedre ”golv” brukar kallas för jämviktsarbetslöshet eller NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate
of Unemployment). Om arbetslösheten kryper under
denna nivå, uppstår brist på arbetskraft. Då höjer
företagen lönerna för att locka till sig den arbetskraft
de behöver och därmed ökar inflationen. Detta leder
till att inflationen idag rör sig kring inflationsmålet
och arbetslösheten kring jämviktsarbetslösheten.
Idag anses jämviktsarbetslösheten ligga någonstans
runt sex procent.

Väldigt svår situation

Att jämviktsarbetslösheten ligger på denna nivå
beror på att människor ständigt rör sig in och ut ur
sysselsättningen. Studenter avslutar sin utbildning
och söker jobb samtidigt som anställda säger upp
sig eller avskedas. Företag expanderar och söker ny
arbetskraft eller så får man ekonomiska problem
och tvingas avskeda folk. Denna rörlighet på arbetsmarknaden gör att det ständigt finns en grupp
arbetssökande på arbetsmarknaden samtidigt som
arbetsgivarna söker nya medarbetare för en rimlig
lön. Och hittar man inga måste företagen höja lönerna för att locka till sig arbetskraft – och därmed
är inflationsbrasan åter igång.
För samhällsekonomin är det alltså viktigt att
det finns ledig arbetskraft att tillgå, men för varje
arbetssökande som står utan arbete kan det vara
en katastrof. Därför är det viktigt att matchningen
mellan arbetsgivare och arbetssökande fungerar väl
så att tiden som arbetslös blir så kort som möjligt
och att företagen får tag i den arbetskraft de efterfrågar.
Hur låg kan inflationen egentligen bli? Om inflationen sjunker så mycket att den övergår i deflation,
det vill säga att priserna minskar, kan den rent av
bli skadlig. Då minskar efterfrågan eftersom kunderna skjuter upp sin konsumtion. Varför ska man
köpa en vara idag då den kan vara billigare i morgon? Den minskade köplusten innebär att företag
tvingas lägga ned, vilket ökar arbetslösheten och
så vidare.

Inflation (%)
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Diagrammet visar arbetslöshet och inflation i Sverige under åren 1965–2012.
Talen längs kurvan anger
årtalen. För att tabellen
ska vara lättare att läsa,
har också varje årtionde
fått sin egen färg.

Inflationsmål
P

Är sambandet mellan arbetslöshet
och inflation mer format som en
lodrät linje?
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Forum 123

Forum 1
Forum 1 är i första hand skriven för
gymnasiekursen Sh 1b och har redan fått
många uppskattande kommentarer. Allt är
tydligt och lätt att använda för att bygga en
intressant undervisning. I Forum 1 finns en
bas i form av pedagogiska överblickar och
modeller, som kan användas för att sätta
in det som sker i ett sammanhang och för
att utveckla ett alltmer vetenskapligt och
kritiskt förhållningssätt.
Genom bokens tydliga struktur går det lätt
att planera undervisningen utifrån olika
behov. Därför fungerar det utmärkt att
använda Forum 1 även för kurserna Sh 1a1
och 1a2.

Forum 123
Forum 123 är ett heltäckande läromedel
för gymnasiekurserna Sh 1b, Sh 2 och Sh
3. I vetenskapsdelen behandlas bland
annat samhällsvetenskapliga teorier,
modeller och begrepp. Här hittar du också
de vetenskapsteoretiska delarna. Bland
vetenskapsrutorna i Forum 123 presenteras förutom enklare analysmodeller även
mer avancerade teorier och forskningsperspektiv. Det gäller inte minst ekonomiblocket som i nya upplagan har omfattande
avsnitt kring nationalekonomiska teorier.
Dessutom innehåller alla ämnesområden
många fördjupande problematiseringar.
De handlar bland annat om globalisering,
världshandel, internationella konflikter och
andra viktiga globala frågor.

In ne h å

ll

Kultur

1.
2.
3.
4.

Kulturens grunder
Identitet och kultur
Leva i Sverige
Leva i en global värld

Ekonomi

5.
6.
7.
8.

Ekonomins grunder
Privatekonomi och arbetsliv
Sveriges ekonomi
Den globala ekonomin

Politik

9.
10.
11.
12.

Politikens grunder
Politiskt deltagande
Svensk politik
Politik i världen

Påverkan 13. Kommunikationens grunder
och medier 14. Att påverka och påverkas
15. Medier i Sverige
16. Medier i världen
Vetenskap 17. Att studera samhället
18. Undersökning och presentation
19. Vetenskapsteori

Forum Samhällskunskap 1
Grundbok

523-3343-3

384:-

Onlinebok Ny, 1 år

523-5299-1

131:-

Grundbok

523-3344-0

444:-

Onlinebok Ny, 1 år

523-5300-4

131:-

Forum Samhällskunskap 123

Författare Krister Brolin och Lars Nohagen

Millennium
finns för
komplettering
på www.sanomautbildning.se

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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Jobba med: Samhälle
Jobba med: Samhälle är ett läromedel direkt anpassat till kursen Samhällskunskap 1a1, som
ingår i alla yrkesprogram i Gy 2011. Det är en komplett bok med både fakta och övningar.

SPRIDA SITT BUDSKAP

Jobba med: Samhälle

Samhälle

Kap 4.4

Efter demonstrationer som startat med upprop i bloggar och på
Facebook kom meddelandet att
Egyptens president Mubarak
skulle avgå efter 30 år av diktatoriskt styre.

Sociala medier

i
leva
villd där ...
Jag vä
rl
en

ursen
p på gymnasiet.

Sociala medier kallas de kanaler på internet som gör att vi kan
kommunicera och dela material med andra. I ett socialt medium
ska varje mottagare av ett meddelande kunna kommunicera till
alla andra som också har fått samma meddelande. Bloggar, Facebook, Youtube och Twitter är exempel på sociala medier. Dessa
har tidigare framförallt använts av privatpersoner, men utnyttjas alltmer av företag och partier för reklam och för att värva
väljare vid val. Ur demokratisk synvinkel ger internet och sociala
medier människor en unik möjlighet att sprida sitt budskap
utan mellanhänder. Att få in en artikel i en tidning eller att få
ut sitt budskap via tv är betydligt svårare.

fakta och uppgifter:

om beskriver hur man praktiskt kan jobba
granskning av information och olika former

I en demokrati ska alla människor få tycka och tänka som de
vill. Du har inte bara rätt att få tycka som du vill utan också att
sprida ditt budskap för att försöka påverka andra. Det kallas att
bilda opinion. Dessa rättigheter finns inskrivna i våra svenska
grundlagar. Det innebär dock inte att man får säga vad som
helst. Du får givetvis inte hota, mobba eller kränka andra människor. Tanken med rättigheterna är att de som lever i en demokrati ska våga ha olika åsikter och våga framföra dem, vilket
inte skulle vara fallet om andra människor eller staten skulle få
hota eller skrämma oss.

är varje block är indelat i kapitel på vardera
ådliga uppslag. Tankekartor, tydliga texter
ger struktur och stöd för minnet.

m ger möjlighet till fördjupning.

er som handlar om att återge, analysera och
rna.

SAMHÄLLE

som är direkt kopplad till frågorna och

(523-1856-0)

Så här kontaktar du politiker eller medier
1. Skriv ner dina åsikter och dina argument för varför du tycker så.
2. Hitta kontaktuppgifter till medierna på deras hemsida eller till
politiker på riksdagen eller din kommuns hemsida.

Nya möjligheter att sprida sitt budskap

Rösta i fria val, demonstrera eller att få uttrycka sin åsikt i en
tidning är alltså självklarheter i demokratier. Men i diktaturer
har makthavarna många gånger haft kontrollen över all kommunikation – allt för att förhindra revolter. För hur ska medborgarna kunna nå ut med sitt budskap eller kunna organisera
större protester om alla medier ägs eller kontrolleras av staten?
Satellitsänd tv, internet och mobilnät har öppnat nya möjligheter
för en något friare opinionsbildning. Dessa globala medier har
åtminstone hittills varit svårare att totalt kontrollera.

Lars
Binkemo
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Hundra år • Samhälle

PÅVERKA-PÅVERKAS
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Demokratiska färdigheter
För att ge dina elever konkreta verktyg
att aktivt kunna granska och driva olika
frågor i vårt demokratiska samhälle inleds
läromedlet med tre Jobba med-kapitel.
Dessa handlar om att jobba med analys,
granskning av information och presentationsteknik.

Så här gör du en namninsamling
1. Skriv ner ditt förslag på papper.
2. Gå runt och be personer som tycker likadant att skriva sitt
namn på papperet.
3. Välj till vilka myndigheter, massmedier eller politiker du ska
skicka namninsamlingen.

2013-06-14 17.11

Block, kapitel och teman
Texterna fokuserar på viktiga basfakta och
är indelade i större block:
·· Människors livsvillkor
·· Demokrati
·· Sveriges statskick
·· Påverka och påverkas
·· Sverige i världen
·· Ekonomi
·· Arbetsmarknad

Tankekarta och exempel
För att både bygga struktur och väcka
intresse inleds alla block med en tankekarta
som ger en överskådlig bild av ämnesområdet. Därefter följer några exempel
på händelser som på olika sätt visar hur
människors engagemang kan påverka
samhället vi lever i.

Varje ämnesområde är sedan indelat i
kapitel på vardera 1–2 uppslag, vilket gör
innehållet lätt att överblicka.
Dessutom finns två längre tematexter.
Här behandlas globalisering och rasism på
ett mer fördjupat och ämnesövergripande
sätt.

» För att ge dina elever konkreta verktyg

för att aktivt kunna granska och driva
olika frågor i vårt demokratiska samhälle.
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Text och bild
Varje kapitel inleds med en illustration som
lyfter en frågeställning i texten. Texterna är
korta och koncisa och intill viktiga fakta
ligger bilder som hjälper till att skapa
associationer. Samverkan mellan text och
bild underlättar läsandet, samtidigt som det
bidrar till att ge innehållet en tydlig struktur.
Uppgifter och bedömningsmatris
För att kunskaperna ska bli användbara
behöver eleverna också arbeta med informationen. Därför innehåller läromedlet en
mängd uppgifter. Dessa är indelade i kategorierna återge, analysera och använda.
Till varje typ av uppgift finns en bedömningsmatris. Förutom att vara ett konkret
verktyg vid bedömning av elevsvar är den
lika användbar när eleverna själva vill få en
klar bild av hur de på bästa sätt ska kunna
arbeta med uppgifterna.

Jobba med: Samhälle

622-9189-1

289:-

Jobba med: Samhälle
onlinebok, 1 år

523-5244-1

115:-

Författare Lars Binkemo
TEMAKAPITEL

Globalisering
Globalisering innebär att stater och samhällen får alltmer kontakt och blir alltmer beroende av varandra. En viktig orsak till den utvecklingen är de framsteg som gjorts
inom kommunikationsteknik och transporter. Ofta säger man att globaliseringen
framförallt sker inom tre stora områden: ekonomi, kultur och politik.

Ekonomisk globalisering – För oss
som lever i Sverige är det självklart att
de varor vi omger oss av kan komma
från hela världen. Handeln mellan företag i olika länder ökar. Dessutom har
många företag sin verksamhet spridd
till olika länder och pengar kan röra sig
allt friare på en global ﬁnansmarknad.
Men den globala ekonomin är långtifrån självklar på alla platser. Många
av de allra fattigaste länderna deltar
nästan inte alls i världshandeln.
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Positiva konsekvenser,
t.ex:

Orsaker, t.ex:
Teknologika framsteg och minskade kostnader
för transport och
kommunikation.
Politiska beslut
om sänkta tullar
och om ökad frihandel.

mer globala och internet möjliggör
snabb kontakt mellan människor oberoende av avstånd. Frågan är om dessa
möten mellan olika kulturer kommer att
innebära minskade kulturella skillnader
i framtiden.

Politisk globalisering – Många
samhällsfrågor kan man inte lösa genom att enbart stifta lagar i ett enskilt
land. I stället kräver allt ﬂer frågor att
människor i många länder eller kanske
rent av i hela världen samarbetar. Det
Kulturell globalisering – Vi män- skulle kanske kunna innebära att stora,
niskor har en tendens att likna andra
globala organisationer blir viktigare,
människor i vår omgivning när det gäller medan enskilda stater och organisaexempelvis åsikter, livsmönster och
tioner som bara arbetar inom ett land
konsumtion. Massmedierna har blivit
förlorar i betydelse.
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Välståndet i ett litet land som Sverige bygger helt på en tillvaro i
en global värld. Det är svårt att föreställa sig hur mycket av allt det
vi tycker är självklart som skulle försvinna om vi stängde gränserna för transporter, resor och handel. På så vis kan vi direkt inse att
globaliseringen är en del av livet i dagens samhälle. När globaliseringsfrågan diskuteras handlar det därför inte om globaliseringen i
sig, utan snarast om vilka olika konsekvenser den kan få.
För att försöka förstå hur Sveriges roll skulle komma att förändras som en följd av globaliseringen tillsatte regeringen 2006
Globaliseringsrådet. Det bestod bland annat av ministrar samt av
företrädare för näringsliv och fackliga organisationer.

GLOBALISERING

Åtgärder mot orsakerna, t.ex:
Begränsa frihandel och internet.

Åtgärder mot negativa konsekvenser, t.ex:
Stärk det globala samarbetet och de globala organisationerna så att det går att fatta gemensamma beslut kring
globala problem.

• Samhälle

Större försäljningsmarknader,
och minskad fattigdom.
Spridning av demokrati och
mänskliga rättigheter.
Samhörighet över nationsgränser, bättre kännedom om
olika kulturer och ökat internationellt samarbete.

Negativa konsekvenser,
t.ex:

Spridning av västvärldens ”slit
och släng”-kultur.
Miljön tar skada av ökad konsumtion och långa transporter.
Större lönespridning inom länder.
Ökade orättvisor genom att länder som står utanför världshandeln blir ännu fattigare.

Globalisering

2013-06-14 17.14
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Allt i ett:
fakta
teman
övningar

SAMHÄLLSVETENSKAP

Jobba med: Religion
Jobba med: Religion är en komplett bok som innehåller både fakta och övningar
med tydlig anknytning till det centrala innehållet i kursen Religionskunskap 1.

TEMAKAPITEL

Jobba med: RELIGION

ON

Ekumenik och interreligiös dialog

Religion på nätet

I Sverige och världen har, sedan början av 1900-talet, kristna
kyrkor strävat efter att samarbeta. Ett resultat av sådant samarbete är Kyrkornas världsråd. I Sverige samarbetar flera kyrkor i
Sveriges kristna råd. Den typen av samarbete mellan olika kristna kyrkor kallas ekumenik.
Det finns även samverkan mellan olika
världsreligioner. På global nivå finns bl.a.
Religionernas världsparlament där representanter regelbundet träffas för driva viktiga
gemensamma frågor. Kring globala frågor,
som till exempel klimat, miljö, människohandel eller fredsarbete, pågår en hel del
tankeutbyte och samarbete mellan företrädare för olika religioner. Sådant samarbete
kallas interreligiös dialog (interfaith på engelska).
Samfundsledare möts på interDet mest omfattande interreligiösa samarbetet sker dock på
religiös frukost, Manhattan,
lokal nivå i byar, stadsdelar och städer, när representanter träfNew York.
fas för att på olika sätt samarbeta kring aktuella frågor i samhället. Det kan handla om att skapa förtroende mellan olika
religionsgrupper, aktivera unga på fritiden, ge stöd vid allvarliga händelser och i tider av sorg, eller organisera gemensamma
demonstrationer mot våld och diskriminering.

iet.

r man
ning

kapitel
bilder

Modern informationsteknik kan underlätta människors religiösa liv. Oavsett var man befinner sig i världen har man tillgång
till appar med bönetider och webbplatser där präster, rabbiner,
imamer, brahminer eller andra skriftlärda svarar på religionsfrågor. Påven och andra religiösa ledare twittrar och bloggar
sina budskap. Man kan följa Dalai lamas föreläsningar direkt i
webb-sändningar. Från andra sidan jordklotet kan man beställa
en puja som utförs i ett visst hinduiskt tempel vid en särskilt
gynnsam tidpunkt.
Med hjälp av internet kan man fördjupa sig i sina förfäders
religiösa traditioner eller ta del av helt nya rörelser. På nätet
finns oändligt mycket material för den som av något skäl är
intresserad av religion och livsåskådning: information, propaganda, live-sändningar och inspelat material från olika religiösa
miljöer. Det finns även upprop som manar till engagemang i
olika globala frågor. Och när människor engagerar sig i gemensamma aktiviteter på nätet skapas nya globala gemenskaper och
till och med nya religiösa identiteter.
Omkring 40 000 ultraortodoxa
chassider samlades till konferens på Citi Field Stadium 2012
(Queens, New York), för att
diskutera hur man kan förhålla
sig till modern elektronik och
internet. En lösning många
sedan valt är att installera filter
som blockerar allt utom mejl
och vissa förvalda webbsidor.

Larry Cesspooch, uteindian,
inleder Religionernas världsparlaments möte med en bön.
Salt Lake City 2015.
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Fakta och förmågor
Tre metodkapitel om tro, analys samt texter
och källor inleder och bidrar med begrepp
och verktyg för att utveckla de förmågor
som efterfrågas inom religionskunskapsämnet. Sedan följer faktatexterna indelade i
fem block. För att väcka intresse och bygga
struktur, inleds alla block med korta texter
som introducerar och problematiserar
blockets innehåll. En tankekarta ger en överskådlig bild av varje ämnesområde.
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Blockens texter och tematexter
Texterna fokuserar på viktig basfakta som
speglar nutida religionsvetenskap och är
indelade i följande kapitel:
·· Vägar genom livet – Livsåskådning, Etik
samt Tro och vetenskap
·· Religion och samhälle – Religion i dagens
samhälle, Religion i Sverige, Sammanhållning och konflikt
·· Abrahamitiska religioner – Judendom,
Kristendom, Islam
·· Hinduism och buddhism
·· Sekulära livsåskådningar – Mening utan
Gud, Sekulär humanism, Existentialism
Dessutom finns två temakapitel, ett om
globalisering och ett om mångfald.

Uppgifter, referensmaterial och bedömningsmatris
Elevövningarna ligger i en egen del av boken och är indelade i kategorierna ”återge”,
”analysera” och ”använda”. I anslutning till
övningarna finns även en del med referensmaterial i form av statistik, redogörelser för
ståndpunkter i etiska frågeställningar och
texter om urkunder och tolkning.
En matris för varje uppgiftskategori kan
underlätta för såväl elevernas inlärning och
arbete med olika uppgifter, som för lärarens
bedömning och betygsättning.
Fler delar i serien
I serien finns även Jobba med samhälle som
bok och online-bok för kurs Samhällskunskap 1a1 på yrkesprogrammen.

Jobba med: Religion
enhet och att världen som vi ser den är en synvilla. Sin åskådning gav han namnet advaita vedanta – advaita betyder »inte
tvåhet« – alltså enhet. Motsatsen – att andligt och materiellt
egentligen är två helt olika kategorier – finns inom det filosofiska systemet Samkhya.
Det har också utvecklats olika läror kring gudarna Vishnu,
Shiva och Shakti. Den gud flest hinduer vänder sig till är Vishnu och hans avatarer. Bhagavadgita är en central text för de
vaishnaviter som följer gudshängivenhets väg (bhakti).
Som shaiviter räknas hinduer som riktar sin tillbedjan till
någon i guden Shivas familj – Shiva, Parvati eller Ganesha.
Shivadyrkan är förknippad med ett strängt asketiskt liv och
yoga som ska leda till andlig klarsyn. Även bhakti-fromhet, där
idealet är att tjäna guden i kärlek och i gudstjänst i templet,
finns inom shaivismen.
I bhaktirörelsen har det i hundratals år funnits en tydlig kritik mot kastsystemet, men inom teologisk hinduism finns även
tolkningar som upprätthåller kastsystemet.
Inom shaktismen dyrkas den stora gudinnan i
form av Kali, Durga, Devi
eller någon annan kvinnlig
gud. Shakti uppfattas som
den kvinnliga gudomliga
kraften bakom allt.
Det har även utvecklats
läror som kräver invigning
för anhängare. Så är det
med tantrismen, där finns
tanken att skadliga krafter
blir nyttiga krafter om de
hanteras rätt, t. ex. att
bryta mot vanliga normer
och tänja på gränser till exempel för sexualitet.
Gemensamt för de många rörelserna inom teologisk hinduism är att de är inriktade på befrielse från återfödelsen. Men
vägarna mot målet skiljer sig – framför allt gäller här insiktens
väg och gudshängivenhetens väg.

Folklig
hinduism
∙
∙
∙

Inomvärldsliga mål
Teism – gudar och gudinnor
Festivaler och högtider

Teologisk
hinduism
∙
∙
∙

Smartahinduism
∙
∙
∙
∙

Befrielsemål
Teism vanligt – vishnuism,
shaivism, shaktism
Olikateologier,filosofieroch
frälsningsläror

Befrielsemål – vedisk tradition
Fem gudar och panteism
Vediska offer
Traditionella samhällsmönster

FOLKLIG HINDUISM – För en stor del av alla hinduer är de religiösa handlingarna i centrum. De vänder sig till gudar eller
gudinnor i sitt vardagliga liv i bön om sådant de behöver för sin
överlevnad och för sin välfärd. Mål och mening handlar mer
om livet här än om befrielse efter döden.
Gudarna finns avbildade i templet eller vid husaltaret. De
kan vara lokala för en by eller så är det mera kända hinduiska
gudar, som t. ex. Vishnu, Shiva, Durga eller Parvati. Man kan
vända sig till flera gudar eller välja en.
Vardagen avbryts av olika högtider och festivaler under året.
Den folkliga hinduismen är teistisk och samtidigt den mest
spridda formen av hinduism.
TEOLOGISK HINDUISM – Det finns en lång tradition av att söka
kunskap och reflektera över det gudomliga, kosmos, livet och
döden och vägen till befrielse. Flera filosofiska och teologiska
tankesystem har växt fram. Men de kan ha helt olika beskrivning av verkligheten.
Shankara som levde på 700-talet, byggde vidare på Upanishaderna. Han menade att allting egentligen är en fullkomlig
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Under högtiden Maha Shivaratri
är guden Shiva i fokus. Shiva är
betydelsefull för hinduer inom
flera riktningar. Artisten på bilden
uppträder som Shakti och deltar
i Shiva-firandet i den indiska
staden Allahabad. Inom tantrisKarbala
och Husayns död
men är föreningen
mellan Shiva
och Shakti, manligt och kvinnligt,
symbolen förIkonfliktenomledarskapetmördadesMuhammedssvärsonAli(år661).Denkalifsomvaldes,
slutmålet och
befrielsen. Muawiya, installerades i Damaskus och regerade i nästan 20 år. I samband med Muawias död

(år 680), ledde Alis son, Husayn, ett uppror mot Muawias son, Yazid, som valts till kalif och
vägrade svära trohetslöfte till
honom. Striderna rasade och i
slaget vid Karbala stupade både
Husayn och hans anhängare.
De har sedan kommit att hyllas
som martyrer och händelserna i
Karbala uppmärksammas varje
år i högtiden Ashura.

sufism
Sunni

Ali
Uthnam
Umar
Abu Bakr

Inom shiitisk islam äger sorgehögtiden Ashura rum i månaden
Muharram. Den sker till minne av
Husayns död. När fyrtio sorgedagar
är till ända, vandrar miljontals pilgrimer till Husayns grav i Karbala, Irak.

I Konya i Turkiet grundade
den persiske poeten Rumi på
1200-talet en sufi-orden,
musik i en virvlande dans.

2016-05-18 11:17
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som utför sin
rituella bön till
Hinduism och buddhism
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Ungefär 90 procent av världens muslimer
tillhör den sunnitiska grenen. Både shiiter
och sunniter kan vara inspirerade av sufismen. Inom de olika grenarna finns både
traditionella och mer moderna tolkningar.

Muhammed

kusin och svärson Ali till Muhammed ibn Hasan, som försvann
år 873 och sedan dess sägs leva kvar i det fördolda. Han, den
siste imamen, ska återkomma vid tidens slut, skipa rättvisa och
återupprätta islam. Till dess ska ledarna utgöras av fromma och
dugliga rättslärda män, mullor.
Andra shiitiska grupper är ismailiter (sju-shia) och zaiditer
(fem-shia) samt aleviter, alawiter och druser.
Gemensamt för shia är vördnaden för Muhammeds familj
och släktingar.

synen på korantolkning finns inom sufismen en metod som går
ut på att finna textens egentliga inneboende mening. Sufier är
organiserade i ordnar och finns inom hela den muslimska världen. Både shiiter och sunniter inspireras av sufismens mystik,
men det finns även sufiska muslimer som varken ser sig som
sunniter eller shiiter.
Andliga mästare som tagit emot undervisning i obruten tradition från Muhammeds tid spelar stor roll i sufiska grupper
som inspiratörer och som helgon, vars gravar man vallfärdar
till.

Sufismen

MÅNGFALD

Sufismen, den mystika grenen av islam, utgår från Koranen,
sunna och de fem pelarna och vidareutvecklar bön och gudstjänst på många olika sätt. Till exempel kan rytmisk recitation,
andning eller rörelse och dans till trumma eller flöjt vara en
väg till upplevelse av förening med Gud och hela universum.
Berättelsen i Koranen om Muhammeds nattliga resa från
Mecka till Jerusalem, där han upplyftes till himlen och mötte
Gud, kan vara en viktig inspiration för sufier. När det gäller

MODERN TID – Under kolonialismen, när europeiska stormakter
skaffade sig inflytande i Nordafrika och Mellanöstern, visade
västvärlden sitt militära och ekonomiska övertag och sina framsteg inom teknik och vetenskap. Precis som i Europa, sekulariserades även delar av den muslimska världen under 1800-talet.
En del anpassade sig till det moderna samhället. Andra rörelser
ville ta till sig ny teknik och vetenskap, men inte västerländsk
politik, ekonomi och livsstil.

Jobba med religion

JobbaMedReligion_inlaga.indd 138

Shia

54-8)

Pluralism – en följd av globalisering

När ett samhälle kännetecknas av mångfald råder pluralism. I
ett pluralistiskt samhälle ska en mångfald etniska och religiösa
grupper med olika uppfattningar och ideal samexistera och
framför allt samspela med varandra. I samhällen med religionsfrihet råder pluralism. Det kan innebära att traditionella värde-

RELIGION
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abrahamitiska religioner
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Under samma himmel
Under samma himmel tar avstamp i människors gemensamma villkor. I intresseväckande
texter och bilder skildras mångfalden av livsåskådningar – de meningsskapande tillhörigheter som dagens människor ger uttryck för.

Under samma himmel ger möjlighet till stor
flexibilitet i planeringen av gymnasieskolans religionskurser. Innehållet spänner över
Religionskunskap kurs 1 och kurs 2 och kan
även användas inom ämnesfördjupning.
De tre första blocken
Bokens första block ”Människan och tron”
handlar om livsåskådning, identitet samt
tro och mening i en digital tidsålder. Etikens
grunder behandlas i ”Människan och moralen” och blocket ”Religioner och sekulär
livssyn” redogör utförligt för såväl världens
stora religioner som sekulär livsåskådning.
Det avslutande tematiska blocket
Det fjärde blocket ”Tematiska tvärsnitt”
består av kapitlen ”Religion i samhället”,
”Nya religiösa rörelser”, ”Livets skeden”,
”Heliga texter och urkunder”, Religion och
vetenskap” samt ”Etik i praktiken”.

Innehåll
Block1 Människan och tron
Under samma himmel
Tro och mening i en digital tidsålder
Block 2 Människan och moralen
Vad är moral?
Hur vet vi att vi handlar rätt?
Vad är en god människa?

Författarna
Ola Björlin och Ulf Jämterud är båda gymnasielärare i religionskunskap. De har båda
arbetat med religionsämnets utveckling
och varit verksamma som lärarutbildare.
Ulf är även skribent och föreläsare inom IT
och lärande. Ulf och Ola har båda belönats
med med Kungliga Vitterhetsakademins
lärarpris.

Under samma himmel

523-1234-6
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Under samma himmel
onlinebok, 1 år

523-5298-4
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Författare Ola Björlin och Ulf Jämterud

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
I priset för tryckt eller digital bok ingår webbstöd
med uppgifter, tips och länkar.

Webbstöd
Webbstödet innehåller diskussionsuppgifter och fördjupningstexter samt ett rikt
utbud av länktips, till exempel till urkunder,
filmklipp, webbkameror och hemsidor – att
använda för inlärning, inspiration och underlag för diskussion. Här finns även förslag
på hur stoffet kan delas mellan kurs 1 och 2.
Webbstödet ingår i priset för en tryckt bok
eller onlinebok.

Dygdetiska perspektiv
Etik och politik
Block 3 Religioner och sekulär livssyn
Religiösa livsåskådningar

Sekulära
livsåskådningar

Judar, kristna och muslimer
Judar
Kristna
Muslimer

D

Indiens religioner

et här kapitlet kommer att ge dig en bild av hur en livsåskådning kan se ut som byggs kring den vetenskapliga
kunskap vi har om verkligheten och vilka värderingar
vi kan lägga till grund för vår livshållning. Gemensamt för livsåskådningar som kallas sekulära är att de inte innefattar någon tro
på en gudomlig verklighet eller en gud (eller gudar) som de religiösa livsåskådningarna gör. De kan i andra avseenden vara ganska
Övergångsriter i olika kulturer
och traditioner
olika varandra.
Enligt judisk tradition blir pojkar vuxna i trettonårsåldern och
Ordet sekulär betyder ”världslig”. Att vara för en sekularisering
flickor i tolvårsåldern. För pojkar kallas detta bar mitzva (det betybetyder att vara för att samhället blir mera världsligt genom att
der budets son) och motsvarigheten för flickor kallas bat mitzva
religionernas inflytande tonas ner. En sekulär stat är en stat som
(budets dotter). Ortodoxa judar firar dock inte bat mitzva. Pojär neutral i förhållande till olika livsåskådningar men det betyder
karna firas i en ceremoni som markerar att de nu har uppnått sin
inte att den är emot religiösa livsåskådningar.
religiösa myndighetsålder. Under en bar mitzva-högtid får pojken
I avsnittet ”Människan och tron” analyserade vi vad begrepdelta i en gudstjänst och får för första gången läsa ur Toran inför
pet livsåskådning står för (se sid. 31 f). En livsåskådning är ett mer
församlingen. Bar mitzva brukar föregås av ett års studier då
eller mindre sammanhängande system av svar på de grundlägbarnen får undervisning i den judiska tron och de som inte bor i
gande livsfrågorna. Man kan utgå ifrån att människor med en
Israel får också lära sig hebreiska.
sekulär livstolkning besvarar frågan om det finns en gud med
att de är antingen ateister eller agnostiker (se definitionen av dessa
begrepp på sid 42). Dessa verklighetsuppfattningar utgår ifrån att
vetenskapens (särskilt naturvetenskapens) nuvarande ståndpunkt

Hinduer
Buddhister
Jainister
Sikher
Östasiatiska religioner
Sekulära livsåskådningar
Block 4 Tematiska tvärsnitt
Religion i samhället
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Nya religiösa rörelser
Livets skeden
Heliga texter och urkunder
Religion och vetenskap
Etik i praktiken

T.v. Judiska barn
undervisas i den
judiska tron. T.h.
Unga buddhistmunkar (noviser) vid Doi Kong
Mu-templet i Mae
Hong Son i norra
Thailand.

Bland många folkgrupper i theravada-buddhistiska länder
(exempelvis Thailand) är det tradition att alla pojkar tillbringar
en eller flera månader som noviser i ett munkkloster för att lära
sig mer om Buddhas lära. Detta kan ske någon gång mellan åtta
och fjorton års ålder och ses också som en markering att barnet
håller på att träda in i vuxenlivet. Under invigningsceremonin,
som kan pågå i flera dagar, rakas pojkarnas huvuden och de får
sedan ikläda sig en orange novisdräkt som de sedan bär under
tiden i klostret.
Hos en del naturfolk är det vanligt med mandomsprov av
olika slag. Ett mandomsprov är en sorts initiationsrit där unga
pojkar ställs inför en svår eller smärtsam utmaning. De ska bevisa
att de inte längre är pojkar utan vuxna män. Några exempel på

430 | tematiska tväRsnitt
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mandomsprov hos olika naturfolk är bungy jump med lian,
att döda ett lejon eller att vistas
flera dygn ute i naturen på egen
hand. Hos vissa folkgrupper
gör man även fysiska ingrepp
och kroppsdeformeringar på
personen som ska träda in i
vuxenlivet.

Studenten

Att ta studenten räknas som
en stor och mycket betydelsefull händelse i de flesta svenska
ungdomars liv. Studenten markerar inte bara avslutningen på
gymnasiestudierna utan det är
Sekulära livsåskådningar | 333
också slutet på 12 – 13 års skolgång, från förskoleklass och
framåt. Eleven har haft sitt sista
sommarlov och är inte längre
ett barn. Studenten förknippas
med många riter och symboler som studentskiva, champangefrukost, studentmössa samt en
traditionsenlig skolavslutning där Nationalsången, Studentsången,
Idas sommarvisa och psalmen Den blomstertid nu kommer är vanliga
inslag. Skolavslutningen brukar avslutas med ett ”utspring” till de
väntande familjerna på skolgården, varefter studenterna körs iväg
i kortege på lastbilsflak eller i öppna bilar.

Äktenskap och bröllop

Att ingå äktenskAp innebär en viktig övergång till ett nytt sätt
att leva – familjelivet. I de flesta nutida samhällen innebär äktenskapet i första hand ett juridiskt avtal som reglerar ekonomi, vårdnad

Överst: Traditionella lianhopp på
Pentecost Island,
Vanuatu. Hoppen fungerar som
både fruktbarhets- och mandomsriter men
också som uppträdanden inför
turister.
Nederst:
Studenter efter
utspringet på
skolgården.

Livets skeden |

431
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En mosaik
En mosaik är en lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i religionskunskap.

kapitel 4

Judendom
Till minne av vandringen från slaveriet i Egypten byggs än i dag hyddor
av kvistar och palmblad – i New York såväl som i Stockholm och Tel Aviv.
En viktig fråga för dagens judar är hur man ska förhålla sig till gamla
traditioner.

G rundta nka r

Judendomen rymmer inom sig en mångfald av traditioner och är
spridd överhela världen. Ändå finns gemensamma grundtankar om
Gud, Toran och Israels folk.
Vem är jude?
Själva ordet jude används både om den som bekänner sig till religionen judendom, och om den som härstammar från och känner gemenskap med folkgruppen, judarna. Att vara född av en judisk mor är ett
kriterium för att kunna kallas jude som alla är överens om. Man kan
också konvertera, övergå, till judisk tro enligt bestämda regler. De judar som inte är religiösa brukar benämnas sekulära. Olika riktningar
inom judendomen förhåller sig på olika sätt till frågor om judisk tro
och identitet.
Av dagens drygt 15 miljoner judar bor flertalet antingen i USA eller i Israel. Av övriga finns de flesta i Västeuropa, Kanada, Ryssland,
Sydamerika och Australien.
I Sverige bor cirka 22 000 judar. Det finns judiska församlingar i
Stockholm, Göteborg och Malmö. Även i en del mindre städer finns
det judiska mötesplatser.
3

Grundboken
En mosaik I består av tre block som ger
användbara kunskaper om mångkultur, tro
och vetenskap samt religion och etik. Alla
kapitel avslutas med diskussionsfrågor.

Författarna
Olov Jansson är gymnasielärare i religionskunskap och historia. Linda Karlsson är
journalist med religionsstudier och lärarerfarenhet.
Christer Hedin, docent vid Stockholms
universitet, har varit faktagranskare.

I:2:2

I:2:2

”När slutsignalen gick sjönk Zlatan Ibrahimovic ner på knä, sträckte armarna mot himlen. Han kan röra den med sina fingrar, och han kan ta ner
den med sina fötter.”
Så skrev Erik Niva i Aftonbladet dagen efter EM-kvalmatchen mellan Danmark och Sverige i november 2015. Matchen slutade oavgjort
och Sveriges plats i fotbolls-EM i Frankrike 2016 var därmed säkrad.
Zlatan Ibrahimovic hade gjort båda de svenska målen. Dagen efter
hyllades han av fotbollskrönikörer i alla svenska medier.
Erik Nivas bildspråk i Aftonbladet kan ge associationer till religion.
Engagemanget och stämningen bland fotbollssupporters likaså. Men
kan fotboll vara religion? Religionsforskaren Simon Sorgenfrei vid
Södertörns högskola resonerar kring detta i artikeln ”Fotboll är religion
och Zlatan är vår frälsare”:

1

523-1026-7

En mosaik onlinebok, 1 år

523-5242-7

342:105:-

Lärarhandledning (pdf)

523-3990-9

964:-

Författare Olov Jansson och Linda Karlsson
Faktagranskare Christer Hedin

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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En mosaik Religionskunskap 1

RELIGION

KULTUR OCH RELIGION

Lärarmaterial
En mosaik lärarhandledning innehåller en
stor mängd fördjupningstexter och uppgifter, bland annat om religionsbegreppet,
kulturella identiteter samt om religion och
vetenskap – texter som lätt kan förmedlas
digitalt till eleverna. Kommentarer och tips
underlättar för lärarna.

RELIGION

KULTUR OCH RELIGION

Innehåll
1.
Kultur och religion (bl a kultur,
livsåskådning, religion, religion och
vetenskap)
2.
Religioner och livsåskådningar
(världsreligionerna, nya religiösa
rörelser, sekulära livsåskådningar)
3.
Att vara människa (etik, identitet,
kärlek, döden)

Avsedd för Religionskunskap kurs 1.

också en mer spekulativ etisk dimension – kopplad till narrativa/
mytologiska element – som ställer upp ideal om sportslighet och
osjälvisk kampvilja för spelarna, liksom lojalitet och tillit hos fansen.
Liksom de religiösa berättelserna har fotboll sina arketypiska gestalter (typer av förebilder), som fansen kan hata eller älska, och
dessa berättelser återskapas om och om igen – i TV och tidningar,
romaner och filmer. Nick Hornbys roman Fever Pitch, TV-serien
Åshöjdens BK, Zlatans memoarer, Stefan Gurts Kvällarna på San
Siro, eller Tommy Deogans Män av våld: om svenska huliganer är
några exempel.
Även de institutionella och sociala elementen är viktiga – och liksom religion bygger fotboll på hierarkiskt uppbyggda gemenskaper.
Från makthavare och experter i UEFA, Hammarby BKs styrelse
eller Svt:s sportredaktion, till ett panteon (en värld av gudar med
olika funktioner) av spelare med olika roller i laget, och den stora
majoriteten av supportrar.
Fotboll är också, för utövare som för åskådare, en social verksamhet – där den sociala praktiken (utövandet) och interaktionen
(samspelet) stärker individens engagemang och upplevelse, och

© Författarna och Sanoma Utbildning AB | Religionskunskap 1 – En mosaik
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Digital lärarhandledning.
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Samband är en läromedelsserie i historia för de studieförberedande programmen. Samband avsedd för kurs 1b är en modern
kronologisk historiebok som täcker kursplanens centrala innehåll.
Samband Tema är skriven för kurserna 2a, 2b och 3.

SAMBAND

historia

historia

SAMBAND

SAMHÄLLSVETENSKAP

lika
vänds
ppslöper
från

Samband Historia

Överblick och vetenskaplighet
Texterna i läromedelsserien Samband Historia bygger på aktuell historisk forskning.
Läromedel i historia måste ge tillräckligt
med fakta och kronologi för en god allmänbildning. Men lika viktigt är att väcka
intresse och skapa förståelse för historiska
samband.
Några viktiga kännetecken för Samband
Historia är därför inspirerande texter med
återkommande överblickar som synliggör sambanden. Samband visar tydligt att
historia är ett levande ämne - tolkningar
omprövas samtidigt som nya perspektiv
kommer till.

a verk.

Niklas Ericsson och Magnus Hansson

ISBN 978-91-523-4357-9

9 789152 343579

2017-10-16 14:31

Samband Historia - ny upplaga
I den nya upplagan av Samband historia för
kurs 1b är kursplanens mål tydliga. Källkritik, begreppsanvändning, historisk metod
och historiebruk introduceras i bokens
inledning och löper som en röd tråd genom
496 forntid till nutid.
hela framställningen – från
Samtidigt presenteras olika perspektiv när
det gäller viktiga historiska skeenden.
Stoffet har uppdaterats utifrån nya fynd
och tolkningar. Dessutom har materialet
om Afrikas och Mellanösterns historia samt
nutidshistorien utökats rejält.
Kapitlen inleds med en tidslinje med
viktiga skeenden samt de viktiga begreppen
i avsnittet. Frågor och uppgifter i anslutning
till texter och bilder fångar in ämnesplanens
kunskapsmål samtidigt som de skapar engagemang under läsningen av texten. I Samband Historia finns också många tydliga
kartor som gör det lättare att orientera sig.
Sambandsmodellerna i
slutet av kapitlen kan bli
en hjälp att se sambanden och förstå dem.
Det handlar dels om sambanden mellan
ekonomiska, politiska och sociala förändringar, dels om förändringsprocessers
förutsättningar, förlopp och följder.
Med Samband Historia 1b får du en kronologisk historiebok som skapar ordning och
reda. Tidslinjer och modeller visar viktiga
samband.
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just städerna bli en av de allra viktigaste byggstenarna i de mänskliga samhällena. Och när den bästa jordbruksmarken tog slut och de första rikena uppstod
behövdes ny mark. Därför uppkom det ibland krig.
Vilka likheter och skillnader finns mellan hur krig uppstod under forntiden och idag?

ny teKniK
Med tiden ledde samhällets utveckling till att allt bättre redskap togs fram,
som skäror för skörd, yxor för svedjebruk och lerkrukor för förvaring. Krav
på ökad produktivitet ledde till ökad specialisering och därmed framväxten
av olika sorters hantverkare. Den neolitiska revolutionen var den största och
viktigaste förändringen av de mänskliga samhällena fram till den industriella
revolutionen i Europa under 1800-talet. Tiden däremellan såg ungefär likadan ut: att vara bonde och bruka
jorden var det absolut vanligaste sättet att leva. Cirka
90–95 procent av samhällenas invånare var sysselsatta
inom jordbruket under de kommande 10 000 åren.
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PERSPEKTIV PÅ ÖVERGÅNGEN TILL JORDBRuK
Övergången till jordbruk skedde inte överallt, men där det skedde fanns en strävan
efter ökad produktion. Varför? Det är
vanligt att påpeka sambandet mellan jordbrukets uppkomst och klimatförändringar
i samband med senaste istidens slut. Det
finns dock flera alternativa tolkningar när
det gäller jordbrukets uppkomst.

av befolkningen. Andra ser jordbrukets
uppkomst som ett uttryck för människors
förmåga att utveckla och föra vidare nya
kunskaper.
Mot uppfattningen att samhället genom
jordbruket förändrades i grunden, har

Krig till
och
Fred
exempel
den amerikansk-österrikiska

En typ av tolkningar går ut på att människan själv överutnyttjat resurserna, speciellt
bytesdjuren och måste byta grund för sin
försörjning. En annan tolkning betonar att
de första jordbrukarna eftersträvade överflöd som kunde ge status och makt åt delar

forskaren Gerda Lerner (1920-2013) argumenterat. Hon menar att jordbrukssamhället knappast innebar någon dramatisk
förändring av makt eller genusordningar,
jämfört med jägar- och samlarsamhället
– jordbruket förstärkte endast ett mönster
där överskottet hamnade hos vissa män.

Efter sitt makttillträde flyttade Hitler steg för steg fram Tysklands positioHandel ocH SKriftSpråK
ner:
• Allmän värnplikt återinfördes i Tyskland 1935, helt mot Versaillesfredens
bestämmelser. Frankrike och Storbritannien nöjde sig med protester.
Mat och varor som fanns i överskott i ett område kunde
företagsamma personer byta mot sådant som de själva
saknade. Detta ledde till att handeln växte och därmed
ökade också behoven av att kunna hantera köp och
försäljningar. För att kunna hålla reda på all handel som
bedrevs räckte inte längre minnet till, utan man började
på allvar använda skriftspråken omkring 3 000 f.Kr.

Krig oc

att Sov
Pol
1939. F
3 septe

KonSeKVenSer aV

jordbrUKSreVolUtionen
• Rhenlandet militariserades
1936 – Tyska trupper marscherade in i Rhenlandet, som enligt Versaillesfreden skulle vara avmilitariserat. Fransmännen
blev upprörda, men ville inget göra utan britterna. Dessa menade i sin tur
att det trots allt handlade om en del av Tyskland. Samma år bildade Tyskland
och Italien en allians som även Japan anslöt sig till. De tre diktaturerna kom
att benämnas axelmakterna. Därefter kunde flera steg följa:
Modellen visar skrivare i ett spannmålsmagasin och
återfanns i en hög egyptisk tjänstemans grav.
Vad kan fyndet berätta om klass, identitet och livsåskådning i Egypten omkring 2000 f.Kr.?

De konsekvenser som jordbruksrevolutionen medförde
kan sammanfattas i fyra olika processer som började
vid denna tid och som på olika sätt har fortsatt genom
historien. Det handlar om utvecklingen av:
• teknik (redskap och hantverkare)
• specialisering (olika sorters hantverkare och
effektivisering)
• hierarkier (politiska ledare och sociala klasser)
• handel.

Som en följd av dessa olika typer av förändringar uppstod vid ett flertal platser
runt om i världen de så kallade högkulturerna.

Vilken roll spelar specialisering i vårt moderna samhälle? Kan du ge något exempel på
en viktig specialisering idag?

av h

Enligt ett vanligt västerländskt perspektiv beskrivs övergången till jordbruk som ett viktigt framsteg i
människans utveckling, liksom senare även industrialiseringen. Men det finns forskare som menar att
människorna i jägarsamhällena kanske bara behövde lägga ner 10–15 timmar på att skaffa den föda som
de behövde. I dag behöver en person i ett modernt industriland lägga ner omkring 60 timmar i veckan på att
arbeta, ta hand om hemmet, handla, laga mat och så vidare.
Om nu samlarna och jägarna hade så mycket mer fritid än senare tiders människor – fick vi det bättre? Eller
kanske idylliserar vi det samhälle som jägarna och samlarna levde i och gör det till något slags »primitivt
paradis« där människor levde jämlikt och lyckligt och till och med åt nyttigt.

• Österrike – Hitler lät sina trupper marschera in i Österrike i mars 1938.
De mötte inget motstånd, på många håll hälsades soldaterna av jublande
folkmassor. Österrike blev nu en del av Tyskland. Händelsen kom att kallas
Anschluss (anslutning).
Lärarmaterial
• Sudetområdet – Hitler planerade att lägga under sig Sudetområdet i västra
Lärarstödet innehåller ett stort antal histoTjeckoslovakien med övervägande tysktalande befolkning. Tjeckoslovakien
riska källor med elevuppgifter (som pdf:er).
var berett att gå i krig, men väntade sig hjälp utifrån. Vid en konferens i
Bokens historiska kartor, tidslinjer, samMünchen i september 1938 kom dock Frankrike och Storbritannien överens
bandsbilder, modeller och övrig grafik finns
med Tyskland om att Tjeckoslovakien skulle överlämna området till Tysksom visningsbilder (powerpoint).
land (Münchenöverenskommelsen).

Slutet på appeaSement – krigSutbrottet 1939
Hitler hade garanterat att Sudetområdet var hans sista krav, men redan i mars
1939 besatte han resten av Tjeckoslovakien. Tjeckien blev införlivat med Tyskland medan Slovakien blev en lydstat. Snart kom ytterligare krav och denna
gång på Polen. I Versaillesfreden hade hamnstaden Danzig (Gdansk) kommit
under NF:s förvaltning och fått en beroendeställning till Polen. Nu krävde
Hitler att staden åter skulle bli en del av Tyskland. Dessutom krävde Tyskland
fri passage genom den polska korridoren till Ostpreussen. Hitler räknade med
undfallenhet en gång till. Men britter och fransmän hade lärt sig av historien
och garanterade Polen sitt fulla stöd.

frankr
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Samband Historia Tema

» ...inspirerande texter

med återkommande
överblickar som synliggör sambanden.

Boken är skriven för kurserna 2a, 2b och 3.
Här får du ett läromedel som dels tydligt
följer ämnesplanen, dels presenterar ny och
relevant forskning. På så sätt kan historieämnet på gymnasiet knytas närmare
forskningsfronten, utan att för den skull bli
komplicerat. Samband Tema kan användas
oavsett vilket läromedel som har använts i
kursen 1b.
Boken är uppbyggd kring följande teman:
·· Kulturmöten,
·· Världsbilder,
·· Människor och deras värde,
·· Historiska perspektiv,
·· Historiebruk och konsten
497och metod.
·· Historia - vetenskaplig teori

Samband Historia 1b
Grundbok

h Fred

523- 4357-9

419:-

Författare till Samband historia är Niklas Ericsson, fil
dr i historia, lärare och författare till flera populärhistoriska verk samt Magnus Hansson, fil mag i historia och
nordiska språk, lärare och författare.

Urval av teman och artiklar är gjort för att
vjetunionen slöt upp på Polens sida.
matcha centralt innehåll i kurserna 2a,
2b och 3 enligt ämnesplanen. Det betylen, som inte gett efter för kraven, anfölls av Tyskland den 1 september
Frankrike och Storbritannien förklarade därefter krig mot Tysklandder
(denexempelvis att olika kulturhistoriska
perspektiv finns med för att passa kurs 2b.
ember). Det andra världskriget hade börjat.
Dessa artiklar kan naturligtvis även läsas
inom ramen för kurs 2a, men där är de inte
hitler ocKuperade områden 1936–1939
nödvändiga. Temat om historievetenskap
ger eleverna de verktyg som behövs för att
nå ämnesplanens
höga
Områden
som Hitler ockuperade
eller mål beträffande
Danzig
ställdevetenskaplig
krav på 1936 – 1939
(Rhenlandet,
Saar,
metod
och teori.

rike

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

polska
korridoren

tyskland

schweiz

Till Samband historia Tema finns en
webb-baserad lärarhandledning.

Samband Historia Tema
Grundbok

523-0445-7

411:-

Onlinebok, 1 år

523-5614-2

128:-

Lärarhandledning digital
(lärarlicens) 1 år

523-2735-7

103:-

Artikelförfattare Hans Bolling, Pia Bengtsson Melin,
Anna Cavallin, Niklas Ericsson, Fredrik Fällman, Anna
Gustafsson Chen , Dick Harrison, Christer Hedin, Magnus Hansson, Gunnar Hogling, Janne Holmén, Carina
Jacobsson, Torkel Jansson, Pia Lundqvist, Orvar
Löfgren, Lars Paulsson, Tiina Rosenberg, Tytti Soila,
Madeleine Sultán Sjöqvist och Margareta Sörenson.
Redaktör Niklas Ericsson

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

polen

rhenlandet
saar
alsace
-lorraine

Alsace-Lorraine, Österrike, Sudetområdet,
Danzig, Polska korridoren samt resten av
Tjeckoslovakien).

Författarna till Samband Tema är experter
på olika historiska områden. I denna bok
delar de med sig av sin kunskap och sina
olika synsätt i specialskrivna artiklar. Samtidigt finns en sammanhållande struktur
genomhela läromedlet. Niklas Ericsson som
är en av författarna till Samband Historia är
redaktör för Samband Tema.

sudettyskland

20 författare skriver för kurs 2a, 2b och 3

tjeckoslovakien

österrike

ungern
SAMBAND HISTORIA

italien

SAMBAND
HISTORIA PLUS

jugoslavien

– en historiebok för gymnasiet
Det finns inte bara en historia. Allt ser olika ut beroende på vilket perspektiv
man har och det som har hänt kan tolkas på olika sätt. Att historieskrivningen
dessutom medvetet kan brukas för olika syften finns det många exempel på.

Samband Historia Plus
finns att köpa för komplettering.

Historia PLUS

PLUS

Samband Historia inleds därför med en källkritisk nyckel. I den presenteras begrepp som historiesyn, historiebruk, perspektivval, olika typer

Grundbok

av källor och hur dessa kan användas. I den kronologiska berättelsen om människans historia från forntid till nutid används det källkritiska förhållnings-

622-7240-1

419:-

sättet på angelägna exempel. Dessa är markerade med ett förstoringsglas.
I boken finns det texter som kallas utblickar. De är spännande och
intressanta fördjupningar, men inte nödvändiga för att förstå fortsättningen. På så sätt går det lätt att välja mellan ett längre och ett kortare lässpår.

Samband

Varje historisk tidsperiod avslutas med grafer, illustrationer

och tankekartor som syftar till att lyfta fram viktiga historiska samband.
Författare:

Niklas Ericsson, fil dr i historia och författare till flera populärhistoriska verk.
Magnus Hansson, fil mag i historia och nordiska språk, lärare och författare.

ISBN 978-91-622-7240-1

(523-1333-6)

Niklas Ericsson och Magnus Hansson

Samband_omslag_Sanoma.indd 1

2011-11-07 08.29
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Hitta Historien
Hela historien på 50 poäng – spännande och lättillgängligt
Hitta historien riktar sig till kursen Historia 1a1 (50p) och elever på de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan. Grundboken täcker kursens innehåll och är inte mer omfattande än att man
hinner igenom historien. Texterna är spännande och lättillgängliga. Ytterligare fördjupningar och
ett stort antal övningar finns i lärarmaterialet.

HITTA
HISTORIEN

Upplysningstiden

Det fanns en upptäckarglädje under 1700-talet. Det blev
på modet att vara nyfiken, experimentera och förbättra.
Naturen, människan, samhället, allt skulle undersökas
med nya ögon.

Vi, som lever här och nu, kan se att det hände
någonting med människors tankar under 1700talet. Inte så att alla människor ändrade sig, långt
därifrån, men tillräckligt många gjorde det för
att man bestämt ska kunna säga att någonting
inträffat.

Eva Queckfeldt Jonathan Lindström

I Frankrike samlade man tidens vetande i en enorm uppslagsbok kallad den franska Encyklopedin. Genom den
skulle den nya kunskapen spridas för att upplysa människor. Jordklotet kartlades genom nya stora upptäcktsfärder. 1788 nådde den brittiske upptäcksresanden James
Cook Australien. När Columbus på 1490-talet sökte
sjövägen till Indien visste han inte var han var.
Det visste Cook.

1700-talet fram till den franska revolutionen 1789 brukar
kallas för ”Upplysningstiden”. Det var då som tänkare,
författare och fria debattörer (upplysningsfilosofer) trädde
fram och började diskutera och ifrågasätta saker de såg
i samhället. Flera av dem började tycka att människorna
kanske ändå inte skulle behöva förlita sig helt på Gud och
kyrkan. Människor borde kunna lita på sitt eget förnuft
istället. Människan är ju, resonerade de, ändå en varelse
som alldeles av sig själv förstår hur saker och ting hänger
samman. Vetenskapsmännen på 1600-talet hade visat att
den världsbild som kyrkan försvarade inte stämde med
verkligheten. Genom att lita på sina egna observationer och sitt eget tänkande hade de frigjort sig från
felaktiga synsätt.

50 p

Kartorna som ritades
under Cooks olika
upptäcktsresor duger
än idag.

Många av dem som tyckte så började också se optimistiskt
på jordelivet och framtiden. Världen är nog bra, resonerade
de, men den kan bli ännu bättre om människorna hjälper
till att förbättra den värld Gud skapat. Vi människor är
ju förnuftiga. Vi människor kan!

Upplysningstidens idéer
Vi kan känna igen många av de idéer som dyker upp
under upplysningstiden. ”Frihet” blev någonting betydelsefullt för många tänkare och författare. Eftersom de
ansåg att man måste kunna diskutera och utbyta tankar
var yttrandefrihet, tryckfrihet och religionsfrihet viktigt.
Allt skulle få diskuteras och kritiseras.

Svensken Carl von Linné var en
av världens främsta naturforskare. I hans bok Naturens ordning finns tusentals växter och
djur som han undersökt, namngett och samlat i olika grupper.
Själv sa Linné: Gud skapade och
Linné ordnade.

I flera länder svarade myndigheterna med sträng censur.
Det var förbjudet att kritisera kungen, kyrkan och
samhällsordningen. Radikala tänkare ogillade också
Den första varmluftsballongen med levande varelser
ombord lyfte 1783 i Frankrike. Experimentet stämmer med upplysningstidens tankar: Människorna kan
– alltså kan de också flyga! Visserligen var de första
passagerarna inte människor utan djur. Arrangören
var förnuftig nog att inse att det kunde gå galet.
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Industrialisering, demokratisering,
livsvillkor
I fokus för Hitta historien står de förändringsprocesser som bidragit till det moderna samhällets framväxt – industrialisering,
demokratisering, förändrade livsvillkor för
män och kvinnor samt globalisering. Tidslinjer och kartor ger överblick och underlättar inlärningen.
Innehåll
·· Inledning och epoker
·· 1700-talet en ny tid
·· Det långa 1800-talet
·· Det korta 1900-talet
·· Det kalla krigets tid
·· Efter muren och 2000-talets början

Uppgifter och fördjupning
I elevboken finns även fördjupande
texter, till exempel om historiebruk.
Varje kapitel avslutas med testa dig självfrågor och exempel på historiska personer
att ta reda på mer om.

Elevbok

523-0519-5

314:-

Lärarmaterial online
med elevuppgifter

523-0520-1

920:-

Författare Eva Queckfeldt och Jonathan Lindström

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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Lärarmaterial
Lärarstödet innehåller ytterligare elevuppgifter. En återkommande uppgiftstyp
är ”Möt källorna” – texter med källkritiska
övningar. Uppgifterna (pdf-format) kan
med fördel mejlas till eleverna. Kommentarer till uppgifterna och förslag på svar och
lösningar finns med för att underlätta för
läraren.

Det korta 1900-talet – HITTA HISTORIEN

MÖT KÄLLORNA

MÖT KÄLLORNA

MÖT KÄLLORNA
Elevuppgift 4:10 Grundboken s. 128–131

”Jag skäms över

att kalla honom min pappa”
A

VAD STÅR DET?

nna Krivkos pappa, en fabriksarbetare i Charkov, var en av
alla de miljontals människor som
fängslades under Stalins välde i
Sovjetunionen (1921–1953).
Han stämplades som en ”folkets fiende” – en stämpel
som svärtade ned Anna och
resten av hennes familj.

1. Vilka tre ”raser” nämns i textutdraget? Vad är typiskt för dessa, enligt texten?
2. Vilka ”raser” är underlägsna den nordiska, enligt texten? Ges det några
bevis för det?
3. I textutdraget nämns också att den ”nordiska rasen” riskerar att
försvinna helt. Varför, menar man?

FUNDERA ÖVER KÄLLAN
4. Texten här ovanför fanns i ett uppslagsverk i början av 1900-talet.
Vad brukar känneteckna texter i uppslagsverk, som till exempel
Nationalencyklopedin och Wikipedia? Vilka var texten skriven för?

1937 minns många i Ryssland som den stora terrorns år. Nästan vem som
helst kunde arresteras när
som helst – antingen för
att avrättas efter en hastigt
genomförd rättegång, eller
för att skickas iväg till ett
arbetsläger. Agenter fanns
överallt och det kunde räcka
med att någon hört dig klaga
över brödpriserna, skämta om
Stalin eller att du kommit för
sent till jobbet för att polisen
skulle komma och knacka
på dörren. Det hände också
att någon granne eller bekant
angav att du var med i någon
”komplott” mot de styrande.

ATT DISKUTERA
5. Om du vill få information om Sverige och svenskarna så är citatet
ovan inte en särskilt bra källa. Men den kan ändå användas
som källa för historisk kunskap. Vad kan den säga oss om:
a) Vetenskap som absolut sanning?
b) Synen på människan vid tiden runt första världskriget?
6. Kan vi vara säkra på att vår tids forskningsresultat och vetenskapsrön alltid är ”sanna”? Diskutera i klassen.

TA REDA PÅ

Anatoly Grakhov/TASS

7. Vad står det i uppslagsverk idag om du söker på ordet ”svensk”?
8. Vad
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Erich Lessing/IBL

Stora drag, kronologi och samband
Hitta historien lägger vikt vid de stora dragen i historien. Inledningen uppmärksammar historiska metodfrågor som källkritik
och historiebruk. Tiden fram till 1700-talet
fångas in i sex lättillgängliga uppslag som
speglar viktiga skeenden under tidigare historiska epoker. Bokens tyngdpunkt ligger på
1800- och 1900-talens europeiska historia,
men samband med historiska händelser i
övriga världen finns också med.

2015-12-18 18:36

Jag känner inte till vad min papp
a och hans
bror anklagas för eller hur långa
straff de har
fått. Jag har skamkänslor och
vill inte veta.
I djupet av mitt hjärta är jag övertygad
om
att den proletära domstolen är
rättrådig.
Om de har blivit dömda innebär
det att
de har gjort sig förtjänta av det
. Jag har
inte den känsla en dotter brukar
ha för sin
pappa. Jag är bara uppfylld av
den känsla
av plikt jag som sovjetmedborgare
har mot
fosterlandet, Komsomol som lärde
upp mig
och mot kommuniﬆiska partiet
.
Med hela min själ stöder jag det
beslut som
har fattats av en domstol som ger
röst åt
hundrasjuttio miljoner proletärer
– och
jag gläder mig över dess beslut.

Anna Krivko var 18 år när terrorn
drabbade hennes familj. Efter att
pappan gripits betraktades hon
som ett ”främmande element”.
Universitetet stängde av
Anna från studierna och
hon uteslöts ur kommunistpartiets ungdomsförbund
Komsomol.
När pappan försvann fick
familjen svårt att få ihop
pengar till mat och hyra.
Anna sökte jobb efter
jobb för att kunna försörja
sin mamma, mormor och
lillasyster. När hon till slut
fick plats på en bondgård
dröjde det inte länge
innan arbetsgivaren fick
reda på att pappan var
en ”fiende till folket”.
Anna fick sparken.

hon:

Kamrat Tjubar! Tro på mig: jag
skäms över
att kalla honom min pappa. Bara
folket som
har lärt mig hata alla skurkar,
alla fiender
– utan undantag och förbarmande
– kan
spela den rollen.
Jag klänger mig fast vid hoppet
att proletariatet, Lenins Komsomol och Lenins
och Stalins
parti kommer att ta pappas plats,
att de tar
hand om mig som sin egen dott
er och att de
hjälper mig på min vandring
genom livet.

I denna desperata situation skriver hon ett brev till en högt uppsatt politiker, Vlas Tjubar, där hon
hotar att ta livet av sig och sin lilla
syster om hon inte får hjälp.

1. På vilka sätt tar Anna avstånd från sin egen
pappa i brevet?
2. Vem vill hon ska ta pappans plats?
TOLKA KÄLLAN
3. Varför skriver hon brevet, tror du?
ATT DISKUTERA
4. Hur tror du att 18-åriga sovjetmedborgaren
Annas liv skiljer sig från svenska 18-åringars
liv idag? Spalta upp på tavlan!
Finns några likheter?

Anna Krivkos brev finns i Ryska federationens statliga arkiv i Moskva. Fallet
har bl.a. beskrivits i De som viskade – tystnad och terror i Stalins Sovjet (2007),
författad av Orlando Figes, professor i historia vid Birkbeck College, University
of London. Uppgifterna om hur arresteringar kunde gå till i Sovjet 1937 är
hämtade från Anne Applebaums Gulag: De sovjetiska lägrens historia (2003).

Statyn av Pavel Morozov.
Pavel framhölls som hjälte
i propagandan riktad till
stalintidens unga. Pojken
sades ha angivit sin egen far.

Kopiering tillåten! © Författarna och Sanoma Utbildning / Hitta historien 1a ISBN: 978-91-523-0520-1

Komsomol, det kommunistiska ungdomsförbundet, skulle uppfostra
ungdomar i Sovjet till goda kommunister. Här ses Lenin själv som
lärare.

VAD STÅR DET?

Längre ned i brevet skriver
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Demokratiuppdraget i skolan
Demokratiuppdraget i skolan förklarar hur
skolans demokratiarbete kan utformas i
vardagen. Boken utgår från styrdokument,
vetenskaplig grund och aktuell forskning.
Den innehåller många övningar, elevuppgifter och undervisningsexempel där
förmågor som att ta ställning, värdera,
argumentera och resonera övas.

Samtliga kapitel avslutas med tips för att
underlätta genomförandet av arbetsområdet eller undervisningen.

Demokratiuppdraget i skolan är
uppdelad i tre delar:
• Teorier och forskning
• Från teori till praktik
• Undervisningsexempel

Demokratiuppdraget i skolan
– metodhandbok med
undervisningsexempel

Avsedd för: Skolledare, lärare och övrig
personal inom förskola och grundskola.

523-5044-7

241:-

Författare Charlotta Granath

Kanal

Kanal

medier, samhälle och kommunikation

journalistik, reklam och information

Kanal - medier, samhälle och
kommunikation av författarna Daniel
Hemberg och Gustav Fridolin utgår från
styrdokumenten i Gy 2011. Läroboken
täcker innehållet i ämnesplanerna för
både kurs 1 och kurs 2 inom ämnet Medier,
samhälle och kommunikation.

Kanal – journalistik, reklam och information
tar liksom Kanal – medier, samhälle och
kommunikation avstamp i Gy 2011. Läroboken täcker innehållet i ämnesplanerna för
både Journalistik, reklam och information
kurs 1 och kurs 2 inom ämnet Mediekommunikation.

Kanal – medier, samhälle och kommunikation

Kanal – Journalistik, reklam och information

Grundbok

523-0352-8

399:-

Lärarhandledning

523-1324-4

1 082:-

Författare Daniel Hemberg och Gustav Fridolin

Grundbok

523-1579-8

399:-

Lärarhandledning

523-1580-4

1 082:-

Författare Daniel Hemberg och Anneli Önneby

Lärarhandledningen för Kanalböckerna innehåller material
för hela undervisningskedjan, från mål, via centralt innehåll,
pedagogiskt upplägg, elevövningar, examinationer till formativ bedömning och slutligen betygsättning av kursen.

Hitler och Stalin – en bok om ondska
”Samtala om demokrati med historien som utgångspunkt”
Boken är en lättläst sammanhängande
skildring om Hitler och Stalin – två diktatorer och massmördare som båda lämnat
enorma avtryck i eftervärlden. Med hjälp av
ögonvittnen, episoder och händelser får vi
följa dem och samtidigt reflektera över den
mörka sidan av 1900-talets historia. Boken
kan användas som utgångspunkt för samtal
om vad som kan hota nutidens öppna demokratiska samhällen.

Dag Sebastian Ahlander är diplomat och
har skrivit tio historiska biografier för barn
och ungdom.

Hitler och Stalin
– En bok om ondska

622-9768-8

209:-

Författare Dag Sebastian Ahlander
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Filosofera
Filosofera! är ett omtyckt läromedel, skriven för kursen Filosofi 1,
helt enligt Gy 2011. Att utveckla tänkandet har fått ökat fokus i
skoldebatten. Filosofera tar avstamp i frågor som vi människor
funderat över under lång tid. Med den utgångspunkten blir filosofistudierna en väg till ett strukturerat tänkande och reflekterande
över viktiga frågor. Att kunna filosofera är användbart både för
vidare studier och i vardagen.

FILOSOFERA!
Filosofi 1 för gymnasiet
Ulf Persson och Kajsa Öhman

KUNSKAP

Viss kunskap verkar nödvändig för att vi ska kunna leva. Annan kunskap
är kanske mer eller mindre överflödig. Men är allt det vi tror oss veta
verkligen kunskap? Genom att läsa det här blocket kommer du att få
en överblick över begreppen kunskap, vetande och sanning. Dessutom
får du reda på hur några filosofer har resonerat om vår kunskaps
förmåga.

Att reda ut kunskapsbegreppet är en filosofisk uppgift som har stor
betydelse för vår förmåga att kritiskt granska den information vi
utsätts för. Vad kan vi med säkerhet veta? Hur vet jag att den kunskap
jag har är sann? Vad är sanning? Är det något som vi människor har
uppfunnit, eller har det med verkligheten att göra? När man gjort klart
för sig vad kunskap är kan man fråga sig vad vi kan veta något om.

4

Upplägget i Filosofera! gör det enkelt att
greppa det väsentliga. Av ingressen till
varje block framgår vad som är viktigt att
fokusera på vid läsningen.
Varje kapitel börjar med ett exempel
ur verkligheten som sedan används som
utgångspunkt för de mer teoretiska resonemangen. Olika filosofers tankemönster
presenteras därför i sitt sammanhang och
blir ett redskap för att förstå hur det går
att tänka kring olika frågor. Reflekterande
frågor för att läsaren själv ska fundera
vidare finns kontinuerligt i anslutning till de
olika avsnitten. Centrala sammanhang och
viktiga begrepp är förklarade i marginalen
invid brödtexten – allt för att öka förståelsen. Samtidigt ger det en möjlighet att
snabbt repetera det viktigaste. Varje kapitel
avslutas med en sammanfattning i punktform och frågor på texten.

Vad är kunskap?
På morgonen stiger du upp, äter en näringsriktig frukost. Sedan borstar du tän
derna och klär dig. Det är nu dags att ta bussen till skolan. På bussen läser du en gra
tistidning. Under en lektion har ni ett prov i historia och under en annan diskuterar
ni internationell politik. Efter skolan går du till simhallen och simmar 500 meter.
När du kommer hem äter familjen middag. Du spelar datorspel en stund, ringer en
kompis och gör sen den uppgift som ni fått som läxa till filosofilektionen nästa dag.

Vad är kunskap?

4

?
STATISTIKMOTOR

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

!
EXPERTSYSTEM

ANVÄNDARE
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 Utförandekunskap:
- används ofta utan att
vi tänker på den
- kräver träning

När vi till vardags pratar med varandra om olika saker och företeelser tar
vi för givet att vi vet vad vi pratar om. Detta gäller också när vi pratar om
kunskap. Vi vet vad det är, men samtidigt kan det vara svårt att förklara
vad det egentligen är.
I exemplet på hur en dag kan se ut är det många aktiviteter som kräver
kunskap. Du vet vad som är näringsriktigt. Du vet vad klockan är. Du kan
hantera en telefon osv. Vissa av dessa kunskaper kallas påståendekunskaper.
Det är den kunskap man kan uttrycka i ett påstående. När du vet att bus
sen går klockan 7.45 så har du påståendekunskap. Det har du också när du
vet att Staten är en av Platons dialoger. Men det finns också utförande
KUNSKAPS- kunskap om hur man gör något, t.ex. simmar. Att man har
kunskap,
DATABAS
utförandekunskap visar man genom handling och inte genom att tala om
hur man gör.

[Bild på denna bok]
Påståendekunskap – att veta hur
något är.

Utförandekunskap – att veta hur
man gör något.

EXPERTER

Ett expertsystem bygger på att en dator med hjälp statistiska metoder analyserar material
ur en stor databas. Utifrån olika former av sannolikhetsberäkningar levererar datorn svar på
användarens frågor.

Frågor till texten
1.

Varför kan man inte veta något som31är falskt?

Utförandekunskap

2.

Vad kännetecknar de skäl som anses goda när det gäller att bedöma
om något är sant?

3.

Vad menas med att ett skäl kan diskvalificera ett annat skäl?

4.

Jämför korrespondensteorin och koherensteorin.

Utförandekunskaper är inte bara färdigheter som att kunna simma eller
slå i en spik. Även förmågan att läsa är en slags utförandekunskap. Att
kunna läsa är samtidigt en förutsättning för många av de påståendekun
skaper vi har. Förmågan att använda ett språk är en ännu mer grundläg
gande utförandekunskap.
Det som kännetecknar många av utförandekunskaperna är att vi använ
der dem utan att tänka på hur vi gör. De har blivit en del av oss själva. När
vi talar tänker vi som regel på det vi pratar om men inte på hur vi "över
sätter" dessa tankar till tal. Detsamma gäller läsning. Vi tänker och är fo
kuserade på innehållet i det vi läser och inte på själva läsandet. Detsamma
gäller nog både snickaren och pianisten. De skulle kanske t.o.m. utföra sin
uppgift betydligt sämre om de fokuserade på själva utförandet.
För att veta hur man utför något krävs träning. För att kunna simma
måste man träna. För bli en bra simmare krävs ännu mera träning. Det är
inte möjligt att lära sig simma enbart genom att någon förklarar med ord.

a) Vilka problem leder de båda teorierna till?
b) Vilka problem har konsensusteorin?

Avsnittssammanfattning
Ord och begrepp
■■

Påståendekunskap – kunskap om att något är på ett visst sätt.

■■

Utförandekunskap – kunskap om hur man gör något.

■■

Tyst kunskap – kunskap som inte kan uttalas.

Filosofer:
■■

Platon – försökte klargöra vad sann kunskap är. Fokus på påstående
kunskap.

■■

Aristoteles – korrespondensteorin.

■■

Bertrand Russell – korrespondensteorin.

■■

Charles Sanders Pierce – grundare till den pragmatiska sanningsteorin.

■■

William James – grundare (tillsammans med Pierce) till den pragma
tiska sanningsteorin.

När du har läst det här avsnittet har du lärt dig:
■■

■■

Utförandekunskap kräver träning
och visas inte genom ord
utan genom handling.

■■

Att det finns olika former av kunskap – utförandekunskap, tyst kun
skap och påståendekunskap.
Vad som är tillräckliga skäl för att veta något.
Hur olika teorier om sanning kan se ut och vilka slutsatser man kan
dra beträffande de olika teoriernas relevans för begreppet sanning.
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Filosofera

523-1821-8

346:-

Filosofera onlinebok, 1 år

523-5243-4

115:-

Författare Ulf Persson och Kajsa Öhman

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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» På tv ser du ett inslag från Japan. Du får veta att andelen äldre i Japan är mycket hög och snabbt växande.
Man har därför konstruerat robotar som kan ersätta
hemtjänstpersonal. Du funderar på vad det egentligen
är för skillnad mellan en maskin och en människa …

Bokens kapitel är grupperade i olika block:
Existens
– om verklighet,
fri vilja och guds
existens.

70

Kunskap
– om hur vi kan veta
något, olika typer
av kunskap och vad
som kan räknas
som sanning.

Vetenskap
– om olika typer av
vetenskap,
hypoteser och
paradigm.

Etik
– om olika sätt att
tänka kring hur
vi bör leva och om
vi kan veta vad
som är rätt.

Samhälle
– om olika sätt
att se på rättvisa
och hur ett gott
samhälle kan se ut.

Nutid
– om miljöfilosofi,
feminism och
olika moderna
medvetandeteorier.

Språk
– om att förstå,
missförstå och
tolka.

SAMHÄLLSVETENSKAP

Mänskligt – Psykologi 1 och 2a
Har du upptäckt vår nya läromedelsserie i psykologi: Mänskligt?
Allt är nyskrivet och helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll, syfte och kunskapskrav. Nu finns Mänskligt – Psykologi 1 och
2a, som är en sammanhållen bok för kurs 1 och 2a.

1:3 Psykologiska perspektiv

Mänskligt

– Psykologi 1 och 2a
GABRIELLA BERNERSON

perspektiv

KATRI CRONLUND

När du studerar psykologi kommer du att upptäcka att det ofta finns
flera tänkbara svar på en fråga. Om du till exempel frågar varför en
viss person har ångest kan det finnas mer än ett tänkbart svar på den
frågan. Vi kan titta på mänskliga beteenden och upplevelser ur olika
perspektiv. Vi kan säga att varje perspektiv är som ett par glasögon
genom vilka vi tittar på verkligheten. Tittar vi ur ett annat perspektiv,
ser verkligheten annorlunda ut. Oavsett perspektiv är målet att få
mer kunskap om psyket, att kunna förklara och förutse beteenden.

Psykologin studerar människan ur olika perspektiv
I det här exemplet handlar det om personen Frida som är stressad.
Om vi vill analysera detta fenomen kan vi göra det ur olika perspektiv,
det betyder att vi undersöker olika sidor av Fridas stress och hittar olika
förklaringar som skulle kunna motivera olika åtgärder.
Perspektiv 2:

Perspektiv 3:

Vad har Frida för
tidigare upplevelser?

Hur ser Fridas
sociala situation ut?

Perspektiv 1:
Hur upplever Frida
själv sin situation?

Under kursens gång kommer du att möta många olika teorier om
hur vi människor fungerar. En teori är aldrig ett facit eller en absolut sanning. Du måste själv ta ställning till vad som verkar riktigt
och rimligt. Hur stämmer de olika teorierna överens med dina egna
erfarenheter och uppfattningar? Ett bra sätt att öka förståelsen
för en teori är att jämföra olika förklaringar med varandra. Finns
det alternativa och kanske till och med bättre förklaringar till de
fenomen vi studerar? Kanske förkastar du en del av en teori, men
instämmer i en annan. Kanske tycker du att vissa teorier känns mer
relevanta för vissa situationer än andra teorier.

teori

Exempel – En rädsla föds
När David var liten blev hans
mamma biten av en geting.
Mamman fick panik, skrek och
viftade med armarna. Nästa dag
råkade hon få ett gallstensanfall
och fick åka till sjukhus. Efter det
har David varit livrädd för getingar,
och fortfarande som vuxen ser
han noga till att inte riskera ett
getingstick.

TÄNK EFTER!
Ur vilket perspektiv skulle
du vilja studera Davids
rädsla för getingar?

Perspektiv 4:

Fenomen:

Frida är stressad!

Vad händer i Fridas
kropp när hon
blir stressad?

• Perspektiv – är en infallsvinkel. Ett visst psykologiskt fenomen kan
studeras utifrån olika perspektiv.

• Fenomen – är det vi studerar. Inom psykologin handlar det ofta
om ett beteende, en känsla eller upplevelse.

Genom hela boken kommer du att möta förklaringar utifrån olika
psykologiska perspektiv. På sidan 215 finns en tabell som ger en
överblick.
Du har säkert någon gång funderat över hur komplex människan
är. Ökade kunskaper om oss själva och andra ger oss möjlighet till
förbättrad livskvalitet. Både i utbildning, arbete och privatlivet kan
vi få möjlighet att lösa problem i ett tidigare skede. Med ökad kunskap om beteenden, känslor och konflikter kan våra relationer bli
bättre – vi kan bli starkare och tryggare. Kunskaper om människans
psykologi ökar vår förståelse och gör oss just – mänskliga.

• Teori – Utifrån det perspektiv som används kan en teori skapas.
En teori är ett förslag på förklaring. Du bör alltid tänka efter om
du tycker att teorin verkar rimlig.
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KAPITEL 1

Modernt med ett historiskt perspektiv
Vi vill väcka dina elevers nyfikenhet och
har tagit med nutida forskning och nya
kunskapsfält. Ämnesplanen betonar
samtidigt att psykologin och dess innehåll
är historiska produkter. Vi ger dina elever
möjlighet att förstå teorier utifrån den tid då
de växte fram.
Förstå och känna igen!
Psykologiämnet ska ge dina elever möjlighet att se människan i ett helhetsperspektiv.
Därför visar vi på sambanden och sätter in
teorier och kunskaper i sammanhang som
är relevanta i vår samtid. Till stöd för förståelsen finns både modeller och bilder.
Mänskligt ska hjälpa eleven till större förståelse för sig själv och andra. Genom hela
läromedlet följer texter och exempel som
eleverna kan identifiera sig med. Parallellt
med läsningen finns ”Tänk efter”-frågor
för att stanna upp och relatera till egna
erfarenheter.

ATT LÄSA PSYKOLOGI – ÄMNESPLANEN

Läsa och tänka!
Strukturen underlättar läsförståelsen
genom att varje kapitel startar med ett
uppslag som ger en överblick över kapitlets centrala innehåll och viktiga begrepp.
Invid texten hittar du sedan marginalord
som visar var dessa begrepp behandlas.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning
och uppgifter. I slutet av boken finns också
en lista med förklaringar till viktiga ord och
begrepp.
Vår nya psykologibok ger dina elever
bra stöd för att utveckla förmågor som att
reflektera, analysera och kritiskt granska.
I texten ingår analyser och översikter där
exempelvis skilda psykologiska perspektivs
synsätt och förklaringar jämförs. Olika typer
av uppgifter tränar sedan förmågorna.
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Innehåll
Strukturen och kapitelindelningen i Mänskligt gör det lätt att relatera innehållet till
ämnesplanen. Genom att boken omfattar
både kurs 1 och 2a finns det stor valfrihet i
planeringen och naturliga möjligheter till
både fördjupning och repetition.
Mänskligt – Psykologi 1 och 2a

523-2582-7

379:-

Författare: Gabriella Bernerson är legitimerad lärare
i psykologi, samhällskunskap och sociologi. Hon är
skolledare och undervisar i psykologi på S:t Botvids
gymnasium i Botkyrka.
Katri Cronlund har lång erfarenhet som lärare i
psykologi och samhällskunskap vid gymnasieskolan
och komvux. Hon har dessutom arbetat många år som
skolledare på komvux.

Mänskligt

– Psykologi 1
och 2a
2b

GABRIELLA BERNERSON

KATRI CRONLUND

Läs på vår hemsida om
Mänskligt – Psykologi 1 och 2b med inriktning
mot Vård- och omsorgsprogrammet respektive
Barn- och fritidsprogrammet.

71

SAMHÄLLSVETENSKAP

Pedagogiskt
ledarskap
Anna-Karin Axelsson Agneta Blohm

Pedagogiskt ledarskap
Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen,
gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna
synen på kunskap och teorier om lärande samt hur
olika pedagogiska synsätt påverkat och påverkar
den pedagogiska ledarens arbetssätt.
Ett kapitel beskriver hur värderingar påverkar
våra ställningstaganden i livet, våra attityder till
andra och händelser i tillvaron. Innehållet i boken
lyfter även fram genus- och jämställdhetsperspektivet och hur detta bör genomsyra den pedagogiska
ledarens arbete. Hur förändringar inom arbetslivet
påverkar den enskilde individen och arbetsgruppen
belyses också.
Ur innehållet:
Organisationsteorier, Ledarskap, Feedback- och
utvärderingsmodeller, Kommunikationsteorier,
Konflikthantering och svåra samtal, Lösningsfokuserat förhållningssätt, Källor och källkritik.

Lärande och
utveckling
Gabriella Bernerson

Avsedd för:
Barn- och fritids-, Humanistiska-, Samhällsvetenskaps programmet- och Tekniska
programmet, kompetensutveckling för personal inom förskola och fritidsverksamhet
samt övriga som arbetar som pedagogisk
ledare samt Yrkeshögskolan.
Pedagogiskt ledarskap

523-1906-2

334:-

Onlinebok, 1år

523-5211-3

129:-

Författare
Anna-Karin Axelsson
gymnasielärare och skolledare
Agneta Blohm
pedagog och Marte Meo-handledare

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Lärande och utveckling
Lärande och utveckling ger eleven inblick i olika
teorier om människans utveckling och socialisation.
Hur vi formas av den miljö vi växer upp i och hur vår
personlighet utvecklas eller hämmas i samspel med
andra.
Boken ger också en förståelse för olika pedagogiska teorier och inriktningar samt hur de har färgat
synen på kunskap och inlärning fram till våra dagar.
Hur vi skapar en inlärningsmiljö som främjar lust att
lära och som tar vara på varje individs inneboende
skaparkraft belyses också.
Kunskaper om vad barn behöver för att utvecklas
till harmoniska individer synliggörs samt kunskaper
om barns och ungdomars olika förutsättningar för
lärande. Varje kapitel avslutas med diskussions- och
studieuppgifter.

Ur innehållet:
Vetenskap och forskning, Samspel med
andra, Kön, genus och identitet, Lärande och
pedagogik, Uppväxtvillkor.
Avsedd för:
Barn- och fritidsprogrammet, Samhälls
vetenskapsprogrammet, inriktning
beteendevetenskap och kompetensutveckling av personal inom förskola och fritidsverksamhet samt Yrkeshögskolan.
Lärande och utveckling

523-1578-1

349:-

Onlinebok, 1 år

523-5209-0

129:-

Författare Gabriella Bernerson
lärare i pedagogik, psykologi och samhällskunskap

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Bli författare hos oss!
Vi söker alltid personer
som har tankar och
idéer kring morgon
dagens läromedel. Du
kanske har en färdig
idé eller bara funderingar i allmänhet om
våra läromedel?
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Samband Historia Tema................................................................67
Samband Historia..............................................................................66
Sidospår Samtida noveller......................................................... 12
Skriva för att övertyga....................................................................59
Skrivhjulet .............................................................................................. 21
Skrivkonst .............................................................................................. 12
Spanska verbnycklar.......................................................................37
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Filosofera................................................................................................70
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Forum Samhällskunskap .............................................................60
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Hitta Historien......................................................................................68
In medias res.........................................................................................42
In real life ................................................................................................ 24
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Kanal journalistik, reklam och information.......................69
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Känn på litteraturen 1, 2, 3 och 4............................................... 10

Räkna med kod....................................................................................47

Under samma himmel....................................................................64
Upptäck orden engelska............................................................... 15
Upptäck orden..................................................................................... 15
Upptäck språket................................................................................. 14
Upptäck texten.................................................................................... 15
Vistas.........................................................................................................34
Vistazo .....................................................................................................35
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Beställning
Kundnummer

Kundtjänst
Fax

08-587 642 10
08-587 642 02

Faktura- och leveransadress

Leveransadress (om annan än fakturaadress)

Skola/Namn

Skola/Namn

Gata, väg eller box

Gata, väg eller box

Postnummer Ort

Postnummer Ort

Märkning leverans

Märkning faktura

Best. nr

Antal

Titel

Moms och frakt tillkommer. Kopiera gärna beställningen.
Posta eller faxa din beställning till: Sanoma Utbildning, Box 30091, 104 25 Stockholm.
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f-pris

Försäljningsvillkor

Beställ gärna via vår hemsida:
www.sanomautbildning.se

Frakter
Frakter betalas av köparen. Frakt för restnoterade titlar inräknas vid fraktberäkningen
vid första leveranstillfället och kostnaden
för frakten portioneras ut proportionerligt
per leverans av respektive restnoterad titel.
Vid palleverans debiteras 90 kr per pall om
pallregistreringsnummer för mottagande
kund inte lämnats till förlaget.

Priser
Samtliga priser i katalogen är f-priser (förlagsnettopriser) exkl moms. Priserna gäller
vid leverans direkt från förlaget. Sanoma
Utbildning har rätt att prisjustera när som
helst utan förvarning.

Plats för gods avlämnande
Godset ska i köprättsligt hänseende anses
som avlämnat till köparen då självständig
transportör mottagit varorna. Avlämnandeplatsen är m.a.o. normalt förlagets
lageranläggning.

F-pris gäller för bokhandlare och andra av
förlaget erkända återförsäljare, statliga,
kommunala och landstingskommunala
skolor och studieförbund samt, efter bedömning, utbildningsanordnare som bedriver organiserad utbildning. F-priset är det
pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl.
moms. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering.

Betalningsvillkor och leveranstider
30 dagar netto från fakturadatum. För huvudleveranser till statliga, kommunala och
landstingskommunala skolor (direkt eller
via kommunal samordningsfunktion) under
april t.o.m. juli är dock kredittiden förlängd
till den 31 augusti samma år.

Orderadress
SANOMA UTBILDNING
Box 30091, 104 25 Stockholm
Telefon: 08-587 642 10
Telefax: 08-587 642 02

Orderbegrepp
Med order avses
·· en samlad beställning för leverans till
·· en adressat vid
·· ett tillfälle och där godset har
·· en godsmärkning
Beställningsnummer för varje artikel ska
alltid anges på ordern. Aktuella beställningsnummer finns i Sanoma Utbildnings
kataloger och på www.sanomautbildning.se
Rabatter
Två typer av rabatter tillämpas:
Ordervärdesrabatt och samordningsrabatt.
·· Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt från orderns f-prisvärde
exkl moms.
·· Samordningsrabatt lämnas om en titel
förekommer endast en gång per order.
Samordningsrabatt och ordervärdesrabatt
är beroende av orderns värde exklusive
moms. Vid offertförfarande lämnar Sanoma
Utbildning inga rabatter.
Ordervärde kr
				
				

Rabatt i procent
Order- SamTotal
värde ordning rabatt

0

–

14 999

0

0

0

15 000

–

34 999

2

0

2

35 000

–

79 999

2

1

3

80 000

– 179 999

2

2

4

180 000

– 269 999

2

3

5

270 000

– 599 999

3

4

7

600 000

– 		

4

5
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Observera: Om specificerade krav på
leveranstid under perioden april t.o.m. juli
önskas, ska detta anges vid orderläggning
och betalningsvillkor 30 dagar netto gäller.
Om önskemål om bestämd leveranstid ej
kan tillgodoses meddelar förlaget kunden
detta.
Försenad betalning: Om betalning inte erläggs inom föreskriven tid är förlaget berättigat att debitera dröjsmålsränta efter en
räntesats som är anpassad till det aktuella
ränteläget.
Skador och felaktiga leveranser
Levererade varor skall kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Vid transportskada
är mottagaren skyldig att senast inom sju
arbetsdagar göra anmälan om detta till
transportföretaget. Om något kolli saknas
ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker.
Observera: Transportskadat gods ska som
regel inte återsändas till förlaget. Om en
leverans i något annat avseende är felaktig
ska anmälan göras till Sanoma Utbildnings
Kundtjänst senast 30 dagar från leveransdagen. Eventuellt återsändande får ske
endast efter godkännande från Kundtjänst,
som då också ger besked om hur återsändandet ska ske. Fraktkostnaden för återsändandet betalas av Sanoma Utbildning.

ska utan anmaning styrka att inköpet skett
under den angivna perioden genom att med
de returnerade läromedlen bipacka kopia
på faktura eller följesedel. Returfrakten
betalas av köparen. Returnerade varor krediteras vid mottagandet. Kreditering sker
till varans pris per den 15:e oktober med ett
avdrag om 25 %.
Lageradress:
Samdistribution Logistik Sverige AB,
Sanoma Utbildnings returlager
Metallvägen 31
195 75 Rosersberg
I de fall varor har beställts via en annan
distributör/kanal än Sanoma Utbildning ska
reklamationer och returer handhas av den
distributören.
Kommentarer
·· Om alla i en order ingående artiklar inte kan
levereras vid samma tillfälle medräknas
dessa ändå i ordervärdet och debiteras
vid leveransen med ursprungsorderns
rabatt. Då en artikel restnoteras är ej alltid
det slutliga priset bestämt. För beräkning
av det sammanlagda ordervärdet åsätts
artikeln ett preliminärt pris som kan skilja
sig från det pris som senare debiteras.
Detta preliminära pris ligger till grund för
rabattberäkningen enligt ovan.
·· Med ”specificerade krav om leveranstid”
under rubriken Betalningsvillkor avses
varje krav om vecka eller månad då
leverans ska ske, liksom krav om senaste
vecka eller månad då leverans ska ha
skett. Krav om bestämt leveransdatum
kan aldrig beaktas.
·· Hämtning av leverans med kundens eget
fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunkten
får bestämmas av förlaget och dess distributionsenhet samt om hämtning kan ske
inom 48 timmar efter påringning från förlaget till en i ordern angiven kontaktman
hos kunden resp hos kundens befraktare.
Välkommen med din beställning!
Kontakta vår kompetenta kundtjänst om
du har frågor.
Gäller från 2019-01-01

Returer
Titlar som inköpts under perioden 1 april
t.o.m. 30 september får returneras och ska
då vara SAMDISTRIBUTION tillhanda senast
den 15 oktober samma år. För bokhandlare
är tiden utsträckt till 15 november. Lägsta
returantal för gottgörelse är fem omärkta,
felfria exemplar av samma titel. Kunden
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Returadress: Speed Group AB, Box 4005, 195 04 Rosersberg

Om olika metoder
passar för olika
elever, varför
bara välja en?
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