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SamSpråk – START
Att vara ny i ett nytt land 
innebär stora förändringar i 
det vardagliga livet. Invanda 
och självklara förhållnings-
sätt och rutiner möter andra 
perspektiv. Det innebär 
också ett möte med ett nytt 
språk. Därför är det viktigt 
att tidigt få ett språk som 
stöttar förståelsen av allt det 
nya. Språket ska vara kopp-
lat till livet som medborgare 
och konsument i Sverige. 

Eva Bernhardtson och Louise Tarras, 
författare till SamSpråk-serien och  
Träna till test.

SamSpråk – START

Louise Tarras

Eva Bernhardtson

OM LIVET I SVERIGE

Läs mer på 
sidan 20.

SamSpråk - START har enkla 
texter som informerar om 
samhället. Här varvas personliga 
berättelser, vardagsdialoger och 
faktatexter med övningar. De 
utgår ofta från elevernas egna 
erfarenheter och reflektioner. 
Att få möjlighet att visa vad man 
tänker och tycker stimulerar 
språkutvecklingen och förstå-
elsen av det nya samhället. 

SamSpråk - START har en fast 
struktur med återkommande 
muntliga och skriftliga övningar. 

Nyhet!

Blended learning ger fler 
elever möjlighet att nå  
kunskapsmålen
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 kun-
skapsmålen – 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 indi-
viduella behov. Och vår uppgift på Sanoma Utbildning är att ta fram innova-
tiva läromedel av hög kvalitet som stöttar lärarna i detta arbete.    

I år är vi särskilt glada över att kunna erbjuda vårt fina läromedel Svenska 
impulser även för svenska som andra språk. I boken finns ett tydligt fokus på 
strategier för språkinlärning och språkjämförelse. Här finns också gramma-
tiska övningar som anpassats till de specifika behov som dessa elever har. 
I nyheten Upptäck språket är det lusten att prata och skriva om olika ämnen 
som hjälper eleverna att utveckla språket. Här finns engagerande kapitel om 
”Framtiden” och ”Kärlek och demokrati” som stimulerar eleverna att bygga 
upp sitt ordförråd genom hörförståelse, diskussioner och eget skrivande.  

Hoppas du hittar mycket som inspirerar dig i katalogen. 

Trevlig läsning! 

Christer Carlberg, VD på Sanoma Utbildning. 

”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.”
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”Det är lusten att prata och skriva 
om olika ämnen som hjälper  
eleverna att utveckla språket”

”Det är viktigt att de här ungdomar-
na, precis som alla andra ungdomar, 
får verktyg för att kunna diskutera 
ämnen som är aktuella i samhällsde-
batten, men även existentiella frågor 
som kärlek och ensamhet.”

Britt Klintenberg
Annette Pedersen

SPRÅKETUPPTÄCK 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.  

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.

Läromedlet består av:
 Textbok inklusive ljudfiler
 Övningsbok
 Lärarhandledning inklusive facit 

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

ISBN 978-91-523-3839-1

övningsbok

SPRÅKET
Upptäck

Britt Klintenberg
Annette Pedersén

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. 

 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. 

Läromedlet består av:

 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

ISBN 978-91-523-3839-1

SPRÅKET

Britt Klintenberg
Annette Pedersén

Intervju med författarna till Upptäck Språket

”Det finns ett stort behov av texter som även innehålls-
mässigt är på rätt nivå för ungdomar - inte för barns-
ligt men inte heller för vuxet”, menar Annette som själv 
har mångårig erfarenhet av att arbeta med nyanlända 
ungdomar på högstadiet och inom gymnasieskolan.

Först planerade de att skriva en bok som var indelad 
i kapitel efter olika genrer. De började med att skriva 
ett kapitel om argumentation och såg då att innehållet 
och ordförrådet blev ganska spretigt, eftersom de ville 
skriva argumenterande texter om flera olika ämnen. 
“Vi tänkte att det är naturligare att arbeta i teman och 
bygga upp ett ordförråd runt ett engagerande innehåll 
istället för att utgå från genren eller formen” säger 
Britt Klintenberg, författare till de två tidigare böck-
erna Upptäck Orden och Upptäck texten.

Lösningen blev att i de sex första kapitlen ha med 
olika texttyper inom ett och samma tema och sedan 
göra ett sista sjunde genrekapitel som kan användas 
som en uppslagsdel. I det sista kapitlet presenteras 
och förklaras de olika texttyperna och exemplifieras 
med texter ur tidigare kapitel i boken. Här hittar man 
också mer allmänna skrivråd. ”Det är lusten att prata 
och skriva om olika ämnen som hjälper eleverna att 
utveckla språket. Behovet av att kommunicera sina 
tankar gör att genren och formen också blir viktig, 
men formen kan inte vara det primära”, säger Britt.

I lärarhandledningen finns flera olika förslag på hur 
man kan arbeta med att utveckla både det muntliga 
och skriftliga språket med utgångspunkt i bokens 
engagerande ämnen. ”Vi tänker att lärarhandlingen 
ska kunna fungera som ett stöd både för den lärare 
som ännu inte har så mycket erfarenhet – och för den 
som vill hitta och pröva nya arbetssätt. I övningsbo-
ken finns förstås också olika typer av övningar till alla 
bokens texter”, förklarar Annette.

Varje kapitel i Upptäck Språket startar i det muntliga, 
med inspelade dialoger för att träna hörförståelse 
och med frågor som gör att man kan fortsätta sam-
tala sig in i temat. I varje kapitel finns också olika 
dilemman presenterade som eleverna kan diskutera 
tillsammans. De får sedan på egen hand skriva råd 
till personerna i texten och kanske skriva ett eget slut 
på berättelsen. ”Det är viktigt att de här ungdomarna, 
precis som alla andra ungdomar, får verktyg för att 
kunna diskutera ämnen som är aktuella i samhälls-
debatten, men även existentiella frågor som kärlek 
och ensamhet”, säger Britt.

Hur vet man vilka teman som är bra att ta upp? En 
hel del idéer kommer förstås från kontakten med elev-
erna i klassen och alla andra ungdomar. ”Jag går med 
tentaklerna ute och fångar upp många olika saker. 
Ibland är det något jag läst om eller hört på radio, men 
ofta handlar det om ämnen och frågor som eleverna 
brottas med”, berättar Britt. Boken har därför kapitel-

När Britt Klintenberg och Annette Pedersen planerade det nya läromedlet ”Upptäck Språket” 
ville de bygga vidare på de idéer som låg till grund för de tidigare böckerna i Upptäck-serien. 
De ville att boken skulle vara lätt att arbeta med enligt cirkelmodellen och att den skulle inne-
hålla engagerande texter på rätt språklig nivå. 
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Annette Pedersen och Britt Klintenberg

”Även om eleverna har lång 
skolbakgrund skiljer sig 
deras erfarenheter ofta från 
hur vi arbetar i den svenska 
skolan.”

rubriker som till exempel ”Må bra”, ”Skolarbetet” och 
”Framtiden”. I kapitlet ”Kärlek och demokrati” tar man 
bland annat upp relationer och ämnen som samlev-
nad, sex och hedersrelaterat våld. ”Det är viktigt att 
eleverna får läsa och diskutera texter som problema-
tiserar de här frågorna”, menar Annette. ”Hur ska man 
göra när man ser att någon inte kan leva som den vill? 
Vem ska man vända sig till om man behöver hjälp?” 

Vilken är då den största utmaningen med att skapa 
läromedel för den här målgruppen? ”Att skriva 
enkelt om relativt svåra saker”, säger Britt. ”Vi behöver 
börja med att skaffa oss mycket kunskap i ämnet så 
att vi kan förenkla utan att det blir fel. Det är också lätt 
att texten blir platt och onyanserad om vi plockar bort 
för många ord. Nyanserna får inte försvinna.” Det är 

visserligen väldigt roligt att jobba med språket men 
att skriva dialog kan också vara knepigt, berättar 
Britt. ”Hur pratar ungdomar om det här egentligen? 
Säger man samma saker i olika delar av landet? Ska 
vi till exempel skriva “sjukt bra” och “cool” eller ska vi 
vara mer korrekta? Vi vill möta ungdomarna med ett 
modernt språk, men om vi är för moderna i språkbru-
ket kan vi ju snabbt bli omoderna.”

Annette påpekar att vi gärna tar för givet att alla kan 
navigera i vår uppkopplade värld. Men det är inte alls 
säkert att nyanlända har någon större erfarenhet av 
datorer eller hur man söker på nätet för att hitta svar 
på frågor. ”Därför får vi inte glömma bort att undervi-
sa om det digitala samhället, och inte minst om källkri-
tik. Det här har vi också med i vår lärarhandledning.”
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Vuxna | sfi och grundläggande sva 

SamSpråk – START

Louise Tarras

Eva Bernhardtson

OM LIVET I SVERIGE

SamSpråk 

Louise Tarras

Eva Bernhardtson

OM LIVET I SVERIGE

– HÖR

Upptäck orden, s 9

Språkvägen, s 18 Språkvägen 
samtalsövningar, s 19

SamSpråk, s 20

Upptäck texten s 9 Upptäck orden  
engelska, s 9

ÅSA LENNARTSSON

 3Möt
svenskan

ÅSA LENNARTSSON

 2Möt
svenskan

ÅSA LENNARTSSON

 1Möt  
svenskan

Möt svenskan, s 13

Vägen till det svenska språket!

Samtalsövningar
Språkvägen C

Ulrika Ekblad
Caroline Söderqvist

med kopieringsunderlag

Nyhet!

SPRÅKET
Upptäck

Britt Klintenberg
Annette Pedersén

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. 

 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. 

Läromedlet består av:

 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

ISBN 978-91-523-3839-1

SPRÅKET

Britt Klintenberg
Annette Pedersén

Upptäck språket, s 8

Nyhet!

Nyhet!

Passar nyanlända ungdomar!

Ett första möte med det svenska språket.
Sfi B-D

Sfi A-D

”Det är lusten att prata och 
skriva som hjälper eleverna 
att utveckla språket”

Britt Klintenberg,  
författare Upptäck-serien

Nyhet!

Ungdomar | Nyanlända/sva åk 5–9 och språkintroduktion
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Grundhjulet, s 24

Textbygget – texttyper för sfi B och C, s 22 Svenska impulser 1  
– svenska som andraspråk, s 17

Läshjulet och Skrivhjulet, s 25

Bryggan Bas, s 15

Fokus på matematik, s 15

Skolan Slöjden
Bron, s 16

Idrott & hemkunskap

Förstå språket

Tiia Ojala
Emelie Reuterswärd

NO/SO, s 11Matematik, s 10 Samhällskunskap, s 11

ZickZack – Idrott & hemkunskap är det tredje 

häftet i serien ZickZack för nyanlända. Häftena 

passar nyanlända elever från årskurs 5–9.

Eleverna får bygga upp ett ordförråd och lära 

sig att läsa och skriva viktiga texttyper.

I ZickZack – Idrott & hemkunskap får eleverna 

träna på berättande och instruerande texter. Varje 

kapitel inleds med en målsida och avslutas med 

en checklista. 

Lärare i svenska som andraspråk och modersmål 

kan med fördel samverka med ämneslärare i idrott 

och hälsa och hem- och konsumentkunskap.

ACKz iCK z
FÖR NYANLÄNDA

ACK

Annika Löthagen

IDROTT&HEMKUNSKAP

ISBN 978-91-523-4443-9

ZickZack_Idrott&H_omslag.indd   1 2018-04-25   14:00

Nyhet!

t

g
r
b

textbygget
Texttyper för sfi – B

Ti
ia

 O
jala

Nyhet! Nyhet!

Bron, s 16
Grundläggande sva

Bygger på cirkelmodellen

Populär hos både 
ungdomar och vuxna!

Förstå språket

ZickZack för nyanlända, s 12  

Gy–Vux | Sva 1–3

Förstå språket
SAMHÄLLSKUNSKAP

Stina Lundholm
Tiia Ojala

Förstå språket SA
M
H
Ä
LLSKU

N
SK

A
P

Nyhet!
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Elevböckerna
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.

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.

Britt Klintenberg
Annette Pedersen

SPRÅKETUPPTÄCK 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.  

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.

Läromedlet består av:
 Textbok inklusive ljudfiler
 Övningsbok
 Lärarhandledning inklusive facit 

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

ISBN 978-91-523-3839-1

övningsbok

SPRÅKET
Upptäck

Britt Klintenberg
Annette Pedersén

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. 

 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. 

Läromedlet består av:

 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

ISBN 978-91-523-3839-1

SPRÅKET

Britt Klintenberg
Annette Pedersén

Nyhet!

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

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

Lärarhandledning
Lärarhandledningen ger förslag på olika 
sätt att arbeta med texterna, såväl muntligt 
som skriftligt. Här finns också manus till 
hörförståelseövningarna. 

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

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

Kapitel i boken:
 · Skolan börjar
 · Må bra
 · Fritiden
 · Skolarbetet
 · Framtiden
 · Kärlek och demokrati
 · Texttyper och genrer
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Upptäck

Britt Klintenberg

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. 

 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. 

Läromedlet består av:

 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

789152 3383919

ISBN 978-91-523-3839-1

en övningsbok i svenska för nyanlända

Britt Klintenberg

K L A S S R U M M E T M A T S A L E N K I O S K E N

S C H E M A TD Y G N E T

K L Ä D A F F Ä R E N

T R A F I K E N S K O L K A T A L O G E N

A D J E K T I V

Upptäck

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 fortsättnings-
nivå (B). Upptäck orden lämpar sig därför utmärkt 
för arbete i heterogena grupper.

Läromedlet består av:

• Bildordbok inkl. cd
• Övningsbok
• Digitalt material
• Lektionsplanering
• Facit

K L Ä D A F F Ä R E N

T R A F I K E N

M A T S A L E N

K I O S K E N

D Y G N E T

S K O L K A T A L O G E N

K L A S S R U M M E T

A D J E K T I V

på morgonen
Verb

6.00 Hon går upp. 7.00 Hon äter frukost. 
Hon dricker te.

7.30 Hon väntar på bussen. 
De åker buss. 

7.45 Hon kommer till skolan.
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Britt Klintenberg

ISBN 978-91-622-9930-9

(523-3787-5)

Upptack_orden_ovning_omslag.indd   1 2014-12-10   12:12

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. 
 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.
 Samtliga ord och fraser är inlästa.

Läromedlet består av:

• Bildordbok inkl. cd
• Övningsbok
• Digitalt material
• Lektionsplaneringar
• Facit

K L Ä D A F F Ä R E N

T R A F I K E N

M A T S A L E N K I O S K E N S K O L K A T A L O G E NK L A S S R U M M E T D Y G N E T
på morgonen
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6.00 Hon går upp. 7.00 Hon äter frukost. 
Hon dricker te.

7.30 Hon väntar på bussen. 
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en bildordbok i svenska för nyanlända

Britt Klintenberg

K L A S S R U M M E T M A T S A L E N K I O S K E NS C H E M A TD Y G N E T

K L Ä D A F F Ä R E N T R A F I K E N S K O L K A T A L O G E NA D J E K T I V

Upptäck

ISBN 978-91-622-9836-4

(523-3786-8)

Omslag_Upptack_orden_502x197.indd   1 2014-12-10   11:59

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 kapitelte-
man: In the classroom, Day and night, The 
kiosk och Food. 

Upptäck orden

Upptäck orden 

Bildordbok 622-9836-4 184:-

Onlinebok, 1 år 523-5268-7 99:-

Övningsbok 622-9930-9 141:-

Elevpaket - 
Textbok och Övningsbok 523-5457-5 285:-

 
Författare  Britt Klintenberg

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

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.

Upptäck texten
Upptäck texten

Textbok 523-3839-1   173:-

Onlinebok, 1 år 523-4520-7 105 :-

Övningsbok  523-3840-7   131:-

Elevpaket - 
Bildordbok och Övningsbok 523-5476-6 307:-

 
Författare Britt Klintenberg

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Upptäck orden engelska

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.

I bildordboken introduceras varje tema med 
en detaljrik färgillustration. Därefter presen-
teras substantiv, verb och fraser. Adjektiv 
har en egen plats i boken och kan därige-
nom kopplas till samtliga teman.

I övningsboken får eleverna träna på or-
den och fraserna både till form och innehåll. 
Varje kapitel har två delar, en på nybörjar-
nivå och en på fortsättningsnivå. Materialet 
passar därför utmärkt för arbete i hetero-
gena grupper. 

Avsedd för nyanlända, årskurs 5–9 och 
språkintroduktion.

Upptäck orden engelska 

Bildordbok  523-4011-0  184:-

Övningsbok  523-4012-7  142:-

 
Författare Britt Klintenberg

Läromedlet består av:
 · Bildordbok inkl. mp3
 · Övningsbok
 · Lektionsplaneringar för läraren 

(kostnadsfri nedladdning)
 · Facit  

(kostnadsfri nedladdning)

Övningsmästaren.se 
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begrepps- 
träning kopplade till våra läromedel i moderna språk, svenska, sfi och matematik.
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Förstå språket

Tiia Ojala
Emelie Reuterswärd Lärarguide

Förstå språket

Tiia Ojala
Emelie Reuterswärd

Förstå språket  
MATEMATIK

Elevboken
Övningarna är både språk- och kunskapsutvecklande med 
fokus på ordförståelse och kommunikation. Förstå språket 
Matematik passar för nyanlända, årskurs 7–9, förberedel-
seklass och språkintroduktion

Boken är indelad i åtta kapitel:
 · Siffror och tal
 · Tal i vardagen
 · Tal i matematiken
 · Geometri

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. 

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.

Nyhet!

– 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 inne-
hållet kognitivt utmanande, säger Emelie 
Reuterswärd.

Ett språkutvecklande läromedel i matematik
Författarna Tiia Ojala och Emelie Reuterswärd har skrivit För-
stå språket Matematik – ett helt nytt läromedel som kan använ-
das av både matematik- och svensklärare.

– Som matematiklärare vet jag att man kan 
behöva stöd för att göra sin matematik-
undervisning 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.

 · Bråk och procent
 · Statistik
 · Sannolikhet
 · Samband

 

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.

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:-

Författare Tiia Ojala och Emelie Reuterswärd

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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Förstå språket NO/SO är en lärobok som passar elever som behöver utöka 
sina kunskaper i det svenska språket samtidigt som de lär sig NO och SO.  
 
Ämnesinnehållet i boken kommer från de centrala innehållen i årskurs 7–9, 
Lgr 11. 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. 
 
Förstå språket NO/SO finns även som onlinebok.

Lärarsidor finns att ladda ner från hemsidan.

Biologi KemiFysik

Förstå språket                   Tiia Ojala
/

NO SO

Samhällskunskap ReligionHistoria Geografi

Tiia Ojala

Förstå språket
NO SO för nyanlända /

(523-3989-3)

Förstå språket till tryck-omslag.indd   1 2015-12-18   15:38

Förstå språket  
NO/SO  

187 186 

Hållbar  
utveckling
Kapitel 9

I detta kapitel får du lära dig:

•  ord som till exempel en hållbar framtid,  

     kretslopp, ekosystem och växthuseffekt  

•  hur människan påverkar naturen

 
•  vad ett hållbart samhälle betyder

 
•  vad en naturlig och en förstärkt  

      växthuseffekt betyder

Frågor om språket:

•  adjektiv 
 
•  adjektivets böjning före substantiv

Förstå språket till tryck-inlaga.indd   186 2015-10-05   17:17

Hållbar utveckling

9

187 186 

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.

1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. 

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

Kapitel 9 Vad är inte bra för jorden? Varför?

Förstå språket till tryck-inlaga.indd   187 2015-10-05   17:17

Finns som språkstöd  
på modersmål hos 
inläsningstjänst

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

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

Avsedd för nyanlända, årskurs 7–9 och 
språkintroduktion.

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. 

Lärarstöd
Lärarstödet innehåller facit, metodiska tips 
och kopieringsunderlag med extra språk-
liga övningar och knyter an till genrepeda-
gogiken. Finns att ladda ner kostnadsfritt på 
vår hemsida. 

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

Förstå språket
SAMHÄLLSKUNSKAP

Stina Lundholm
Tiia Ojala

Förstå språket SA
M
H
Ä
LLSKU

N
SK

A
P

Nyhet!Förstå språket  
SAMHÄLLSKUNSKAP

Nu kommer Förstå språket Samhällskunskap! 

Förstå språket  
Samhällskunskap 523-5404-9 98:-

Författare Tiia Ojala och Stina Lundholm

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 små-
ningom också Förstå språket, Historia och Förstå Språket 
Religion.   

 · Biologi 
 · Fysik 
 · Kemi 
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ZickZack för nyanlända är ett läromedel i svenska som andra språk. Det vänder 
sig till nyanlända elever i åk 5–9.  Eleverna får lära sig ord och begrepp som 
är nödvändiga för att komma vidare i sin språk- och kunskapsutveckling. Det 
innebär att de får träna på ett grund läggande vardagsordförråd parallellt med 
att de bygger upp ett relevant  ämnes ordförråd.

ZickZack för nyanlända

Pernilla Lundenmark
Annika Löthagen

ZickZack för nyanlända – Skolan är det första 

häftet i en serie. Häftena passar nyanlända elever 

från årskurs 5–9.

I ZickZack för nyanlända – Skolan får eleverna 

utifrån realistiska dialoger lära sig ord och begrepp 

som hör till skolan.

Steg för steg får eleverna de språkliga redskap 

som de behöver för att kunna samtala, läsa och 

skriva i olika sammanhang.

De stöttas och utmanas hela tiden på ett språk

utvecklande sätt. Det här häftet fokuserar på 

återberättande och beskrivande texter.

Varje kapitel inleds med en målsida och avslutas 

med en checklista.

ACKz iCK z
FÖR NYANLÄNDA

ACK

ISBN 978-91-523-4441-5

(523-4441-5) 9 789152 344415

ZickZack_fornyanlanda_omslag.indd   1 2017-05-09   11:42

ZickZack – Slöjden är det andra häftet i serien 

ZickZack för nyanlända. Häftena passar nyanlända 

elever från årskurs 5–9.  

Eleverna får bygga upp ett ordförråd och lära 

sig läsa och skriva viktiga texttyper. 

Häftet erbjuder också samverkan mellan lärare 

i svenska som andraspråk, modersmål och slöjd. 

I ZickZack – Slöjden får eleverna träna på 

instruerande och återberättande texter.

Varje kapitel inleds med en målsida och avslutas 

med en checklista.

SLÖJDEN

ACKz iCK z
FÖR NYANLÄNDA

ACK

Annika Löthagen

Häfte 1 – Skolan
Att komma som nyanländ till den svenska 
skolan innebär möten med nya ämnen och 
nya sammanhang. Vad betyder schemats 
förkortningar? Hur går ett utvecklingssamtal 
till? Hur fungerar det svenska skolsystemet? 
Det är frågor som berörs i häftet. Två text-
typer introduceras – återberättande och 
beskrivande. 

Häfte 2 – Slöjden
Slöjdämnet brukar vara ett av de första 
ämnena som de nyanlända eleverna deltar 
i med sin klass. Språkutvecklingen kan med 
fördel ta avstamp i de konkreta föremål, 
aktiviteter och arbetsgifter som ämnet rym-
mer, vilket också är fokus i häftet. Samtidigt 
tas två vanliga texttyper upp i sitt naturliga 
sammanhang – nämligen återberättande 
och instruerande text. Detta för att eleverna 
så snart som möjligt ska börja arbeta mot 
kursplanemålen i svenska som andraspråk. 

ZickZack – Idrott & hemkunskap är det tredje 

häftet i serien ZickZack för nyanlända. Häftena 

passar nyanlända elever från årskurs 5–9.

Eleverna får bygga upp ett ordförråd och lära 

sig att läsa och skriva viktiga texttyper.

I ZickZack – Idrott & hemkunskap får eleverna 

träna på berättande och instruerande texter. Varje 

kapitel inleds med en målsida och avslutas med 

en checklista. Lärare i svenska som andraspråk 

och modersmål kan med fördel samverka med 

ämneslärare i idrott och hälsa och hem- och 

konsumentkunskap.

ACKz iCK z
FÖR NYANLÄNDA

ACK

Annika Löthagen

IDROTT&HEMKUNSKAP

Nyhet!

 · Eleverna bygger upp sitt språk genom 
att arbeta med ord och grammatik i 
naturliga sammanhang.

 · De tränar upp sin muntliga förmåga  
genom att arbeta med realistiska  
dialoger i skolmiljö.

 · Därefter får de läsa och skriva olika  
texttyper.

 · De får lära sig hur olika texterna är upp-
byggda och vilka språkliga drag de har.

 · Det gör att de snabbt kan arbeta med 
liknade innehåll i den reguljära under-
visningen.

Stöttning, utmaning och utveckling!

Häfte 3 – Idrott & Hemkunskap
En dialog i simhallen samt en berättelse om 
en orientering bildar utgångspunkt för ar-
betet med ord och begrepp samt tala-, läsa- 
och skriva-övningarna. I hemkunskapen 
diskuteras och tränas vad som behövs när 
man bakar och lagar mat. Sen får eleverna 
läsa och skriva recept. De texttyper som 
behandlas i det här häftet är berättande och 
instruerande texter. 

Läraren i svenska som andraspråk kan 
med fördel låta häftet ligga till grund för ett 
språkligt samarbete med lärare i praktisk-
estetiska ämnen.

En kortare presentation av serien finns 
gratis på hemsidan.

ZickZack Skolan  523-4441-5 70:-

ZickZack Slöjden  523-4442-2 70:-

ZickZack Idrott & Hemkunskap 523-4443-9 70:-

 
Författare  Skolan  Pernilla Lundenmark  
och Annika Löthagen  
Slöjden  Annika Löthagen



13

N
Y

A
N

LÄ
N

D
A

 / SV
A

Möt svenskan

ÅSA LENNARTSSON

 1Möt  
svenskan

ÅSA LENNARTSSON

 2Möt
svenskan

ÅSA LENNARTSSON

 3Möt
svenskan

Möt svenskan 1

Möt svenskan 1 (inkl. mp3) 523-4270-1 112:-

Onlinebok, 1 år 523-5269-4 99:-

Lärarhandledning (pdf) 523-4606-8 232:-

 
 
Möt svenskan 2

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 

Möt svenskan 3 (inkl. mp3) 523-4272-5 112:-

Onlinebok, 1 år 523-5415-5 99:-

Lärarhandledning (pdf) 523-4608-2 232:-

 
Författare Åsa Lennartsson

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

62 63

möt naturen
I skogen 

skriv orden i bilden på svenska och på ditt modersmål.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
17 trollslända

15 myra

2 spindel

1 nyckelpiga

20 fjäril18 geting

16 mygga

19 fästing

14 humla

3 skalbagge

4 björk

6 gran

7 ryggsäck

13 hink

11 stövlar

9 myrstack
8 korg

10 kantarell

5 tall

12 svamp
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Ordkryss – Traditioner och högtiderskriv och berätta om dina viktigaste högtider och traditioner.

skriv på ditt modersmål.

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

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 samman-
hang och genom att eleven får uttrycka sig 
både på svenska och på sitt modersmål så 
stärks förståelsen av de nya orden.

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

Möt svenskan 3 presenterar fler matematis-
ka 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.

Lärarhandledningarna ger användbara 
tips till varje sida i respektive bok och inne-
håller även kopieringsunderlag, facit samt 
tester till de tre böckerna. 
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Lyssna nu
Lyssna nu! är ett kopieringsunderlag som består av enkla hör- och aktivitetsövningar för 
nyanlända. Materialet utgörs av dialoger och korta inlästa texter. Eleven får träna presen-
tation, siffror, färger, vardagsord, datum, klockan, dialoger, att handla och mycket mer. 

Avsedd för nyanlända årskurs 5–9 och språkintroduktion.

Klassiska sagor
Kopieringsunderlaget Klassiska sagor för nyanlända består av fyra delar:

 · A-delen - en mycket kort sagotext, som läraren berättar, ordlista, frågor och övningar.
 · B-delen - en längre version av samma text med frågor på innehåll och övningar.
 · C-delen - uppmaning att läsa sagan på sitt modersmål med frågor på svenska till. 
 · D-delen - uppmaning att läsa hela sagan på svenska med uppgifter till. 

Avsedd för nyanlända i årskurs 5–9 och språkintroduktion.

Fjellströms träningshäften

Arbetsböcker för elever med behov av tydlighet och 
upprepning.  Läs mer på vår hemsida. 

Resan hit
Resan hit är en serie lättlästa böcker som handlar om  
hur olika personer kom till Sverige.

Textbok
Amir och Laila A

+
BResan hit är en serie med fem lättlästa böcker för 

språkintroduktion och sfi studieväg 1. 

Textböckerna handlar om hur olika personer kom 
till Sverige och är skrivna för två nivåer – A och B.

Övningsböckerna innehåller både muntliga och 
skriftliga övningar där man repeterar många ord 
och fraser för att kunna befästa språket. 

Lärarhandledningen beskriver metoden och 
innehåller kopieringsunderlag med övningar.

Amir och Laila - från Afghanistan

Hamid - från Iran

Lak - från Thailand

Mohamed - från Somalia

(523-1745-7)

Tiia Ojala

Textbok
Hamid A

+
BResan hit är en serie med fem lättlästa böcker för 

språkintroduktion och sfi studieväg 1. 

Textböckerna handlar om hur olika personer kom 
till Sverige och är skrivna för två nivåer – A och B.

Övningsböckerna innehåller både muntliga och 
skriftliga övningar där man repeterar många ord 
och fraser för att kunna befästa språket. 

Lärarhandledningen beskriver metoden och 
innehåller kopieringsunderlag med övningar.

Amir och Laila - från Afghanistan

Hamid - från Iran

Lak - från Thailand

Mohamed - från Somalia

(523-1748-8)

Tiia Ojala

Textbok
Lak A

+
BResan hit är en serie med fem lättlästa böcker för 

språkintroduktion och sfi studieväg 1. 

Textböckerna handlar om hur olika personer kom 
till Sverige och är skrivna för två nivåer – A och B.

Övningsböckerna innehåller både muntliga och 
skriftliga övningar där man repeterar många ord 
och fraser för att kunna befästa språket. 

Lärarhandledningen beskriver metoden och 
innehåller kopieringsunderlag med övningar.

Amir och Laila - från Afghanistan

Hamid - från Iran

Lak - från Thailand

Mohamed - från Somalia

(523-1751-8)

Tiia Ojala

Textbok
Mohamed A

+
BResan hit är en serie med fem lättlästa böcker för 

språkintroduktion och sfi studieväg 1. 

Textböckerna handlar om hur olika personer kom 
till Sverige och är skrivna för två nivåer – A och B.

Övningsböckerna innehåller både muntliga och 
skriftliga övningar där man repeterar många ord 
och fraser för att kunna befästa språket. 

Lärarhandledningen beskriver metoden och 
innehåller kopieringsunderlag med övningar.

Amir och Laila - från Afghanistan

Hamid - från Iran

Lak - från Thailand

Mohamed - från Somalia

(523-1757-0)

Tiia Ojala

  Resan hit  – Amir och Laila

Textbok, nivå A–B inkl. mp3 523-2653-4  81:-

Övningsbok, nivå A (5-pack) 523-2654-1  292:-

Övningsbok, nivå B (5-pack) 523-2655-8  292:-

 
  Resan hit  – Hamid

Textbok, nivå A–B inkl. mp3 523-2656-5  81:-

Övningsbok, nivå A (5-pack) 523-2657-2 292:-

Övningsbok, nivå B (5-pack) 523-2658-9 292:-

  Resan hit  – Lak

Textbok, nivå A–B inkl. mp3 523-2659-6  81:-

Övningsbok, nivå A (5-pack) 523-2660-2  292:-

Övningsbok, nivå B (5-pack) 523-2661-9  292:-

  Resan hit  – Mohamed

Textbok, nivå A–B inkl. mp3 523-2662-6  81:-

Övningsbok, nivå A (5-pack) 523-2663-3  292:-

Övningsbok, nivå B (5-pack) 523-2664-0 292:-
 
Lärarhandledning  
med kopieringsunderlag 523-2700-5  1 017:-
 
Författare Tiia Ojala

Lyssna nu! inkl. mp3 622-9123-5 974:-

Författare  Kristina Fernandes

Klassiska sagor 622-9846-3 1 082:-

Författare  Lena Möre

Avsedd för språkintroduktion och 
sfi-studieväg 1.

Alla textböcker finns även som onlineböcker. Se vår hemsida.



15

SV
A

          / M
A

T
E

M
A

T
IK

FOKUS

PÅ
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isbn 978-91-523-3996-1

(523-3996-1)

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

• genomgångar med lösta exempel och enkla förklaringar

• skrivrader till uppgifter med begrepp- och metodträning

• uppgifter som tränar resonemang, kommunikation och 
 problemlösning

• diagnos efter varje avsnitt, test efter varje kapitel

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

Fokus på Matematik 2 fungerar lika bra för elever inom vuxen-
utbildning 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 vuxen-
utbildning på grundläggande nivå, nationell delkurs 3.

2

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. Språket 
är lättläst och väl anpassat till elever med 
annat modersmål än svenska.

Fokus på Matematik fungerar lika bra för 
elever inom vuxenutbildning på grund-
läggande nivå, nationell delkurs 3 respek-
tive 4, som för elever i grundskola och gym-
nasiet i behov av repetition eller reparation.

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.

FOKUS

PÅ

OVE ASPELING   LENA TORBJÖRNSON
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isbn 978-91-523-2795-1

(523-2795-1)

FOKUS PÅ MATEMATIK 1
 

Fokus på Matematik 1 är ett lättarbetat  läromedel på grundläggande 
nivå, som sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 6. 
 Fokus på Matematik har

• genomgångar med lösta exempel och enkla förklaringar

• skrivrader till uppgifter med begrepp- och metodträning

• uppgifter som tränar resonemang, kommunikation och 
 problemlösning

• diagnos efter varje avsnitt, test efter varje kapitel

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

Fokus på Matematik 1 fungerar lika bra för elever inom vuxen-
utbildning på grundläggande nivå, nationell delkurs 3, som för 
elever i grundskolan med behov av att repetera och reparera 
matematikens grunder.

Till serien Fokus på Matematik hör också Fokus på Matematik 2, ett 
läromedel som sammanfattar det centrala innehållet för åk 7–9.
Fokus på Matematik 2 passar för elever i grundskolan och vuxen-
utbildning på grundläggande nivå, nationell delkurs 4.

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

1

Bryggan Bas   

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.

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 kapi-

tel: Tal och räknesätt, Bråk och decimaltal, Procent och sannolikhet, Mätning 

och enheter, Geometri, Statistik, Algebra och samband och Problemlösning.

Varje kapitel innehåller:

• ingress med kapitelinnehåll och begrepp 

• tydliga exempel och vardagsnära uppgifter

• 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 

• sammanfattning 

Det sista kapitlet är ett fristående kapitel som behandlar olika strategier för 

att lösa matematiska problem. 

Bryggan Bas fungerar lika bra för elever inom vuxenutbildningen på grund-

läggande 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.

Bryggan bas

Synnöve Carlsson

Synnöve Carlsson

Bryggan
bas

Arbetsblad

Arbetsblad Arbetsblad
Grundläggande  

matematik

ISBN 978-91-523-2720-3

(523-4531-3)

Grundläggande  
matematik

Synnöve Carlsson

Bryggan
bas

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.

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

Matte Direkt Bryggan består av följande delar: lärobok, arbetsblad, 

lärarmaterial och onlinebok.

Bryggan Arbetsblad återfinns också i lärarmaterialet till Bryggan.

Arbetsblad

Synnöve Carlsson, Karl-Bertil H
ake

Arbetsblad

Grundläggande  
matematik

Bryggan
Synnöve Carlsson

Karl-Bertil Hake

Arbetsblad
ISBN 978-91-523-2707-4

(523-2707-4)

Grundläggande  
matematik

Bryggan
Synnöve Carlsson

Karl-Bertil Hake

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 grundlägg - 
ande vuxenutbildning, nationell delkurs 4. Bryggan skapar  
möjligheter för alla elever att lyckas med matematiken.

Bryggan 

Grundbok 523-1647-4 269:-

Onlinebok ,  1 år 523-5173-4  90:-

Arbetsblad 523-2707-4 115:-

Lärarmaterial (pdf) 
(skollicens) 1 år 523-1730-3 710:-

Författare  Synnöve Carlsson och Karl-Bertil Hake

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Bryggan Bas Grundläggande matematik

Grundbok  523-2720-3 269:-

Onlinebok ,  1 år 523-5228-1 90:-

Bryggan Bas Arbetsblad 523-4124-7 114:-

Lärarmaterial (pdf) 
(skollicens) 1 år 523-3366-2 710:-

Författare  Synnöve Carlsson

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Möter kunskaps-
kraven för åk 6

Möter kunskaps-
kraven för åk 9

Fokus på Matematik 1 523-2795-1 203:-

Fokus på Matematik 2 523-3996-1 203:-

Författare Lars-Göran Alberthson,  
Ove Aspeling och Lena Torbjörnson

Matematik på svenska

Matematik på svenska 622-0434-1 136:-

Författare  Johanna Tegelström och Lars Utbult

Matematik på svenska tar 
upp de grundläggande  
matematiska begreppen 
och det nödvändiga ord-
förrådet. Avsedd för årskurs 
4–9, sfi kurs A och B.

Förstå språket

Tiia Ojala
Emelie Reuterswärd

Förstå språket 
MATEMATIK

Förstå språket Matematik 
är skapad för att hjälpa ny-
anlända att erövra skol-
språket i matematik.  
Läs mer på sidan 10.

Bryggan Bas och 
Bryggan finns som 
som språkstöd på 
modersmål hos 
inläsningstjänst

Bryggan   

Nationella delkurserna i matematik för vuxenutbildning på grundläggande nivå.
Bryggan Bas och Fokus på Matematik 1 passar till nationell delkurs 3. Bryggan och Fokus på Matematik 2 passar bra till nationell delkurs 4.

Nyhet!
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Bron 
– svenska som andraspråk för introduktionsprogrammen

SVENSKA DIREKT 
Svenska Direkt är ett nytt basläromedel i svenska för grundskolans senare 
del, där eleven hela tiden står i centrum.

Med Svenska Direkt blir det enkelt att undervisa. De fyra blocken 
Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla 
information och Praktisk svenska – en verktygslåda har en tydlig 
progression. Grundboken innehåller också Litterära ut� ykter, med 
antologi och litteraturhistoria.

Svenska Direkt består av grundbok, studiebok, studiebok för svenska 
som andraspråk och lärarhandledning.

SVENSKA DIREKT                  BRON

523-1217-9

C
ecilia P

eña
Laila G

uvå

Cecilia Peña
Laila Guvå

SVENSKA
DIREKT

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.  

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

Avsedd för svenska/svenska som 
andraspråk på introduktionspro-
grammen.

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

Bron  523-2166-9  282:-

Onlinebok, 1 år 523-5060-7 115:-

 
Författare Cecilia Peña och Laila M Guvå

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Svenskpodden
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 jour-
nalist. 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. 

Podcast
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Svenska impulser 1  
– svenska som andraspråk

 Boken i fem gedigna block
 · I Språken omkring dig får eleverna reflek-

tera 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 pragma-
tik som tar upp uttalsregler och uttryck för 
artighet.

 · I Berättelser omkring oss får eleverna 
möta skönlitteratur som belyser allmän-
mänskliga teman, samt ger inblick i olika 
kulturer och svenska referensramar. Block-
et ger strategier och verktyg för läsning, 
diskussion och analys av skönlitteratur.

 · 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 upp-
byggnad och innehåller även praktiska 
övningar i grammatik och komparativ 
språkanalys.

Dessutom innehåller boken temat San-
ningar och lögner som förbereder eleverna 
inför nationella provet. 

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.

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 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

Lärar
-

handl
ednin

g

SVA
svenska som
andraspråk

Svenska impulser 1 
- svenska som andraspråk 523-4572-6 379:-

Onlinebok, 1 år 523-5401-8 129:-

Lärarhandledning 523-5477-3 1 192:-  
(utkommer vt19)

 
Författare: Carl-Johan Markstedt och 
Sofia Löwenhielm

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Nyhet!

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

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
carl-johan markstedt sven eriksson

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

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

m
arksted
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lö

w
en

h
ielm

www.sanomautbildning.se

ISBN 978-91-523-3789-9

(523-3789-9)

SVA
svenska som
andraspråk

SVA
Svenska som andraspråk
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Språkvägen sfi A

Elevbok inkl. mp3  523-3790-5 149:-

Onlinebok, 1 år 523-5078-2 129:- 

Lärarhandledning med  
kopieringsunderlag  523-4001-1  801:-

Lärarhandledning (pdf) 523-4634-1   788:-

 
Språkvägen – Att börja med 2B och 3C

Elevbok inkl mp3 523-3911-4 79:-

Onlinebok, 1 år 523-5079-9 79:-

Lärarhandledning (pdf) 523-3978-7 400:-

 
Språkvägen sfi B

Elevbok inkl. mp3  523-1145-5 211:-

Onlinebok, 1 år 523-5064-5  129:-

Lärarhandledning med  
kopieringsunderlag inkl. mp3 523-5278-6 1 605:-

Lärarhandledning (pdf)  523-2535-3  1 591:- 

 

Språkvägen

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

Är du sfi-lärare och vill hitta nya arbetsmetoder som hjälper dig att planera? 
Känner du att dina elever behöver mer struktur? Saknar du intressanta texter 
som lockar till läsning och samtal? Då är Språkvägen något för dig. 

Succén bakom språkvägen
Språkvägen har en enkel metod som visar vägen till språket. Serien bygger på en 
tydlig och strukturerad arbetsgång. Här får eleverna möta texter genom att först 
lyssna, sedan tala och därefter skriva och läsa. Det är det som är succén med 
Språkvägen.

Språkvägen – för sfi A bygger på det språk 
som elever möter i sin vardag. Varje kapitel 
har texter och övningar på två nivåer, en 
nybörjarnivå och en för dem som är på väg 
mot nästa kurs. Boken kan användas i grup-
per med kontinuerligt intag och passar för 
elever med kort eller ingen skolbakgrund

Språkvägen Att börja med - sfi 2B och 
3C är ett elevhäfte om sex kapitel där alla 
moment; tala – läsa – lyssna – skriva, tränas. 
Språkvägen – Att börja med vänder sig till 
nybörjare på sfi kurs 2B och 3C.

Språkvägen – för sfi B är uppdelad i 10 
teman som i sin tur har två svårighetsnivåer. 
Nivå 1 är lättare än nivå 2. Alla kapitel följer 
samma arbetsgång.

Språkvägen – för sfi C har lite längre texter 
och kapitlen är fler än i Språkvägen B. Här 
får också grammatiken mer utrymme.

Språkvägen – för sfi D har kapitel uppde-
lade efter genrer och ger en förberedelse 
för fortsatta studier i svenska. Varje kapitel 
inleds med tydliga mål och avslutas med 
självdiagnos.

Språkvägen
– för sfi kurs A

Språkvägen
– för sfi kurs A

Cam
illa N

ilsson

523-2820-0

Språkvägen – för sfi kurs A

Språkvägen är ett basläromedel för sfi kurs A (GERS A1-/A1).

Språkvägen A bygger på det språk som vi möter i vardagen. Alla texter 
och övningar är kopplade till verkligheten. Varje kapitel har två nivåer, 
en nybörjarnivå och en för de som är på väg mot nästa kurs. 

Boken kan användas i grupper med kontinuerligt intag och för både de 
med kort eller ingen skolbakgrund.  Alla övningar byggs upp utifrån den 
muntliga förmågan på ett metodiskt och repetitivt sätt där varje övning 
syftar till att kännas meningsfull och användbar i vardagslivet.

Lärarhandledningen innehåller 

 � en metoddel 

 � kopieringsunderlag för de skriftliga övningarna

 � övningar och vidare läsning för alfabetisering 

 � tips på hur man kan jobba med digital teknik.

Du kan träna extra med Språkvägen i mobil eller surfplatta

www.sanomautbildning.se/sprakvagena

Camilla Nilsson

Språkvägen
– för sfi kurs BSpråkvägen är ett basläromedel för sfi kurs B.

Språkvägen har en arbetsgång som är tydlig och strukturerad och 
återkommer i alla tio kapitel.

Språkvägen

•	 har tankekartor med bilder som inleder varje kapitel

•	 har två svårighetsgrader i varje kapitel

•	 har temaordlistor, grammatik och beskrivning av olika texttyper

•	 har inspelade texter på den medföljande cd:n.

Lärararmaterialet innehåller metodiska tips, samt extra övningar 
och uttalsträning som kopieringsunderlag. Dessutom ingår 110 fina 
färgbilder att samtala kring. Bilderna kan även skrivas ut eller visas på 
interaktiv skrivtavla/projektor.

Språkvägen
– för sfi kurs B

U
lrika Ekblad 

Caroline Söderqvist

523-1145-5

 Ulrika Ekblad 
Caroline Söderqvist

Språkvägen
– för sfi kurs D

Språkvägen
– för sfi kurs D

U
lrika Ekblad 

Caroline Söderqvist

523-2820-0

Språkvägen D (motsv. GERSB1/B1+) är genrebaserad vilket ger en 
förberedelse för fortsatta studier i svenska. 

Arbetsgången i Språkvägen är enhetlig, tydlig och strukturerad. Varje 
kapitel inleds med tydliga mål och avslutas med självdiagnos.

Alla kapiteltexter finns inspelade på cd:n som medföljer boken och 
som mp3-filer på Sanoma Utbildnings hemsida under Språkvägen. 
Även tankekartsbilderna kan laddas ner kostnadsfritt från hemsidan.

Språkvägen finns även som onlinebok.

Lärarhandledningen innehåller

 � metodiska tips

 � kopieringsunderlag med ordlistor och grammatikövningar

 � cd med hörförståelser.

Nu kan du träna extra med Språkvägen i mobil eller läsplatta  
www.sanomautbildning.se/sprakvagend

 Ulrika Ekblad 
Caroline Söderqvist

Språkvägen

Caroline Söderqvist

Att börja med - sfi 2B och 3C

523-3911-4

Språkvägen Att börja med är ett kompletterande material för 
nybörjare på sfi kurs B2 och C3 innan de börjar med Språkvägen B och 
Språkvägen C (GERS A1 - A2+).

Språkvägen Att börja med 

 � har många muntliga övningar från enkla texter

 � har övningar i att tala, läsa, lyssna och skriva

Lärarhäftet innehåller kopieringsmaterial för bl.a. klockan, pronomen, 
familjeord och ordföljd.

Språkvägen sfi C

Elevbok inkl. mp3  523-2053-2  211:-

Onlinebok, 1 år 523-5065-2 129:-

Lärarhandledning med  
kopieringsunderlag inkl. mp3 523-5277-9  1 605:-

Lärarhandledning (pdf) 523-2534-6   1 605:-

 
Språkvägen sfi D

Elevbok inkl. mp3  523-2820-0  211:-

Onlinebok, 1 år 523-5066-9  129:-

Lärarhandledning med  
kopieringsunderlag inkl. mp3 523-3658-8 1 637:-

Lärarhandledning (pdf)  523-2819-4  1 623:-

Övningsmästaren.se 
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begrepps- 
träning kopplade till våra läromedel i moderna språk, svenska, sfi och matematik.
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Samtalsövningar
Språkvägen B och C Samtalsövningar är kopierings-
underlag med muntliga övningsuppgifter. Materialet 
är kopplat till Språkvägen B respektive C men kan 
användas helt fristående.

Lärarhandledningar
Språkvägens lärarhandledningar innehåller 
metodiska tips, och kopieringsunderlag med bl.a. 
ordkort, grammatiska övningar, ordlistor med ut-
talsmarkeringar och tester och facit.

Språkvägen

Caroline Söderqvist

Att börja med - Lärarhäfte (pdf)

 Ulrika Ekblad 
Caroline Söderqvist

Språkvägen
– för sfi kurs B

Lärarhandledning med kopieringsunderlag

Samtalsövningar
Språkvägen B

Ulrika Ekblad
Caroline Söderqvist

med kopieringsunderlag

 Ulrika Ekblad 
Caroline Söderqvist

Språkvägen
– för sfi kurs D

Lärarhandledning med kopieringsunderlag

(523-2819-4)  Ulrika Ekblad 
Caroline Söderqvist

Samtalsövningar
Språkvägen C

Ulrika Ekblad
Caroline Söderqvist

med kopieringsunderlag

Kostnadsfri extraträning för 
Språkvägen b-d 

Vill du lyssna på texten eller  
höra hur orden uttalas?

Med Språkvägens kostnadsfria webbapp kan 
dina elever lyssna på och se alla ord från ordlis-
torna i Språkvägen. 

De kan också lyssna på texterna med bilder till. 
Webbsidan fungerar både på mobil och i appen. 

sprakvagen.se/b/
sprakvagen.se/c/
sprakvagen.se/d/

Språkvägen

Camilla Nilsson

– för sfi kurs A, Lärarhäfte

(523-4001-1)

ISBN 978-91-523-4001-1

Sprakvagen_sfi_A-Lararhafte_OMSLAG_tryck_240x297.indd   1 2016-10-13   15:32

Nyhet!

Språkvägen B – Samtalsövningar 

Lärarhandledning med  
kopieringsunderlag 523-5111-6 788:-

 
Språkvägen C – Samtalsövningar 

Lärarhandledning med  
kopieringsunderlag 523-5421-6   850:-

Författare  Ulrika Ekblad, Camilla Nilsson och  
Caroline Söderqvist

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
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I böckerna kombineras den grundläggande 
språkinlärningen med samhällsorientering. 
Stor vikt läggs vid att låta deltagaren be-
kanta sig med både vardagliga och unika  
företeelser i det svenska samhället.

Samspråk är ett elevaktivt läromedel som 
erbjuder många möjligheter till samarbete i 
par eller grupp. Eleverna får många tillfällen 
att uttrycka sig genom att tala om känslor, 
berätta om egna erfarenheter, reflektera 
och göra jämförelser.

Övningsböckerna tränar läsförståelse, ord-
förråd, symboler, fraser och statistik och 
även en del grundläggande grammatik. De 
grammatiska övningarna finns i huvudsak 
på kopieringsunderlagen i lärarhandled-
ningarna.  

SamSpråk 1 tar upp teman som familj, boen-
de, ekonomi, arbete, miljö, media, kläder och 
trender. 

SamSpråk 2 tar upp teman med liknande  
inriktning som i Samspråk 1, men har längre 
och mer avancerade texter. Här finns olika 
texter som annonser, dialoger, dikter, per-
sonliga och litterära texter, kåserier,  
informativa texter och statistik repre- 
senterade.

Båda böckerna har självbedömning,  
utvärdering och nyckelord till varje kapitel. 

SamSpråk 1 och 2 består av: 
 · Textbok med huvudtexterna och  

nyckelorden inlästa. 
 · Övningsbok med läsförståelseövningar 

och ordövningar. 

SamSpråk – sfi kurs B, C och D
SamSpråk 1 är anpassad för sfi kurs B och C, motsvarande GERS A1/A2 
och Samspråk 2 för sfi kurs D, motsvarande GERS B1/B1+. 

SamSpråk – Start, är en bok för sfi kurs B, språk-
introduktion (A.2.1/A.2.2) och kurser för nyanlän-
da. Boken har fokus på samhälls information och 
vardagsdialoger. Eleverna får även möjlighet till 
egna jämförelser och reflektioner.

SamSpråk – Start innehåller: 
 · Vardagsdialoger
 · Personliga berättelser
 · Samhällsinformation 
 · Interaktiva övningar 
 · Ordlista   
 · Självbedömning
 · Tips till läraren 

SamSpråk – Start kan användas helt fristående. 
Boken är ett allt-i ett-material som förutom texter 
innehåller både muntliga och skriftliga övningar. 

SamSpråk – START

Louise Tarras

Eva Bernhardtson

OM LIVET I SVERIGE

Lärarhandledning
Till SamSpråk – Start finns en lärarhandledning 
med metodiska tips som beskriver hur man kan 
arbeta med texterna, bilderna och övningarna. Det 
finns också tips på  hur man kan arbeta vidare med 
grammatik, vokabulär och uttal. Flera av övning-
arna bygger på att samarbeta, att jämföra och att 
redovisa sina erfarenheter för varandra.

Avsedd för sfi kurs B och språkintroduktion.

SamSpråk – Start   523-5362-2 152:-

SamSpråk  – Start  
lärarhandledning (pdf) 523-5635-7 650:-

Författare Eva Bernhardtson och Louise Tarras

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

SamSpråk – Start  
SamSpråk – Start fungerar som ett första möte med det svenska språket.

Nyhet!

 · Lärarhandledning med meto diska tips och 
100 kopieringsunderlag med grammatik-
övningar, extra ordövningar, korsord och 
dialoger.

 · Lärarens ljudfiler med hörförståelse, dikter 
och sångernas alla verser.

Avsedd för sfi kurs B, C, D och  
språkintro duktion.
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Träna till test

Träna till test – sfi kurs B  
(inkl. mp3) 523-1617-7 110:-

Träna till test – sfi B, lärarmaterial  
och tester (pdf, skollicens) 1 år  523-2799-9 379:-

Träna till test – sfi kurs C 
(inkl. mp3) 523-1246-9 110:-

Träna till test – sfi C lärarmaterial 
och tester (pdf, skollicens) 1 år  523-1650-4 379:-

Träna till test – sfi kurs D 
(inkl. mp3) 523-1618-4 110:-

Träna till test – sfi D lärarmaterial  
och tester (pdf, skollicens) 1 år  523-1965-9 379:-

Författare  Eva Bernhardtson och Louise Tarras

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Samspråk 1 

Textbok inkl. mp3 622-6911-1 251:-

Onlinebok, 1 år 523-5076-8 129:-

Övningsbok 622-7987-5 113:-

Facit 622-8126-7 70:-

Lärarhandledning inkl.   
kopieringsunderlag och  
tester med facit 622-8124-3 931:-

Lärarhandledning (pdf)  523-3123-1 1 334:-

Samspråk 2 

Textbok inkl. mp3 622-8675-0 251:-

Onlinebok, 1 år 523-5077-5 129:-

Övningsbok 622-8677-4 113:-

Facit 622-8681-1 70:-

Lärarhandledning, inkl.   
kopieringsunderlag  
med facit 622-8685-9 931:-

Lärarhandledning (pdf)  523-3126-2 1 334:-

 
Författare Louise Tarras (1 och 2),  
Metta Stiernstedt (1) och Eva Bernhardtson (2)

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Träna till test – elevbok
Häftena tränar höra, läsa, tala och 
skriva inför det nationella sfi-provet.
På vår hemsida finns mp3-filer till 
hörförståelsen samt facit till alla delar 
att fritt ladda ner.

Träna till test – lärarmaterial 
Lärarmaterialet är ett kopieringsun-
derlag med samma upplägg som elev-
böckerna för de som behöver träna 
ytterligare. Lärarmaterialet går också 
att använda som ett testmaterial.

Avsedd för sfi kurs B, C och D 

Träning inför nationella sfi-provet. Ljudfiler och facit  
finns kostnadsfritt på sanomautbildning.se

SamSpråk 

Louise Tarras

Eva Bernhardtson

OM LIVET I SVERIGE

– HÖR
Det finns också övningar där eleverna arbe-
tar vidare enskilt eller tillsammans.

Materialet kan användas tillsammans med 
övriga böcker i SamSpråk-serien eller helt 
fristående.

Avsedd för sfi kurs B–D och språkintroduk-
tion.

SamSpråk – Hör 

Kopieringsunderlag  
inkl. mp3 och facit 523-5049-2 1 097:-

Författare Eva Bernhardtson och Louise Tarras

  Träna
  till
  test

sfi kurs D
Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Träna till test – sfi D

Träna till test är ett studiematerial inför det nationella sfi-provet.

Träna till test innehåller läs- och hörförståelseövningar där det 
gäller att uppfatta information, ha övergripande förståelse samt att 
dra slutsatser. Till varje del ingår även test och utvärdering.

Från vår hemsida kan man kostnadsfritt ladda ner mp3-filer med 
hörförståelse samt facit. 

Träna till test är baserat på beskrivningen av uppnådda mål för 
kurs C inom sfi enligt GERS nivå A2/A2+.

I Träna mer – kopieringsunderlag kan deltagarna träna individuellt 
på de färdigheter som behövs.

523-1246-9

SamSpråk – Hör

SamSpråk – Hör är ett kopieringsunderlag 
för sfi kurs B, C och D.  

Kapitlen innehåller:
 · Dialoger 
 · Diskussioner
 · Intervjuer
 · Meddelanden
 · Nyheter
 · Telefonsamtal
 · Dikt

I materialet finns olika åldersgrupper 
representerade - föräldrar och barn som 
pratar om livet, ungdomar som pratar om 
framtiden och ett äldre par som diskuterar 
språkets makt. 

SamSpråk – Hör innehåller 36 inlästa texter på tre nivåer med teman som 
vuxna och barn, boende och miljö, kläder och konsumtion, kropp och själ, 
kultur och samhälle samt makt och media. 

Nyhet!

Övningsmästaren.se 
Kostnadsfri digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begrepps- 
träning kopplade till våra läromedel i moderna språk, svenska, sfi och matematik.
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Texttyper B
 · Meddelande
 · Inbjudan 
 · Mejl
 · Brev
 · Instruktion
 · Återberättande text
 · Personligt brev
 · Sammanfattning 

Lärarhandledningen 
Lärarhandledningen hjälper dig att bedriva 
en språkutvecklande undervisning. Där 
hittar du metodiska tips på hur du kan stötta 
eleverna. Det finns även extramaterial och 
kopieringsunderlag. 

Textbygget – texttyper för sfi B

Elevbok 523-4928-1 179:-

Lärarhandledning 523-5389-9 357:-

 
Textbygget – texttyper för sfi C

Elevbok 523-5410-0 179:-

Lärarhandledning  
(utkommer vt19) 523-5411-7 359:-

 
Författare Tiia Ojala

Textbygget 
– texttyper för sfi B och C

Elevboken
Eleverna arbetar först med förförståelse, sedan modelltexter, därefter en gemensam 
text och som avslutning en enskild text. Varje moment ger eleverna verktyg som de 
behöver för att komma vidare. Kapitlen avslutas med att eleverna gör en självbe-
dömning, ger konstruktiv feedback och därefter bearbetas texten. 

t

g
r
b

textbygget
Texttyper för sfi – B

Ti
ia

 O
jala

I Textbygget får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera vanliga 
texter som de möter i sin vardag. Textbygget är ett mycket stöttande material 
som utgår från cirkelmodellen. 

Nyanlända behöver  
effektiva verktyg 

I undervisningen måste vi se till  
att eleverna lär sig det som krävs  
i läroplanen och kunskapskraven. 
Det är viktigt att vi fokuserar på 
skolspråket med de elever som 
studerar i grundskolan och 
gymnasieskolan. I sfi behöver vi  
ha fokus på det språket eleverna 
möter i samhället. 

Nyhet!

Texttyper C
 · Formellt brev
 · CV
 · Tips och råd
 · Personbeskrivning
 · Återberättande text
 · Sammanfattning
 · Faktatext
 · Muntlig argumentation

Tiia Ojala som är 
läromedelsförfattare, 
legitimerad lärare  
i svenska som andra-
språk och föreläsare, 
säger så här: 

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

Grammatikövningar för sfi Del 1

Grundbok 622-5967-9 201:-

Facit 622-5969-3 70:-

Test för kopiering 622-5977-8 563:-

 
Grammatikövningar för sfi Del 2

Grundbok 622-5971-6  201:-

Facit  622-5973-0 70:-

Test för kopiering 622-5976-1 563:-

Författare  Lena Sundberg-Holmberg  
och Kristina Asker

Grammatik i grupp  
(kopieringsunderlag) 622-4346-3  758:-

Författare Kristina Asker

Grammatik i grupp  
Kopieringsunderlag

Lättare lärande 
Lättare lärande är ett kopieringsunderlag 
 i studieteknik som bl.a. innehåller:
 · inlärningsstilar med test
 · tankekartor på texter, vid fri skrivning  

och muntlig framföranden 
 · minnestekniker för ordinlärning 
 · minnestips för grammatikregler
 · lästeknik vid kortare och längre texter
 · snabbläsning och hjärngymnastik.

Lättare lärande  
– Studieteknik för sfi och sva 
(kopieringsunderlag) 523-1161-5 1 105:-

Författare Sigrid Nordberg

Första övningsboken  
i svensk grammatik 622-0647-5 195:-

Första övningsboken  
i svensk grammatik Facit 622-0648-2  70:-

Andra övningsboken  
i svensk grammatik 622-1492-0 195:-

Andra övningsboken  
i svensk grammatik Facit 622-1493-7 70:-

Författare Gunnar Hellström och Ieva Zalcmanis

Första och andra  
övningsboken  
i svensk grammatik

Grammatik

Övrigt

Läs mer på sanomautbildning.se 

Läs mer på sanomautbildning.se 

Lättare lärande
Sigrid Nordberg

Studieteknik

Det är lättare     när man läser
orden i grupper
Då ser man bättre     hela meningen
och vad som      hör ihop

Rebecca

Bra 
Råd andra invandrare 

Hur de gjort 

  Svårast 
• skriva

Tränar svenska med
• svenska vänner 
• tennistränare 
• dagispersonal 
• andra barns föräldrar

Viktigast 
• kunna prata

Lättare lärande omslag.indd   1 2013-07-05   09.04

Hur säger man?   
De inlästa fraslistorna har enkla 
och tydliga uttalsmarke ringar som under-
lättar uttals träningen.

Hur säger man?  
Kopieringsunderlag inkl mp3 622-9772-5 1 623:-

Författare Cecilia Söderberg

DET ÄR LUGNT. TJENA! HUR 
ÄR LÄGET? DET FLYTER 

PÅ. HEJSAN! DET VAR INTE 
IGÅR. HUR ÄR DET SJÄLV? 
DET ÄR SÅ DÄR. HA DET SÅ 
BRA. HALLÅ! TA HAND OM 
DIG. DÅ HÖRS VI SNART. 

HEJ SÅ LÄNGE. HÄLSA DU 
MED. DETSAMMA. GOD

NATT. DET VORE ROLIGT. 
DET ÄR BRA TACK. SOV 

SÅ GOTT! DET ÄR LUGNT. 
TJENA! HUR ÄR LÄGET? 

DET FLYTER PÅ. HEJSAN! 
DET VAR INTE IGÅR. HUR 

HUR 
SÄGER 
MAN?

Hör- och uttalsövningar 
Kopieringsunderlag

CECILIA SÖDERBERG

ISBN 978-91-622-9772-5

9 789162 297725

(622-9772-5)

Hur säger man omslag sanoma.indd   1 2012-10-28   11.22

46 texter om Sverige

46 texter om Sverige 622-6913-5 216:-

Författare Patric Hadenius och Agneta Lindén

Snacket går vidare

Snacket går vidare   
(kopieringsunderlag) 
170 sidor 622-8926-3 1 245:-

Författare Catarina Littman-Persson  
och Carin Rosander
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Kristina Asker

DDDDDDDDDDDDD

Grundhjulet   
– grundläggande sva 

Hörförståelse övas genom avlyssningsöv-
ningar av olika slag. Alla texter är inlästa 
och går att ladda ner kostnadsfritt via vår 
hemsida. Tips om studieteknik och skri-
vande finns i alla tre blocken. Ordlistor med 
förklaringar till bokens alla texter finns på 
övningsmästaren.se. 

Grundhjulet övningsbok i grammatik inne-
håller många textanknutna övningar och är 
ett komplement till grundboken.  

Avsedd för delkurserna 1–4 på  
grundläggande SVA

Grundhjulet 

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 Kristina Asker

 
Författare övningsboken  Kristina Asker och  
Ewa Holm

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

98 jag 

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.

Älska mej 

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

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

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

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

Grundhjulet_inlaga.indd   98 2016-01-20   09:05
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DU
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.

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

Svenska
som andraspråk för 
grundläggande
vuxenutbildning

Ewa Holm och 
Kristina Asker 

Grundhjulet – övningsbok i grammatik är baserad på 
huvudboken Grundhjulet.

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. 

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

ISBN 978-91-523-3346-4

Grundhjulet – övningsbok i grammatik

Ewa Holm Kristina Asker

DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDD

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?

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

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

Boken är indelad i tre större temablock: 
JAG, DU och VI. I varje block möter eleverna 
många olika typer av texter såsom sånger, 
dikter, noveller, utdrag ur romaner, kåserier, 
krönikor, reportage och tidningsartiklar. Till 
texterna finns läsförståelsefrågor, diskus-
sionsfrågor och ordövningar. Eleverna får 
också  öva på att skriva i olika genrer.

98 jag 

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.

Älska mej 

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

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

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

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

Grundhjulet_inlaga.indd   98 2016-01-20   09:05

Övningsmästaren.se 
Kostnadsfri digital portal för  
ljudfiler, ordträning, hörövningar 
och begreppsträning kopplade till 
våra läromedel i moderna språk,  
svenska, sfi och matematik.
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Läshjulet  
– sva 1–3 gymnasienivå
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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 behand-
lar 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, dik-
ter, sånger och noveller. I boken finns också 
artiklar om intressanta personer som utta-
lar sig om läsning, skrivande och språkinlär-
ning. 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 förstå-
else. 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 ordförstå-
else och uttal samt att kortfattat samman-
fatta 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

Skrivhjulet är en lärobok om genrer. Den 
riktar sig främst till vuxna som studerar 
svenska som andraspråk och bygger på 
arbete enligt cirkelmodellen för genrebase-
rad undervisning. Arbetssättet är anpassat 
efter de villkor som gäller för vuxenstude-
rande. 

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 
– sva 1–3 gymnasienivå

Skrivhjulet består av tio kapitel, där genrer-
na 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 själv- 
studier.

Avsedd för svenska som andraspråk 1–3. 

Skrivhjulet  
– en lärobok om genrer 622-9308-6 366:-

 
Författare Kristina Asker

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

Facit och en mall för rapportskrivning till Skrivhjulets  
övningar finns kostnadsfritt på hemsidan.



26

Leveransadress (om annan än fakturaadress)

Skola/Namn

Gata, väg eller box

Postnummer Ort

Faktura- och leveransadress

Skola/Namn

Gata, väg eller box

Postnummer Ort

Märkning leverans

Best. nr Antal  Titel f-pris

Moms och frakt tillkommer. Kopiera gärna beställningen.   
Posta eller faxa din beställning till: Sanoma Utbildning, Box 30091, 104 25 Stockholm. 

Märkning faktura

Kundnummer Kundtjänst 08-587 642 10
Fax 08-587 642 02

Beställning
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Orderadress
SANOMA UTBILDNING 
Box 30091, 104 25 Stockholm

Telefon:  08-587 642 10 
Telefax:  08-587 642 02

Beställ gärna via vår hemsida: 
www.sanomautbildning.se

Priser
Samtliga priser i katalogen är f-priser (för-
lagsnettopriser) exkl moms. Priserna gäller 
vid leverans direkt från förlaget. Sanoma 
Utbildning har rätt att prisjustera när som 
helst utan förvarning.

F-pris gäller för bokhandlare och andra av 
förlaget erkända återförsäljare, statliga, 
kommunala och landstingskommunala  
skolor och studieförbund samt, efter be-
dömning, utbildningsanordnare som bedri-
ver organiserad utbildning. F-priset är det 
pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl. 
moms. F-priset utgör basen för rabattsätt-
ning och fakturering.

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 beställ-
ningsnummer finns i Sanoma Utbildnings 
kataloger och på www.sanomautbildning.se

Rabatter
Två typer av rabatter tillämpas: 
Ordervärdesrabatt och samordningsrabatt.
 
 · Ordervärdesrabatt lämnas med ut-

gångspunkt 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-  Sam-  Total 
    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  9

Frakter
Frakter betalas av köparen. Frakt för restno-
terade 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.

Plats för gods avlämnande
Godset ska i köprättsligt hänseende anses 
som avlämnat till köparen då självständig 
transportör mottagit varorna. Avläm-
nandeplatsen är m.a.o. normalt förlagets 
lageranläggning.

Betalningsvillkor och leveranstider
30 dagar netto från fakturadatum. För hu-
vudleveranser 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.

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 er-
läggs inom föreskriven tid är förlaget berät-
tigat att debitera dröjsmålsränta efter en
räntesats som är anpassad till det aktuella 
ränteläget.

Skador och felaktiga leveranser
Levererade varor skall kontrolleras omedel-
bart 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 kvit-
tens 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 leverans-
dagen. Eventuellt återsändande får ske 
endast efter godkännande från Kundtjänst, 
som då också ger besked om hur återsän-
dandet ska ske. Fraktkostnaden för återsän-
dandet betalas av Sanoma Utbildning.

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 

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 kre-
diteras 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, kontrak-
terad av kunden, kan ske om tidpunkten 
får bestämmas av förlaget och dess dist-
ributionsenhet samt om hämtning kan ske 
inom 48 timmar efter påringning från för-
laget 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

Försäljningsvillkor
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