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Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar.

Uppgifterna visar läget 1.1.2018.

Många nya förändringar 
Senaste år har präglats av den nya läroplanen som successivt genomförs i skolorna.  
På grundskolans lägre stadier infördes den i fjol, på de högre stadierna togs den i bruk  
i år och i gymnasiet är det redan andra året som man läser enligt den nya läroplanen. 

För läromedelsutgivningen innebär en reform av det här slaget stora utmaningar och 
många möjligheter. Vi har startat upp en mängd nya serier, omarbetat en del, i några 
relativt nya läromedel kunde vi beakta intentionerna i den nya läroplanen när de färdig-
ställdes. 

En betydande del av våra nya läromedel är digitala och det ställer krav på användbarhe-
ten. I augusti 2018 tar vi i bruk ett nytt användar- och licenshanteringssystem för elever 
och lärare i grundskolan. Det nya systemet är utvecklat med slutanvändarna i åtanke, 
vi har förenklat och förtydligat användargränssnitt både för elever och skolans personal. 
Den gamla adressen elaromedel.fi tas ur bruk och ersätts med adressen laromedel.fi. 

Med den nya användar- och licenshanteringen kan vi bättre digitalisera och utveckla  
läromedel för den finlandssvenska skolan. Mer information hittar ni på laromedel.fi

Vi ber er notera att vi numera har en annan adress för material som kostnadsfritt kan 
laddas ner. Adressen är gratis.laromedel.fi. En del av materialet kräver lösenord, kontakta 
oss i så fall. 

En del av läromedelsproduktionen och -utvecklingen sker på förlaget, men ännu viktigare 
för att nya läromedel ska ges ut är våra författare, granskare, illustratörer och utprövare. 
Vi vill därför framföra ett stort tack för deras insats. 

Katalogen S&S Läromedel 2018 speglar situationen vid årsskiftet och ändringar i ut-
givningen kan ske och i så fall informerar vi skolorna. Följ också med ”Uppdaterade 
tidtabeller” på vår webbplats. Det går också bra att prenumerera på vårt nyhetsbrev via 
vår hemsida.

Schildts & Söderströms har flyttat. Vi finns nu på Snellmansgatan 13 och det går bra att 
besöka oss 9–12 och 13–16. Välkomna!

Vi ser fram emot att få träffa lärare och skolpersonal under 2018 på utställningar, vid 
skolbesök och i andra sammanhang. Kontakta oss gärna om ni vill ha en utställning  
med eller presentation av våra läromedel. 
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Nya digitalböcker för åk 7–9
Vi utvecklar som bäst en ny typ av digitala läromedel för eleverna. 
En del av våra läromedel kommer så småningom att finnas både 
som print och som elevlicenser. Bägge versioner är likvärdiga och 
kan således användas parallellt i klass av eleverna. 

Den digitala boken har samma texter som den tryckta boken men 
har texterna inlästa och innehåller dessutom en hel del extra mate-
rial som saknas i den tryckta boken. 

I tiden 7 finns redan som digital bok, I tiden 8 kommer till hösten. 
Då kommer också nya titlar i serierna Biokoden, Geoiden och 
Energi.

Katalogens markeringar

Blå färg, titlar som kommer ut i år
Grön färg, digitala läromedel
*Stjärna, utgående titel

Licenser till gymnasierna 

Gymnasielicenserna säljs som privatlicenser i vår webbutik, 
endera som 6 månaders eller 48 månaders licenser.

De flesta nya läromedel kan också köpas i paket med både 
bok och licens till ett förmånligt paketpris. Den digitala 
versionen är då en 48 månaders licens. 

Licenser för grundskolan

Licenserna till grundskolan säljs i form av årslicenser. De är i 
kraft under ett skolår, från 1.8 till och med 31.7. 

Elevlicenser säljs per elev och läsår, de flesta lärarlicenser säljs 
per skola och läsår. Några av lärarlicenserna är dock personli-
ga. Det framgår ur katalogen och beställningslistan

Nytt licenshanteringssystem för 
grundskolan
I augusti 2018 tar vi i bruk ett nytt användar- och licenshan-
teringssystem för elever och lärare i grundskolan. Det nya är 
att de digitala läromedlen aktiveras på laromedel.fi. Där finns 
också en utförligare beskrivning av det nya systemet. 

Beställningar görs som tidigare i samband med grundbeställ-
ningen hos den grossist kommunen har bestämt. Om grossisten 
inte kan hantera beställningen ber vi er kontakta oss. 

Information och helpdesk  
– en adress
Vi har en gemensam e-postadress för läromedelsinformationen: 
laromedel@sets.fi. Hit kan man vända sig med det mesta som 
berör läromedel, undantag utgör direkta beställningar. Då är det 
bäst att vända sig till den grossist kommunen har valt. 

Det går naturligtvis att kontakta oss personligen, 040 501 0669 
(Moisio) eller 050 345 16 12 (Nykvist).

Schildts & Söderströms nya adress för digitala läromedel.

Foto: shutterstocks
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FöRSKOLA

Fikonfnatt
Ett finlandssvenskt läromedel för förskolan!

Träffa kompisarna Ficke och Lillis.
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Fikonfnatt är 
en aktvitetsbok i 
vilken eleverna  
kan arbeta och  
lösa uppgifter.

Materialpaketet  
är också lärar-
handledning  
för Matte med 
Ficke och Lillis. 

Matte med 
Ficke och Lillis 
är en ny kom-
ponent i serien 
Fikonfnatt. 
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Finska 

marica Friman

Tassu
FöRSKOLAN – ÅK 2

Tassu är ett läromedel i nybörjarfinska. Det riktar sig till elever i 
årskurs 1–2 men kan också användas i förskolan eftersom en stor 
del av uppgifterna inte kräver läs- eller skrivkunnighet. Tassu är 
en hund, en handdocka om man så vill, som hjälper eleverna på 
traven med språket. Med Tassu får eleverna en trygg start med 
rolig och kommunikativ finska. Läromedlet består av en arbetsbok 
för eleven och en lärarhandledning.

I Tassu Lärarhandledning finns förslag till arbetsgång för varje 
avsnitt i boken, tips på aktiviteter, ramsor och sånger. Dessutom 
ingår många kopieringsunderlag både i svartvitt och i färg på en 
cd-skiva.

9789515234834 tassu 21,60

9789515019790 tassu lärarhandledning 76,10

Modersmål / Matematik / Finska 

illustration: terese Bast

Cederström, svenfors

Fikonfnatt
FöRSKOLAN

Fikonfnatt är en aktivitetsbok i vilken eleven kan arbeta och lösa 
uppgifter. Eleven står i fokus och tematiken i boken utgår från 
barnets vardag och närmiljö.

I Fikonfnatt bildar modersmål, matematik och omgivningslära 
en helhet och uppgifterna är meningsfyllda och pedagogiska. 
Fikonfnatt bemöter barnets nyfikenhet, lekfullhet och kreativa ska-
pande på ett naturligt sätt. De glada och trevliga illustrationerna 
stöder undervisningen och uppgifterna och utgör en genomtänkt 
helhet i läromedlet.

De lärandemål som ställs i Grunderna för förskoleundervisning-
ens läroplan (2014) fungerar som utgångspunkt för läroboken.

Fikonfnatt Digitalt materialpaket innehåller förklaringar till 
uppgifterna, förslag på diskussionsfrågor och extra övningar samt 
tips på böcker, sånger och aktiviteter.

Handledningen innehåller också kopieringsunderlag och inlästa 
texter. I lärarhandledningen finns dessutom författarnas peda-
gogiska tankar kring nybörjarundervisningen och länktips med 
pedagogisk handledning.

Illustrationerna är gjorda av Johanna Högväg.

9789515238825 Fikonfnatt 16,60

9789515238863 Fikonfnatt digitalt materialpaket, lärare, läsår 50,90

Matematik 

Cederström, svenfors

Matte 
med Ficke 
och Lillis Ny!
FöRSKOLAN  

Matte med Ficke och Lillis är 
ett nytt läromedel i matema-
tik för förskolan. I boken får 
eleverna undersöka matema-
tikens värld tillsammans med 
Ficke och Lillis, som är bekanta från systerboken Fikonfnatt. 

Matte med Ficke och Lillis vill lära barnen att se matematiken i 
vardagen, lära ut begrepp som större och mindre och se olika sam-
manhang. Uppgifter som övar tidsuppfattning, problemlösning 
och programmering ingår. 

Matte med Ficke och Lillis har samma lärarhandledning som 
Fikonfnatt.

Illustrationerna är gjorda av Johanna Högväg. 

9789515244611 matte med Ficke och Lillis 13,00

Hartikainen, Häggblom

Tänk och räkna Förskoleboken* 
Serien Tänk och räkna Förskoleboken finns endast i begränsad 
upplaga. Se beställningslistan. 
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Musik / övrigt

illustration: terese Bast

Musik

inger söderman

Musik-
porten
DAGIS – ÅK 3

Musikporten är en sång-
samling för de allra minsta. 
Sångboken innehåller ramsor, 
sång- och danslekar, sånger 
om djur och natur, om nära 
och fjärran, om årstider och 
om vardag och fest. Den 
innehåller kända och tidlösa 
sånger och en lång rad fräscha 
och nyskrivna. Det finns 
också korta lekinstruktioner till sångerna.

Boken vill på ett trevligt sätt ge barnen färdigheter att utvecklas 
inom musikens alla områden. I Musikporten finns också idéer om 
hur man som lärare kan lägga upp en årsplan som hjälpmedel för 
arbetet.

Musikporten passar bra för musiklekskolor, daghem, dagklubbar, 
församlingar och för de lägre årskurserna i grundskolan.

Terese Bast har illustrerat sångboken. Marcus Söderström har 
gjort text- och notsättning.

9789515018144 musikporten 21,30

inger söderman

Musik-
portens 
kantele
DAGIS – ÅK 3

I Musikportens kantele lär man 
sig spela femsträngad kan-
tele på ett strukturerat sätt. 
Bokens upplägg är följande: 
först ges en kort presentation 
av kantelen som instrument, 
därefter går man vidare till att 
ackompanjera och spela melo-
dier på kantelen. I repertoar-
delen har sångerna valts ut enligt svårighetsgrad så att eleverna kan 
avancera i egen takt. Alla sånger har försetts med tydliga ackord.

Repertoaren lämpar sig för nybörjare, men det finns också 
material för lite längre hunna. Boken kan användas i musikskolor, 
daghem, musikklubbar i skolor och församlingar samt i musikun-
dervisningen i de allra lägsta årskurserna i grundskolan.

Terese Bast har gjort illustrationerna och Marcus Söderström 
text- och notsättning.

9789515230263 musikportens kantele 37,50

Fridlund-Lintinen, Lintinen

Rytmyra
DAGIS – ÅK 3

Musikboken Rytmyra bjuder 
på musik och rytmik, bild 
och form, drama och dikt. 
Boken kopplar musik till ett 
djurtema och ett arbetsom-
råde. Med boken följer två 
cd-skivor, en inspelning med 
sång och ackompanjemang 
och en med endast piano-
ackompanjemang.

För musiken står Kirmo 
Lintinen och för sången 
Emma Salokoski. Boken kan användas i förskolan och de lägre 
klasserna, på dagis och eftis, i musikskolan och hemma.

9789515226396 rytmyra 33,00

Lindholm, sundqvist

Da capo åk 0 – 2
Se sidan 28.

jennie storgård

Pedagogisk text
Se sidan 66.

toikkanen, oksanen

Upphovsrätten  
– Handbok för lärare
Se sidan 66.
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Skönlitteratur

Skönlitteratur 

nadja andersson 

Hönans kalas 
Hönan ska ha kalas för sina vänner. Hon 
har skickat fina inbjudningskort och plock-
at en hel korg med bär. Att baka en kalas-
tårta kan ta ganska lång tid, men Hönan 
har varit uppe i gryningen. Hon dammar 
mattorna, diskar koppar och fat, bakar bröd 
och skär upp äpplen till salladen. Men oj, 
vad klockan är mycket! Då får Hönan syn på nåt ljusbrunt som 
ligger och skräpar. En vild jakt med dammsugaren börjar.

9789515243416 Hönans kalas 18,00

 

anssi & maija Hurme  Ny!

Skuggorna
I Skuggorna får ett barn besök av en besyn-
nerlig figur. Ingen annan verkar se figuren, 
men den följer med överallt, likt en skugga. 
Den sätter sig på barnets tallrik, den låter inte 
barnet leka med de andra på dagis och den 
vill höra den mest skrämmande kvällssagan. 
Följande morgon finns det två figurer i köket 
…

9789515244123 skuggorna  Utkommer i april 2018  20,00

Hanna Lundström & maija Hurme

Rassel prassel 
promenad
 – poesi bland barr  
och blad
I Rassel prassel puss fick de minsta en 
egen diktbok med poesi ur hemmets 
vardag. Den här gången bär det iväg på 
promenader i naturen. Hanna Lund-
ströms dikter, tonsäkert illustrerade 
av Maija Hurme, är jordnära och uppstår bland barr och blad, i 
blåbärssnåren, kring rötter och stubbar. Blicken fångar detaljer: 
lingonprickar, stövlars knarr och gungande mossa, den smältande 
utfärdssmörgåsen. 

9789515241382 rassel prassel promenad 20,00

Hanna Lundström & maija Hurme

Rassel prassel 
puss
Hanna Lundströms poesi för de minsta rör sig 
varligt i barnets miljöer. Det är vardagligt och 
förunderligt i en vacker kombination. Maija 
Hurmes varma och pigga illustrationer hittar 
samma tonart.

Tillsammans med Sydkustens landskaps-
förbund och Folkhälsan har Katarina von Numers-Ekman och 
Johanna Sallinen skapat ett pedagogiskt material kring boken. Det 
finns gratis att ladda ned på litteratur.sets.fi 

9789515236883 rassel prassel puss 18,00

sanna mander 

Nyckelknipan
En nyckel är försvunnen, och ingen 
tycks veta var den finns. Kan du hitta 
den? I huset bor ett helt gäng knasiga 
figurer. En är stor som ett berg (och 
byter färg), en annan är bagare och har 
problem med sina fjorton barn som äter 
upp bullarna innan de nått ugnen. 

Nyckelknipan är Sanna Manders här-
ligt lekfulla bilderbok med finurliga rim 
och detaljrika illustrationer. Här finns 
nya saker att upptäcka vid varje läsning!

9789515241399 nyckelknipan 20,00

sanna tahvanainen &  
Lena Frölander-Ulf

Kurre Snobb 
och  
popcornen 
Kurre Snobb bor i en park i London. 
Holland Park heter den. Parken är 
varken liten eller stor, den är alldeles lagom. 

Kurre Snobb och popcornen är en berättelse om fåfänga, frosseri 
och vänskapens betydelse. Lena Frölander-Ulfs illustrationer fyller 
Londonparken med ett mycket brittiskt karaktärsgalleri och vänlig 
humor i detaljerna.

9789515241436 kurre snobb och popcornen 20,00

Ny!
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ÅRSKURS 
1–6
Nya läromedel

Alla delar i Ordresan 2 är nu klara och vi fortsätter med Ordresan 3. Juttu luistaa, Omvärlden och Förr i tiden är 
serier som nu är helt klara. För hand 2 kompletterar För hand.
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ÅRSKURS 1–6 Modersmål och litteratur

igen bokstaven, och skapar sedan själv. Bokstäverna presenteras i 
samma ordning som i Ordresan.

I Ordresan 1 Digitalt materialpaket finns förslag på hur man kan 
arbeta med böckerna i klassen, facit till uppgifterna i aktivitets-
boken, kopieringsunderlag med bl.a. mer bokstavsträning samt 
förslag på hur uppgifterna i aktivitetsboken kan göras digitalt.

Ordresan 2

Läseboken Brevbullen är tänkt att användas i åk 2. Boken har text 
på två nivåer. De som fortfarande behöver träna på sin läsning 
läser en kortare del av historien medan skickliga läsare går igenom 
hela historien. 

Basläromedel

af Hällström, klingenberg, sillman, sundén

Ordresan
ÅK 1–3

Ordresan är en ny serie i modersmål och litteratur för åk 1–3. Med 
en lekfull och humoristisk ansats inspirerar läromedlet till läslust 
och kreativt arbete kring ordbilder. 

Ordresan 1 

Läseboken Ordresan 1 Busfarfar för åk 1 finns i två versioner med 
samma historia som grund: Busfarfar Nybörjarboken och Busfarfar.

Busfarfar Nybörjarboken bygger på ordbilder och enkla mening-
ar. Boken har texter på två nivåer: den ena är för dem som ännu 
inte kan läsa och den andra är för dem som knäckt läskoden men 
fortfarande behöver träna på sin läsning.

Busfarfar, den mera omfattande boken, är tänkt för dem som 
redan behärskar läsning vid skolstarten. Använd den gärna som 
högläsningsbok i klassen eftersom den ger mer innehåll till histori-
en i Busfarfar Nybörjarboken.

Busfarfar Aktivitetsbok är gemensam för båda läseböckerna med 
uppgifter på flera nivåer. Dessutom ingår kreativa uppgifter där 
eleven själv kan välja svårighetsgrad. Aktivitetsboken innehåller 
också självutvärdering. 

Busfarfar Läsförståelse innehåller läsförståelseuppgifter till 
läseboken. Det är ett fristående häfte för de elever som kan läsa på 
mellannivån i nybörjarboken eller i den mera krävande läseboken. 

Ordresan 1 Bokstavsboken är en fristående komponent i serien 
och kräver inte att eleven är bekant med historien i Busfarfar. 
Bokstavsboken är tänkt för de elever som behöver träna på bok-
stäverna. Eleven börjar med ljudbilden, går vidare till att känna 

Ordresan 1 Busfarfar och 
Ordresan 2 Brevbullen 
finns också som ljud-
böcker för eleven. Dem 
hittar man kostnadsfritt 
på gratis.laromedel.fi. En 
ljudbok för Ordresan 3 
kommer också att ges ut. 

9789515238146 ordresan 1 Busfarfar  
nybörjarboken

17,40

9789515238153 ordresan 1 Busfarfar 17,40

9789515238160 ordresan 1 Busfarfar  
aktivitetsbok

15,20

9789515241139 ordresan 1 Läsförståelse 7,10

9789515240323 ordresan 1 Bokstavsboken 7,10

9789515238818 ordresan 1 digitalt  
materialpaket, skola, läsår

43,30

9789515241962 ordresan 2 Brevbullen 17,40

9789515241979 ordresan 2 Brevbullen  
aktivitetsbok

15,20

9789515241955 ordresan 2 Läsförståelse 7,10

9789515242761 ordresan 2 digitalt  
materialpaket, skola, läsår

43,30

9789515244628 ordresan 3 Utkommer våren 2018 17,40

9789515244635 ordresan 3 aktivitetsbok Utkommer våren 2018 15,20

9789515244642 ordresan 3 digitalt  
materialpaket, skola, läsår

Utkommer våren 2018 43,30
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grönroos, Lundström

Språkresan
ÅK 3–6

Språkresan är en läromedelsserie i modersmål och litteratur för åk 
3–6 i grundskolan.

Förutom givna temaområden såsom tala, läsa, skriva och 
språkriktighet behandlas specifika teman som kommunikation, 
drama, uttrycksförmåga samt studieteknik. I alla komponenter 
behandlas även netikett och digitalt arbete i klass.

Textböckerna är indelade i fyra temaområden. I Läshörnan får 
eleverna läsa spännande och lärorika texter och sedan diskutera 
dem. I Skrivvrån hittar man skrivråd och lär sig hur man bygger 
upp en text. Språkakuten tränar rättskrivning och redogör för hur 
ord bildas och varifrån vårt språk kommer. Dialekter och språk-
varianter återfinns i Mötesplatsen, som också innehåller dramaöv-
ningar, kommunikation och diskussionsövningar.

Arbetsböckerna följer upplägget från textböckerna och övar de 
tema som tas upp i dem. Övningsuppgifterna vill stimulera elever-
na till att arbeta självständigt och de beaktar också att eleverna lär 
sig på olika sätt.

Språkresan Lärarens bok, en för varje årskurs, utges i pdf-format 
och omfattar tilläggstexter, arbetsuppgifter och facit till vissa 
uppgifter i arbetsböckerna. 

Annika Mannström är huvudillustratör för serien.

9789515234339 språkresan 3 textbok 21,30

9789515234322 språkresan 3 arbetsbok 17,40

9789515235886 språkresan 3 Lärarens bok (pdf) 70,20

9789515234346 språkresan 4 textbok 22,60

9789515231871 språkresan 4 arbetsbok 17,90

9789515235909 språkresan 4 Lärarens bok (pdf) 70,20

9789515229915 språkresan 5 textbok 25,10

9789515229922 språkresan 5 arbetsbok 19,40

9789515235916 språkresan 5 Lärarens bok (pdf) 70,20

9789515231321 språkresan 6 textbok 27,50

9789515231338 språkresan 6 arbetsbok 19,60

9789515238542 språkresan 6 Lärarens bok (pdf) 70,20

Aktivitetsboken har uppgifter som tränar bl.a. kreativitet, rättstav-
ning och grundläggande skrivregler. Eleverna får också lära sig att 
följa instruktioner och blir bekanta med olika textgenrer. Upp-
gifterna har olika svårighetsnivå och det finns extra uppgifter för 
snabba elever. Dessutom ingår kreativa uppgifter där eleven själv 
kan välja svårighetsgrad. Aktivitetsboken innehåller också elevens 
egen utvärdering.

Läsförståelsen hör ihop med Brevbullen och kräver att eleven 
är bekant med historien i läseboken. Läsförståelsen har uppgifter 
på tre nivåer för att underlätta differentiering i klass. De enklaste 
uppgifterna är flervalsuppgifter, medan de svåraste kräver att elev-
en kan dra egna slutsatser och skriva längre meningar. Uppgifts-
typerna upprepas för att underlätta elevens individuella arbete.

I Ordresan 2 Digitalt materialpaket finns förslag på hur man kan 
arbeta med böckerna i klassen, facit till uppgifterna i aktivitets-
boken, kopieringsunderlag med bl.a. utvärderingsblanketter för 
självutvärdering, kamratrespons och lärarrespons. Vidare ingår 
förslag på hur man kan arbeta digitalt med bokens olika teman. 

Ordresan 3 

Ordresan ges nu ut också för åk 3! Serien kommer att bestå av en 
läsebok, en aktivitetsbok och en lärarhandledning. I Ordresan 3 
står läsningen i fokus och är därför ett efterlängtat komplement till 
Språkresan 3. 

Ordresan 3 är en läsebok som följer upp historien från Busfarfar 
och Brevbullen. I Ordresan 3 rör sig barnen i högre grad i samhället 
utanför skolan. I texten finns andra genrer, som serier, faktatexter 
och tidningsnotiser inbakade för att medvetandegöra olika genrer. 
Texterna är inte nivågrupperade utan det är tänkt att alla läser 
samma text. 

Ordresan 3 Aktivitetsbok innehåller en stort mängd uppgifter 
som tränar läsförståelse, skrivregler, lässtrategier, kommunikation 
och kreativt skrivande. 

I Ordresan 3 Digitalt materialpaket finns förslag på hur man kan 
arbeta med böckerna i klassen, facit till uppgifterna i aktivitets-
boken, kopieringsunderlag med bl.a. läsloggar samt förslag på hur 
man kan arbeta digitalt med ämnet modersmål i klassen.

Margareta Sandin är huvudillustratör för serien.
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ducander-ekholm, kurman

Läseboken
ÅK 1–4

Läseboken 1–4 är utarbetad för de fyra första skolåren. Böckerna 
handlar främst om syskonparet Allan och Linn och deras äventyr 
och vardag, en vardag där våra finlandssvenska barn kan känna 
igen sig. Dessutom har också en del faktatexter, sagor och dikter 
getts utrymme.

Förutom läsestyckena innehåller läseböckerna en ordlista med 
ordförklaringar och ord- och läseförståelseövningar, som upp-
muntrar barnen att reflektera över textinnehållet. I läseböckerna 
finns också avskrivnings- och diktamensövningar.

Ljudboken är tänkt för de elever som behöver extra stöd vid 
läsinlärningen och den följs upp av Läseboken 1b–2a Roligt att läsa. 
Böckerna ska användas parallellt med Läseboken i vanlig klass-
undervisning.

I arbetsböckerna fördjupas och utökas de arbetsuppgifter som 
ingår i läseböckerna. Här tränas läsfärdighet, skrivrutiner, språk-
kännedom och ordkunskap. En del av de uppgifter som finns i 
läseboken återfinns också i arbetsboken.

Lärarböckerna är nästan identiska med elevernas läseböcker, men 
här finns det tips till läraren och facit till läsförståelseuppgifterna. 
I lärarböckerna finns det också läsförståelsetest, ordtest, rättstav-
ningsrutor och övningar för muntlig framställning.

På cd-skivan Hurra vi kan läsa finns visor som ger flera av tex-
terna i Läseboken 1 och Läseboken 2 ett mervärde.

9789515222145 Läseboken 1a 17,10

9789515222923 Läseboken 1a arbetsbok 13,80

9789515222152 Läseboken 1a Lärarboken 60,30

9789515222169 Läseboken 1b 17,10

9789515222930 Läseboken 1b arbetsbok 13,80

9789515222176 Läseboken 1b Lärarboken 60,30

9789515224194 Läseboken 1 Ljudboken 16,60

9789515226808 Läseboken 1b-2a roligt att läsa 15,90

9789515226747 Läseboken 1 och 2 cd – Hurra vi kan läsa 31,50

9789515222657 Läseboken 2a 17,10

9789515222961 Läseboken 2a arbetsbok 13,80

9789515222664 Läseboken 2a Lärarboken 60,30

9789515222947 Läseboken 2b 17,10

9789515222978 Läseboken 2b arbetsbok 13,80

9789515222954 Läseboken 2b Lärarboken 60,30

9789515224323 Läseboken 3 16,00

9789515224835 Läseboken 3 arbetsbok 15,20

9789515224842 Läseboken 3 Lärarboken 63,90

9789515224996 Läseboken 4 16,00

9789515225412 Läseboken 4 arbetsbok 15,80

9789515225009 Läseboken 4 Lärarboken 63,90

 

Frankenhaeuser, Harcke

Prima 1–2
ÅK 5–6

Prima är ett mångsidigt läromedel i modersmå-
let för årskurs 5 och 6. I Prima 1 Språk och Prima 
2 Språk behandlas rättstavning, grammatik, 
ordkunskap och språkriktighet.

Litteraturen tas upp i Prima 1–2 Text. Dess-
utom ges mängder av uppslag och tips för elever-
nas skrivande och läsande. Författarna vill med 
sitt läromedel ge modersmålsundervisningen en 
ryggrad men ändå lämna utrymme för lärarens 
personliga grepp och inslag i undervisningen.

Prima 1–2 Lärarens bok är är en handledning 
närmast för Prima 1–2 Text med tips och idéer 
till läraren. I slutet av lärarboken finns facit till 
Prima 1 Språk och Prima 2 Språk.

Cara Knuutinens fina illustrationer är både 
inspirerande och informativa.

9789515226648 Prima 1–2 text 27,80

9789515227140 Prima 1 språk 22,50

9789515228086 Prima 2 språk 22,50

9789515228741 Prima 1–2 Lärarens bok 52,80

ducander-ekholm, kurman

Pulpetboken 
– Läshäfte
I Pulpetboken får  
eleverna läsa mer om 
Allan och Linn, huvud-
personerna i serien 
Läseboken. Boken kan, 
som namnet säger, 
finnas i varje elevs 
pulpet och tas fram när 
det finns tid för extra 
läsning. Pulpetboken 
fungerar också som 
högläsningsbok eller 
för enskild läsning.

Eleverna kan träna läsförståelse i Pulpetboken – 
Läshäfte, som anknyter till texterna i Pulpetboken. 
Till varje stycke finns frågor av olika svårighets-
grad som eleverna kan välja utgående från sin 
egen läs- och skrivförmåga.

9789515230461 Pulpetboken 15,20

9789515235923 Pulpetboken – Läshäfte 6,50
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siv Hartikainen

För hand
ÅK 1–2

För hand är ett arbetshäfte för eleverna, med en kortfattad lärar-
handledning i slutet av boken. I läromedlet tränar eleverna den 
nya handskriften. För hand tar upp versaler och gemener, samt 
siffror och skiljetecken. Fokus ligger på finmotorisk träning och 
öga-hand-koordination. Förutom bokstäverna, siffrorna och teck-

nen tränar eleverna också att forma olika linjer och bågar, som ett 
led i den mekaniska träningen.

Skrivboken För hand 2 är en fristående uppföljning av För hand, 
som är ett häfte för nybörjare. För hand 2 innehåller mångsidiga 
textningsövningar med både humor och utmaningar.

I arbetshäftet introduceras nya uppgiftstyper för att stödja 
utvecklingen av en personlig handstil.

9789515238177 För hand 14,70

9789515243539 För hand 2 14,70

Ny!

Skrivning 
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rönnholm, sjöblom

Rättskrivning
ÅK 3–6

I serien Rättskrivning åk 3–6 tränas systematiskt svenskans grund-
läggande ortografi, ljudenlighet samt enkel- och dubbelstavning 
av konsonant. De självständiga övningarna förutsätter lärarledda 
gemensamma iakttagelser och resonemang om språket. 

Serien Rättskrivning 3–6 har utökats med ett digitalt facit för 
varje bok. Facitet omfattar korrekta svar för hela boken och dess-
utom inlästa övningar som hjälper eleven att träna rättskrivning. 
Facitet medger individualisering och dess syfte är att ytterligare 
stärka elevens inlärningsprocess och stimulera eleven till att med 
eftertanke granska sitt eget arbete och utvärdera sin färdighet. 
Eleven kan arbeta individuellt med facitet, som kräver lösenord av 
läraren efter varje kapitel i boken.

9789515240309 rättskrivning 3 13,40

9789515019080 rättskrivning 3 Lärarens bok 40,00

9789515236234 rättskrivning 3 Facit digi, årslicens 47,40

9789515019387 rättskrivning 4 13,40

9789515019394 rättskrivning 4 Lärarens bok 40,00

9789515236241 rättskrivning 4 Facit digi, årslicens 47,40

9789515020383 rättskrivning 5 13,40

9789515229946 rättskrivning 5 Lärarens bok 40,00

9789515236258 rättskrivning 5 Facit digi, årslicens 47,40

9789515230294 rättskrivning 6 13,40

9789515230744 rättskrivning 6 Lärarens bok 40,00

9789515236265 rättskrivning 6 Facit digi, årslicens 47,40
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 Skrivning, läsförståelse och litteratur 

Läsklurigt
ÅK 1–3

Läsklurigt är en fristående serie i läsförståelse för de lägre 
klasserna i grundskolan. Läshäftena är inte bundna till nå-
gon årskurs utan de används utgående från elevens läsförmå-
ga. Läsklurigt är därmed ett ypperligt redskap för differentie-
ring i klass. Ord och teman, som är aktuella för målgruppen, 
har vävts in i enkla berättelser med fyndiga arbetsuppgifter 
för att stärka elevernas ordförråd. De korta textutdragen är 
tagna ur populära finlandssvenska barnböcker.

I serien Läsklurigt för åk 1–3 finns tre häften, Pricken är 
lättast, därefter kommer Randen och sist Rutan. 

9789515235763 Läsklurigt Pricken 10,70

9789515235770 Läsklurigt randen 10,70

9789515235787 Läsklurigt rutan 10,70

Hanna Lundström 

Läsklurigt Ny!
ÅK 5–6

Serien Läsklurigt utvidgas med 
två häften för årskurserna 5 och 
6. Häftena tar upp lässtrategier, 
läsförståelse och ordkunskap, 
och presenterar olika genrer, som 
skönlitteratur, poesi, medietexter, 
reklam, statistik och listor. Stjärnan har sport som tema, 
medan texterna i Hjärtat fokuserar på kropp och själ. Stjär-
nan är aningen lättare än Hjärtat.

9789515244567 Läsklurigt stjärnan Utkommer 2018 10,70  

9789515244550 Läsklurigt Hjärtat Utkommer 2018 10,70  

Heinonen, kaksonen

Scio 
ÅK 1–3

Scio är latin och betyder ”jag 
kan” eller ”jag vet”. Det är också 
namnet på Schildts & Söder-
ströms nya serie med fristående 
arbetshäften för de elever som 
behöver större utmaningar.

Scio är ett läromedel som man med framgång kan använ-
da även i specialundervisning och i olika klasser, allt enligt 
behov. 

Eleverna arbetar enskilt, självständigt och i vilken ord-
ning de vill. Uppgifterna är roliga, innovativa men samtidigt 
ofta utmanande. Det finns utrymme för eleverna att använ-
da sin kreativitet i arbetet med boken. Varje kapitel avslutas 
med en digital utmaning som finns bakom en QR-kod. 

En lärarhandledning finns i slutet av boken. Facit till alla 
uppgifter läggs upp på gratis.laromedel.fi

Den första delen Scio I Djungelskatter innehåller uppgifter 
från följande fem områden: modersmål, matematik, gestalt-
ning, problemlösning och finmotorik. 

Scio II Rymdskatter är den andra boken i Scio-serien. 
Den bygger vidare på idén att engagera elever som behöver 
utmaningar i skolarbetet och är ämnad främst för elever i åk 
2 och 3. 

Scio II Rymdskatter innehåller uppgifter från olika delom-
råden: matematik, modersmål, miljö, logik och studieteknik.

9789515242365 scio 1 djungelskatter 13,00

9789515244734 scio 2 rymdskatter Utkommer 2018 13,00

krister Lillas

Full koll 5–6*
ÅK 5–6

Full koll är ett läromedel som hjälper 
eleverna att komma igång med sitt skri-
vande samtidigt som övningarna tränar 
upp elevernas språkkänsla. Full koll är 
ett kompletterande undervisningsmateri-
al i skrivning för åk 5 och 6.

9789515234292 Full koll skrivövningar för åk 5–6* 14,10
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tove Fagerholm 

Bok-
kompassen
ÅK 3–6

Bokkompassen är en läsanto-
logiserie för årskurserna 3–6. 
Texter av olika svårighetsgrad 
är samlade kring teman och 
textfördjupningen kan ske helt 
årskursintegrerat. 

Eleverna läser antingen individuellt, i läspar eller i läsgrupper 
och uppmuntras till att samtala om texterna eftersom det är en 
oförsumlig del av läsprocessen som helhet.

Texterna bearbetas med hjälp av övningar där elevernas egna 
erfarenheter och tidigare läsupplevelser ges stort utrymme. 

Uppgifter finns efter varje text och uppmuntrar till djupläsning, 
vädjar till läsarens egna erfarenheter och vänjer läsaren vid att 
skriva och samtala om sina läserfarenheter.

Läsningen i kombination med samtalet kring det lästa kan 
aktivera till fri skrivning, associationsskrivning, diktskrivning och 
arbeten i bildkonst.

I den första delen Ljusa dagen och mörka natten bygger texterna 
på mörker och ljus med teman såsom mod och rädsla, vänskap och 
främlingskap.

I den andra boken Höga berg och vida vatten har texterna sam-
lats kring höjder och hav.

Den tredje komponenten Vänner och ovänner omfattar texter 
där vänskapen i olika form tas upp. 

Margareta Sandin är huvudillustratör.

9789515014504 Bokkompassen Ljusa dagen och mörka natten 19,60

9789515017437 Bokkompassen Höga berg och vida vatten 21,30

9789515229939 Bokkompassen Vänner och ovänner 24,20

Bokresan
ÅK 1–6

I Bokresan kan eleverna samla tankar 
och åsikter om sin läsning. Varje 
bok, som eleverna har läst, har ett 
eget uppslag med frågor om titel, 
författare, illustratör och förlag. Efter 
det får eleverna ta ställning till mera 
innehållsliga frågor.

Illustratör: Annika Mannström

9789515235893 Bokresan 7,20

von numers-ekman, moisio

Singer 
– Pedagogiskt  
material
ÅK 3–4

Det mångsidiga pedagogiska materia-
let till mellanåldernsboken Singer 
(Katarina von Numers-Ekman) är 
skriven helt i samklang med LP 2016.

Uppgifterna utvecklar elevernas läs- och skrivfärdigheter, 
ordförståelsen samt språkliga färdigheter. Materialet bjuder 
på ordkonst, bildanalys, drama och ämnesövergripande 
uppgifter. Tonen varierar mellan lättsam och mer djupgå-
ende, med uppgifter som bakar in sociala färdigheter. Vissa 
uppgifter gör eleven självständigt, andra i grupp.

Vi rekommenderar att varje elev har tillgång till ett eget 
exemplar av boken Singer, eftersom man behöver gå tillbaka 
till texten och bilderna för att kunna jobba med uppgifterna.

Det pedagogiska materialet är avsett för åk 3–4 och kan 
med fördel användas till en större ämnesövergripande tema-
helhet i skolan.

9789515238559 singer – Pedagogiskt material, skola, läsår 25,40

9789515238641 singer 10-pack 140,00

9789515238658 singer 20-pack 240,00

Heilä-Ylikallio, rantala, rosvik-kaihovirta, Østern

Litteraturboken*
Serien Litteraturboken finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan. 
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ÅRSKURS 1–6 Skönlitteratur

karin erlandsson

Pärlfiskaren Ny!
Miranda är den skickligaste pärlfiskaren 
av alla. I den här berättelsen sveps vi med 
henne ner i djupen, in i en värld där pärlor 
sjunger på havets botten, med gormkrabbor 
och, om det vill sig illa, roshajar.

Miranda hittar de vackraste pärlorna i 
djupen och vet att ögonstenen, den myt-
omspunna och värdefullaste pärlan, kan 
bli hennes. Men vad ska hon ta sig till med 
Syrsa, barnet hon tvingas göra sällskap med?

9789515243393 Pärlfiskaren 23,00

9789515243492 Pärlfiskaren (e-bok) 18,00

Lena Frölander-Ulf

Jag, Fidel och 
skogen 
Lena Frölander-Ulfs illustrationer i 
skrapkartong och akvarell lyser upp 
mörkret. Hennes skog myllrar av liv, och 
en liten människa som behöver kissa 
kan råka på allt möjligt: granen som 
behöver hjälp med att flytta på yxan, 
Näcken Nilsson som gråter eller ett gäng 
stressade eldflugor.

9789515238078 jag, Fidel och skogen 18,00

malin klingenberg &  
johanna Vikström eklöv

Patrik och  
Pensionär smakten 
I en skola i en liten stad sitter Patrik, djupt 
försjunken i egna tankar men den här 
dagen kommer att bli den mest spännande 
i hans liv. 

9789515232540 Patrik och Pensionärsmakten 18,00

malin klingenberg &  
johanna Vikström eklöv

Irene och  
sedelsugen 
Irenes pappa Bi-Keps och hans skurkar 
har inte lyckats med ett brott på länge och 
nu hotar de bli uteslutna ur klubben för 
ärkeskurkar. 

9789515231253 irene och sedelsugen 18,00

malin klingenberg &  
johanna Vikström eklöv

Den falska  
Bernice
Bi-Keps är så förgrymmad att han gnisslar 
tänder. Sedan flera månader tillbaka sitter 
han och hans skurkar inlåsta i fängelset. 
Och allt är Pensionärsmaktens fel!

9789515235619 den falska Bernice 18,00

malin klingenberg &  
johanna Vikström eklöv

Den fantastiske 
Alfredo 
Patrik och Irene och Pensionärsmaktens 
kärntrupp har rest till Kanarieöarna på 
semester. Men snart spanar Patrik och 
Irene in ett helt gäng mystiska typer i hotellets lobby

9789515240088 den fantastiske alfredo 18,00

anssi & maija Hurme  

Skuggorna Ny!
I Skuggorna får ett barn besök av en besyn-
nerlig figur. Ingen annan verkar se figuren, 
men den följer med överallt, likt en skugga. 
Den sätter sig på barnets tallrik, den låter inte 
barnet leka med de andra på dagis och den vill 
höra den mest skrämmande kvällssagan. Föl-
jande morgon finns det två figurer i köket …

9789515244123 skuggorna Utkommer i april 2018  20,00

malin klingenberg &   
johanna Vikström eklöv

Rakels mirakel
När Pensionärsmaktens uppfinnare Roffe 
läggs in på sjukhus för ett benbrott måste 
Irene ta ett snabbt beslut. Hon vågar inte 
låta Roffes nyaste uppfinning, Dubblo-
ratorn, ligga obevakad i hans hus. Irene 
tänker en gång för alla bevisa för Pensio-
närsmakten att hon är pålitlig och ansvars-
tagande, till skillnad från sin far, ärke-
skurken Bi-Keps. Men allt går på tok och 
Dubbloratorn hamnar i helt fel händer. Malin Klingenberg och 
Joanna Vikström Eklöv vet hur man skapar lässug hos barn.

 
9789515243409 rakels mirakel 18,00

9789515243508 rakels mirakel (e-bok) 14,00

Tidigare böcker i samma serie av Malin Klingenberg & Johanna Vikström Eklöv

Ny!
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Skönlitteratur

malin klingenberg

Älgflickan 
Jag slank ljudlöst ner från sängen och gick ut 
på trappan. Jag hade väntat mig att älgarna 
skulle bli skrämda, men trots att de måste 
ha märkt att jag var där klippte de bara med 
öronen. … Fast jag visste att det var löjligt 
att le mot en älg kunde jag inte låta bli. ”Hej 
på dig”, viskade jag. Älgen spetsade öronen 
och slutade tugga för ett ögonblick, sedan 
fortsatte hon äta. 

Malin Klingenberg skriver med allvar och 
humor om att bli tonåring, om att förändras och hitta nya vägar. 
Och om hur man tämjer en älg.

9789515244178 älgflickan Utkommer i april 2018  23,00

9789515245373 älgflickan (e-bok) Utkommer i april 2018  18,00

Åsa mendel-Hartvig &  
Cara knuutinen

Sagor om Siri 
Sagor om Siri utspelar sig tidsmässigt 
före boken Siri flyttar till landet. Nu 
får vi i korta kapitel läsa om familje-
livet i förorten. Om Arga gubben i 
våningen snett under, som är både 
farlig och spännande. Om hästen 
med guldiga hovar som Siri bara 
måste ta med sig hem, fast den inte 
är hennes. Och om hur Siri krockar 
med Ville i pulkabacken – innan 
de blivit kompisar med varandra. Åsa Mendel-Hartvig bjuder på 
härliga högläsningsstunder med precis lagom mycket spänning.

9789515241412 sagor om siri 20,00

katarina von numers-ekman

En annan  
Bea Bladh 
Trettonåriga Bea har sommarlov. Hon 
grubblar över sina föräldrar. Och hon 
fantiserar om att bli vän med Josefin, 
flickan som Bea har skrivit så många 
sidor om i Mina vänner-boken. Men 
hur talar man egentligen med någon i 
samma ålder som man själv? Det kan 
vara svårt att veta, om man som Bea har fått hemundervisning och 
mest har hållit sig för sig själv.

Boken är en fristående fortsättning på Singer.

9789515241467 en annan Bea Bladh 20,00

Ny!

Estrids bokklubb 
Estrids Bokklubb är en videoserie om barnböcker, barnboks-
författare och barnboksillustratörer. I serien läser 12-åriga 
Estrid och 11-åriga Milo böcker och intervjuar författarna 
och illustratörerna. Dessutom diskuterar också andra barn 
författarnas och illustratörernas böcker. 

I Estrids Bokklubbs blogg ingår skrivtips av läsambassa-
dören Katarina von Numers-Ekman. Du får gärna posta ditt 
bidrag som kommentar eller mejla det till fantaskopfilms@
gmail.com

estridsbokklubb.ratata.fi

Henrika andersson

Nagu-nalle på 
djupa vatten
Den älskade Nagu-nalle som vi minns från 
Nagu-nalles egen bok och Nagu-nalle, min 
amour är tillbaka på nya äventyr.

Då katten Morris sprider skräck bland 
mjukisdjuren i familjen Sandberg kläcker 
Nagu-nalle en desperat plan. De skall rymma!

Tillsammans med sina vänner leoparden Lala, ormen Olle och 
marsvinet Frille ger sig Nagu-nalle ut på ett äventyr som leder 
genom den nattliga staden till båthamnen, ombord på segelbåten 
Snarken, och slutligen ut på havet med fören riktad mot sommar-
stället i Nagu.

9789515238092 nagu-nalle på djupa vatten 20,00

anna gullichsen & Cara knuutinen

Betty i luften 
Det är luftballongsdag i den stora staden. 
Många har samlats i parken för att se 
ballongerna lyfta. Busschauffören Uno, Fru 
Semla, Herr London, tvillingarna Randig 
och Rutig och Tanten med papperspåsen har 
picknick. Kossan Betty är också med, men 
hon har dragit sig undan och betar gräs i ett hörn av parken. 

9789515238085 Betty i luften 18,00
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Estrid Airas och Milo Laurent från Estrids Bokklubb. 
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Nybörjarfinska 

marica Friman

Tassu
FöRSKOLAN – ÅK 2

Tassu är ett läromedel i nybörjarfinska som riktar sig till elever i 
årskurs 1–2, men som också kan användas med yngre barn eller 
som repetition med äldre barn. Tassu är en hund, en handdocka 
om man så vill, som hjälper eleverna på traven med språket. Läro-
medlet består av en arbetsbok för eleven och en lärarhandledning.

Med Tassu får eleverna en trygg start med rolig och kommuni-
kativ finska. Läromedlet är flexibelt och kan användas med olika 
årskurskonstellationer och varierande antal veckotimmar.

Stoffet är indelat i temahelheter, vilket ger läraren möjlighet 
att välja det som passar undervisningen och det som intresserar 
eleverna. Kunskaperna i finska byggs upp med muntliga övningar 
och hörförståelseuppgifter till en början, för att småningom övergå 
till läsning och skrivning.

kurtén, tuomola

Poks!
ÅK 3–6

Poks! Pidetään hauskaa – opitaan suomea! är en serie i finska som 
A-språk för grundskolans lägre stadium. Eleverna ska känna att de 
kan, att de vågar försöka och att de lär sig! Stor vikt läggs vid att 
eleverna pratar finska under lektionerna.

Elevböckerna innehåller texter, strukturer och arbetsuppgifter. I 
de två första böckerna, Poks! 1 och Poks! 2, är texterna skrivna i se-
rieform, för att i de senare böckerna, Poks! 3 och Poks! 4, övergå till 
mer berättande texter. Strukturerna är klara och rediga och övas 
i arbetsuppgifterna, där även övningar med ordböjning, ordkun-
skap, översättning, textförståelse och fritt berättande ingår.

Till Poks! hör också fyra utvärderingshäften som genom en 
kort uppföljning visar om eleven tillägnat sig innehållet i ett visst 
avsnitt.

Poks! Elevmaterial på nätet innehåller olika slag av uppgifter. 
Alla stycken finns inlästa så att eleverna kan lyssna på texten och 
följa med i boken. Efter varje stycke finns ordövningar. Dessutom 
ingår olika slag av spel i vilka eleven kan tävla med sig själv eller en 
kompis. Poks! Elevmaterial på nätet innehåller också hörförståelse-
uppgifter.

Poks! för läsplatta!
När du köper Poks! Elevmaterial på nätet får du både Poks! för 
dator och Poks! för pekplatta. Kom ihåg att aktivera båda ver-
sioner! När du köper lärarmaterial får du numera också till-
gång till en personlig elevlicens för både dator och pekplatta.

I Tassu Lärarhandledning finns förslag till arbetsgång för varje 
avsnitt i boken och tips på aktiviteter, ramsor och sånger. Dessut-
om ingår många kopieringsunderlag både i svartvitt och i färg på 
en cd-skiva. 

9789515234834 tassu 21,60

9789515019790 tassu lärarhandledning 76,10

Poks! Lärarmaterial på nätet innehåller tips för hur man kan göra 
undervisningen mångsidig och hur det blir roligt för eleverna att 
lära sig finska: I lärarmaterialet ingår kopieringsunderlag av olika 
slag, bl.a. harjoittele lisää, lisää luettavaa, lue ja vastaa och serier 
utan text. I Poks! Lärarmaterial på nätet finns också svar till bokens 
arbetsuppgifter.

Johan Skoglund är illustratör för serien. 

9789515224293 Poks! 1 elevbok 22,20

9789515224965 Poks! 1 ... osaa suomea! 4,60

9789515239464 Poks! 1 elevmaterial på nätet, elev, läsår 7,70

9789515239549 Poks! 1 Lm på nätet, lärare, läsår 53,70

9789515225153 Poks! 2 elevbok 22,60

9789515226372 Poks! 2 ... osaa enemmän suomea! 4,60

9789515239471 Poks! 2 elevmaterial på nätet, elev, läsår 7,70

9789515239556 Poks! 2 Lm på nätet, lärare, läsår 53,70

9789515226662 Poks! 3 elevbok 22,20

9789515226839 Poks! 3 ... osaa paljon suomea! 4,60

9789515239488 Poks! 3 elevmaterial på nätet, elev, läsår 7,70

9789515239563 Poks! 3 Lm på nätet, lärare, läsår 53,70

9789515227812 Poks! 4 elevbok 22,20

9789515228154 Poks! 4 ...puhuu suomea 4,60

9789515239495 Poks! 4 elevmaterial på nätet, elev, läsår 7,70

9789515239570 Poks! 4 Lm på nätet, lärare, läsår 53,70
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Finska

martin, Åstrand

Juttu luistaa  
ÅK 3–6

Juttu luistaa är en serie i A-finska för enspråkiga elever i åk 3–6 i 
den grundläggande utbildningen. Varje årskurs har en egen text-
bok, arbetsbok, digital elevlicens, cd och ett digitalt materialpaket. 
Serien Juttu luistaa bygger på kommunikativ inlärning.

Varje kapitel i textböckerna har två texter av olika svårighets-
grad, vilket ger möjlighet att individualisera arbetet med eleverna. 
Texterna avslutas med frågor om innehållet. Nya strukturer som 
tas upp presenteras i anslutning till texten.

Arbetsböckerna innehåller övningar med variation i både metod 
och svårighetsgrad. Övningarna framskrider från enkla till mer 
krävande, från att känna igen och förstå, till att göra egna till-
lämpningar. Eleven lyssnar, upprepar och läser ord samt produ-
cerar egna texter både muntligt och skriftligt. De grundläggande 
strukturerna övas i naturliga sammanhang.

Via de digitala elevlicenserna kan eleven lyssna på texterna och 
de enskilda orden i styckeordlistorna samt göra interaktiva uppgif-
ter, som fokuserar på ordkunskap, böjning, stavning och förståelse. 
Övningarna är fördelade på lärstigar. Den digitala elevlicensen 
följer textboken.

Varje årskurs har ett eget digitalt materialpaket som omfattar en 
översikt med handledning, provpaket (med facit), facit till arbets-
boken och muntliga övningar. 

För varje årskurs finns en Lärar-cd som innehåller samtliga 
texter i textboken samt hörövningarna i arbetsboken.

Mervi Lindman har illustrerat Juttu luistaa a och Juttu luistaa b, 
Jukka Laukkanen Juttu luistaa c och Juttu luistaa d. 

9789515233868 juttu luistaa a textbok 21,30

9789515233875 juttu luistaa a arbetsbok 15,60

9789515237576 juttu luistaa a digital elevlicens, elev, läsår  13,00

9789515237910 juttu luistaa a digitalt materialpaket, skola, läsår 62,40

9789515235756 juttu luistaa a cd 135,00

9789515235992 juttu luistaa b textbok 21,30

9789515236005 juttu luistaa b arbetsbok 15,60

9789515237644 juttu luistaa b digital elevlicens, elev, läsår 13,00  

9789515237927 juttu luistaa b digitalt materialpaket, skola, läsår 62,40

9789515237903 juttu luistaa b cd 135,00

9789515238528 juttu luistaa c textbok 21,30

9789515238535 juttu luistaa c arbetsbok 15,60

9789515238498 juttu luistaa c digital elevlicens, elev, läsår 13,00  

9789515238511 juttu luistaa c digitalt materialpaket, skola, läsår 62,40

9789515238504 juttu luistaa c cd 135,00

9789515241863 juttu luistaa d textbok 21,30

9789515241870 juttu luistaa d arbetsbok 15,60

9789515241627 juttu luistaa d digital elevlicens, elev, läsår 13,00  

9789515242143 juttu luistaa d digitalt materialpaket, skola, läsår 62,40

9789515242150 juttu luistaa d cd 135,00

Ny!

Ny!
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Modersmålsinriktad finska 

martin, tammi, Högväg

Mofi-finska  
åk 2
ÅK 2

Mofi-finska 2 är ett nytt läromedel för 
elever som läser modersmålsinriktad 
finska. Läromedlet tar på ett lekfullt sätt upp olika ämnesom-
råden, som intresserar elever. Nyfikenhet, kommunikation och 
empati står i fokus och eleverna får bekanta sig med nya ord. 
Serien består av en textbok, aktivitetsbok och en digital lärarhand-
ledning. 

9789515245069 moFi åk 2, textbok Utkommer 2018 16,70

9789515245076 moFi åk 2, aktivitetsbok Utkommer 2018 9,40

9789515245625 mofi digitalt materialpaket,  
skola, läsår 

Utkommer 2018 40,00

martin, Åstrand

Loistava juttu!
ÅK 3–6

Loistava juttu! är en serie i modersmålsinriktad finska för tvåsprå-
kiga elever i årskurserna 3–6 i den grundläggande utbildningen.

Serien bygger på kommunikativ inlärning. Här syns det kont-
rastiva, dvs. en jämförelse mellan finska och svenska gällande både 
språk och kultur. De teman som tas upp kan lätt integreras med 
andra skolämnen.

Ny!

Ny!

Varje årskurs har en egen textbok, arbetsbok, digital elevlicens och 
digital lärarlicens.

Varje kapitel i textböckerna har två texter: en ramberättelsetext 
och en autentisk originaltext. De autentiska texterna är ofta skön-
litterära, men också facklitteraturen finns representerad. Texterna 
är valda med tanke på elevernas ålder och intressen. I anslutning 
till texterna finns frågor om och kring innehållet i text och bild.

Språkriktighet, språkmedvetenhet och olika begrepp lyfts fram i 
anslutning till texterna.

Arbetsböckerna innehåller olika typer av övningar med olika 
svårighetsgrad. Övningarna går från förståelse till tillämpning och 
lägger grunden för en allt större språkmedvetenhet, ett bredare 
ordförråd och en säkrare rättstavning. Svenska och finska jämförs 
systematiskt.

I den digitala elevlicensen kan eleven jobba med ramberättelsens 
texter samt göra interaktiva uppgifter. De tar upp rättstavning, 
ordkunskap, begrepp och förståelse. Övningarna följer olika lär-
stigar. Den digitala elevlicensen följer textboken.

Varje årskurs har en egen digital lärarlicens som innehåller 
handledning, provpaket (med svar) och facit till arbetsboken.

Mervi Lindman har illustrerat Loistava juttu! a och Loistava juttu! 
b, Jukka Laukkanen Loistava juttu! c och Loistava juttu! d. 

9789515233882 Loistava juttu! a oppikirja 21,30

9789515233899 Loistava juttu! a tehtäväkirja 10,90

9789515238467 Loistava juttu! a oppilaan  
sähköinen aineisto, elev, läsår

Utkommer våren 2018  13,00

9789515237934 Loistava juttu! a opettajan  
aineisto, skola, läsår

62,40

9789515236012 Loistava juttu! b oppikirja 21,30

9789515236029 Loistava juttu! b tehtäväkirja 10,90

9789515238474 Loistava juttu! b oppilaan 
sähköinen aineisto, elev, läsår

Utkommer våren 2018 13,00

9789515237941 Loistava juttu! b opettajan 
aineisto, skola, läsår

62,40

9789515238436 Loistava juttu! c oppikirja 21,30

9789515238443 Loistava juttu! c tehtäväkirja 10,90

9789515238481 Loistava juttu! c oppilaan 
sähköinen aineisto, elev, läsår

Utkommer våren 2018 13,00

9789515238450 Loistava juttu! c opettajan 
aineisto, skola, läsår

62,40

9789515241856 Loistava juttu! d oppikirja 21,30

9789515241849 Loistava juttu! d tehtäväkirja 10,90

9789515242174 Loistava juttu! d oppilaan 
sähköinen aineisto, elev, läsår

Utkommer våren 2018 13,00

9789515242167 Loistava juttu! d opettajan 
aineisto, skola, läsår

62,40
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Finsk skönlitteratur

Finsk skönlitteratur

Heather alexander &  
andrés Lorenzo

Maapallon 
elämä: Ihminen
Kuinka monta luuta ihmisellä on? Miten 
sydän toimii? Miksi hengitämme? 

Tämä kirja antaa vastauksen sataan 
kysymykseen ihmiskehon toiminnasta. 
Kurkista 70 lukuun alle ja opi, mitä eri 
elimet saavat kehossamme aikaan. Näet luut 
ja lihakset, saat tietää, mitä ruualle tapahtuu, kun se menee kehon 
läpi, miten keuhkot ja sydän tekevät yhteistyötä ja mitä kaikkea 
aivosi ohjaavat. 

9789515244345 maapallon elämä: ihminen Utkommer i februari 2018  26,00

Heather alexander &  
andrés Lorenzo

Maapallon 
elämä:  
Avaruus
Mihin taivas loppuu ja mistä avaruus alkaa? 
Mitä on aurinkokuntamme kuumin plane-
etta? Miten tähden syntyvät?

Tämä kirja vastaa sataan kysymykseen 
arvoituksellisesta avaruudesta. Kurkista 70 lukuun alle ja opi, mitä 
maapallon ulkopuolella tapahtuu. Pääset matkalle aurinkokun-
taamme, sen aurinkoon, kuuhun ja tähtiin. Saat tietää, miten 
tähtien avulla suunnistetaan, miten avaruutta tutkitaan ja millaista 
astronautin elämä on. Kirja esittelee myös avaruusalusten toimin-
taa ja avaruuden maapallosta poikkeavia oloja. 

9789515244352 maapallon elämä: avaruus Utkommer i mars 2018  26,00

maija & anssi Hurme

Varjostajat Ny!
Varjostajat on salaperäinen tarina lapsesta, 
jonka elämään ilmaantuu outo hahmo. Sitä 
ei näe kukaan muu, mutta se kulkee mukana 
kaikkialle. Se estää syömästä aamupalaa, 
leikkimästä kavereiden kanssa päiväkodissa 
ja pyytää lukemaan kaikkein pelottavimman 
iltasadun. 

9789515244291 Varjostajat Utkommer i mars 2018  22,00

Lukupäiväkirja  
lapsille Ny!
Tietyssä iässä joku lukee pari kirjaa päivässa. 
Toista taas ei oikein kiinnosta. Mutta kum-
mallekin on iloa, kun luetut kirjat, hauskim-
mat päähenkilöt ja jännimmät juoneenkään-
teet voi tallentaa omaan lukupäiväkirjaan! 

9789515244277 Lukupäiväkirja lapsille 20,00

  

andy stanton

Herra Gummi  
ja salapiilo 
Mitä ihmettä? Lamonen-Pulissa on 
tapahtunut jotain todella merkillistä. 
Kaupungin katoilla istuu puhuvia papukai-
joja, kadulla kasvaa jättimäinen kaktus, ja 
ilmassa hyörii niin ilkeitä hyttysiä, etteivät 
niiden kaveritkaan tykkää niistä. Ja minne 
pilvet ovat taivaalta kadonneet?

9789515243034 Herra gummi ja salapiilo 18,00

Carlos da Cruz & janne Haikari

Suomen keski-
aika lapsille
Millaista elämä oli keskiajalla? Mitä silloin 
syötiin, mitä lapset leikkivät? Värikäs ja 
runsaasti kuvitettu teos johdattaa läpi 
keskiajan 900-luvun luostarielämästä 1500-luvun ensimmäiseen 
suomalaiseen kirjaan. Matkan varrella tutustutaan muun muassa 
ristiretkiin, linnan varustukseen, metsästykseen ja kaupankäyntiin. 

9789515242938 suomen keskiaika lapsille 28,00

Hannamari ruohonen 

Kadonnut äitini
Yhtenä päivänä, kun minä istuin rappusil-
la, tapasin Nallen. Nalle näytti kiukkui-
selta, hänellä oli liian kireä villapuku, joka 
kutitti pepusta, ja haiseva hengitys. Hän 
lonksutteli kamalia hampaitaan ja vinoili 
minulle siitä että äiti oli kadonnut. Mutta 
meistä tuli silti ystäviä.

9789515242204 kadonnut äitini 22,00

Ny!

Ny!
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Engelska 

Lindroth, Långström, Lambert

Going Places
ÅK 4–6

Learn English and go places!

Med roliga texter och lockande illustrationer ger Going Places en 
god start i engelska. Going Places riktar sig till elever i åk 4–6 och 
lägger en stabil grund för undervisningen tack vare ett elevnära 
innehåll och goda möjligheter till differentiering.

Going Places innehåller berättelser med ett vardagsnära och 
funktionellt språk. Serien betonar kulturella färdigheter.

I början av den första boken utnyttjar Going Places likheterna 
mellan svenska och engelska för att eleverna snabbt ska komma 
igång med att prata. Sedan byggs språkfärdigheten målmedvetet 
upp. Going Places växer i takt med eleverna, utmanar, roar och ger 
möjlighet till positiva aha-upplevelser.

Grammatiken tas in genast från början och följer systematiskt 
inlärningen och kommunikationsförmågan. Illustrationerna 
stödjer inlärningen och textförståelsen och därmed också multilit-
teraciteten.

För varje årskurs finns en kombinerad text- och övningsbok, ett 
digitalt materialpaket, en digital elevlicens och en lärar-cd.

Textböckerna är kombinerade text- och övningsböcker. I Going 
Places åk 4 med motto “English is easy” är det familjen, hemmet, 
England och London som står i fokus. Going Places åk 5, ”English 
is fun!”, kretsar kring skola och fritid medan Going 
Places åk 6 betonar att ”English is useful” och 
behandlar fritidsintressen, historia, kultur och 
Nordamerika.

I den digitala elevlicensen kan eleven lyssna 
på texterna och de enskilda orden i styckeord-
listorna samt göra interaktiva uppgifter, som 
fokuserar på ordkunskap, böjning, stavning, 
strukturer och förståelse. Övningarna är förde-
lade på lärstigar. Den digitala elevlicensen följer 
textboken.

Varje årskurs har ett eget digitalt materialpa-
ket, som omfattar muntliga övningar, sånger, 
ramsor, ljudfiler, kopieringsunderlag med diffe-
rentierade övningar, provpaket (med facit), facit 
till arbetsboken samt översikt och handledning. 
Vidare ingår Speak up, som innehåller muntliga 
övningar till varje kapitel och en svensk-engelsk 
ordlista. 

Lärar-cd innehåller alla kapiteltexter och hörförståelser. Cd-ski-
vorna finns i begränsad mängd. Ljudfilerna ingår också i det 
digitala materialpaketet. 

Illustrationerna är gjorda av Anders Lagerdahl. 

9789515226327 going Places 4 text- och aktivitetsbok 28,60  

9789515237613 going Places 4 digital elevlicens, elev, läsår 13,60  

9789515242518 going Places 4 digitalt materialpaket, skola, läsår 52,00

9789515229137 going Places 4 cd* 126,40

9789515233721 going Places 5 text- och aktivitetsbok 28,60

9789515237620 going Places 5 digital elevlicens, elev, läsår 13,60

9789515242525 going Places 5 digitalt materialpaket, skola, läsår 52,00

9789515233738 going Places 5 cd* 135,00

9789515236036 going Places 6 text- och aktivitetsbok 28,60

9789515237637 going Places 6 digital elevlicens, elev, läsår 13,60

9789515242532 going Places 6 digitalt materialpaket, skola, läsår 52,00

9789515236043 going Places 6 cd* 135,00
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Matematik

illustration: annika mannström

Matematik 

Hartikainen, Häggblom

Lyckotal
ÅK 1–4

Lyckotal har uppdaterats för att motsvara den nya läroplanen! 

Vid omarbetningen har författarna lagt till programmering och 
genomfört en del mindre justeringar. Den nya handskriften har 
också införts.

Lyckotal vill inspirera eleven till att undersöka matematiken i 
vardagen. Serien har en genomtänkt pedagogisk struktur som gör 
den lätt att använda. Lärarens arbete underlättas av att Lyckotal 
tar hänsyn till elevernas olika behov, i konkreta övningar och i 
fördjupande uppgifter på flera nivåer. Serien är målinriktad med 
tydliga lärandemål, som också är tillgängliga för eleverna.

I  Lyckotal är Start i början av boken och Extra i slutet. Start 
utgör grundkurs, i Extra finns fördjupande uppgifter på två nivåer. 

I stort sett varje elev går igenom grundkursen och de flesta räk-
nar också igenom de lättare uppgifterna i Extra. De mera krävande 
uppgifterna är till för de elever som behöver större utmaningar. 
Varje kapitel avslutas med övningar som tränar koncentration och 
läsförståelse, med uppgifter som ökar samarbetet mellan skola och 
hem och med spel som tränar samarbetet mellan eleverna.

I elevboken ingår häftet Träna som övar räknefärdigheten. 
Tilläggshäftet Öva! är tänkt för de elever som behöver mera stöd i 
undervisningen.

Med hjälp av utvärderingshäftet Vad jag lärt mig kan läraren 
följa med elevens framsteg. Häftet ger formativ, målfokuserad 
utvärdering, som kan sammanställas i en elevprofil. Den kan 
användas som samtalsunderlag vid kontakt med föräldrarna.

I Lärarhandledningen finns förslag på hur lektionen kan byggas 
upp, där ingår huvudräkning, problemlösning, spel och lekar. 
Lärarhandledningen har förutom kopieringsunderlag också facit för 
elevboken och för Vad jag lärt mig. 

Nya lärarhandledningar 

Alla lärarhandledningar i Lyckotal uppdateras enligt de revide-
rade textböckerna. De nya lärarhandledningarna blir digitala 
och utkommer 2018. Där ingår också facit till elevböckerna. 
De gamla lärarhandledningarna finns endast i begränsad 
upplaga. 

9789515238696 Lyckotal 1a (inkl. träna) 19,60

9789515227621 Lyckotal 1a träna 6,50

9789515229021 Lyckotal 1a öva! 7,00

9789515245618 Lyckotal 1a digitalt materialpaket, skola, 
läsår

Utkommer 2018  25,50

9789515228994 Lyckotal 1a Lärarhandledning (äld. uppl.)* 51,10

9789515238689 Lyckotal 1B (inkl. träna) 19,60

9789515228604 Lyckotal 1B träna 6,50

9789515229038 Lyckotal 1B öva! 7,00

9789515245601 Lyckotal 1B digitalt materialpaket, skola, 
läsår

Utkommer 2018  25,50

9789515229281 Lyckotal 1B Lärarhandledning (äld. uppl.)* 51,10

9789515227638 Lyckotal 1 Vad jag lärt mig 7,00

9789515238702 Lyckotal 2a (inkl. träna) 19,60

9789515228628 Lyckotal 2a träna 6,50

9789515229045 Lyckotal 2a öva! 7,00

9789515245595 Lyckotal 2a digitalt materialpaket, skola, 
läsår

Utkommer 2018  25,50

9789515229014 Lyckotal 2a Lärarhandledning (äld. uppl.)* 51,10

9789515238719 Lyckotal 2B (inkl. träna) 19,60

9789515228635 Lyckotal 2B träna 6,50

9789515229052 Lyckotal 2B öva! 7,00

9789515245588 Lyckotal 2B digitalt materialpaket, skola, 
läsår

Utkommer 2018  25,50

9789515229298 Lyckotal 2B Lärarhandledning (äld. uppl.)* 51,10

9789515229007 Lyckotal 2 Vad jag lärt mig 7,00

9789515240286 Lyckotal 3a (inkl. träna) 19,60

9789515231611 Lyckotal 3a träna 6,50

9789515231383 Lyckotal 3a öva! 7,00

9789515245571 Lyckotal 3a digitalt materialpaket, skola, 
läsår

Utkommer 2018  25,50

9789515231376 Lyckotal 3a Lärarhandledning (äld. uppl.)* 51,10

9789515240316 Lyckotal 3B (inkl. träna) 19,60

9789515231628 Lyckotal 3B träna 6,50

9789515231406 Lyckotal 3B öva! 7,00

9789515245564 Lyckotal 3B digitalt materialpaket, skola, 
läsår

Utkommer 2018  25,50

9789515231390 Lyckotal 3B Lärarhandledning (äld. uppl.)* 51,10

9789515231413 Lyckotal 3 Vad jag lärt mig 7,00

9789515242730 Lyckotal 4a (inkl. träna) 19,60

9789515231635 Lyckotal 4a träna 6,50

9789515231444 Lyckotal 4a öva! 7,00

9789515245540 Lyckotal 4a digitalt materialpaket, skola, 
läsår

Utkommer 2018  25,50

9789515231437 Lyckotal 4a Lärarhandledning (äld. uppl.)* 51,10

9789515242747 Lyckotal 4B (inkl. träna) 19,60

9789515231642 Lyckotal 4B träna 6,50

9789515231475 Lyckotal 4B öva! 7,00

9789515245526 Lyckotal 4B digitalt materialpaket, skola, 
läsår

Utkommer 2018  25,50

9789515231468 Lyckotal 4B Lärarhandledning (äld. uppl.)* 51,10

9789515231482 Lyckotal 4 Vad jag lärt mig 7,00
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Silvander, Renlund, Pykäläinen, Nousiainen

SERIEN SUPERTAL 6
•	 Supertal	6A	och	6B
•	 Superhäfte	6A	och	6B
•	 Lärarhandledning	6A	och	6B
•	 Elevfacit	6A	och	6B
•	 digiTal	6 Schildts & Söderströms

6A

6A

Silvander, Renlund, Pykäläinen, Nousiainen

SERIEN SUPERTAL 6
•	 Supertal	6A	och	6B
•	 Superhäfte	6A	och	6B
•	 Lärarhandledning	6A	och	6B
•	 Elevfacit	6A	och	6B
•	 digiTal	6 Schildts & Söderströms

6B

6B

silvander, renlund, Pykäläinen, nousiainen

Supertal
ÅK 5–6

Supertal är ett läromedel i matematik för årskurs 5 och 6 och en 
naturlig fortsättning på serien Lyckotal.

Elevboken inleder varje kapitel med en bild och ett spel, som 
introducerar innehållet och tränar eleverna till att samarbeta och 
diskutera matematik. Varje avsnitt i boken består av ett basuppslag 
och ett uppslag med tilläggs- och hemuppgifter på två olika nivåer. 
De avslutas med uppgifter som integrerar matematiken i vardagen 
samt med problemlösning, projekt och självutvärdering.

Elevboken kompletteras av Superhäftet i vilket eleverna ytterli-
gare kan träna räknefärdigheten. Superhäftet kan också användas 
av dem som behöver mer stöd.

I Lärarhandledningen finns det förslag på konkreta övningar, dis-
kussionsunderlag, huvudräkningsuppgifter, problemlösning, spel 
och lekar. Lärarhandledningen har förutom kopieringsunderlag 
också facit för elevboken.

Supertal utkommer på finska under namnet Neeviikuu.

9789515234377 supertal 5a 19,60

9789515236197 supertal 5a superhäfte 7,70

9789515236159 supertal 5a elevfacit 29,30

9789515236098 supertal 5a Lärarhandledning 51,10

9789515236074 supertal 5B 19,60

9789515236203 supertal 5B superhäfte 7,70

9789515236166 supertal 5B elevfacit 29,30

9789515236111 supertal 5B Lärarhandledning 51,10

9789515238566 supertal 6a 19,60

9789515238580 supertal 6a superhäfte 7,70

9789515238627 supertal 6a elevfacit 29,30

9789515238603 supertal 6a Lärarhandledning 51,10

9789515238573 supertal 6B 19,60

9789515238597 supertal 6B superhäfte 7,70

9789515238634 supertal 6B elevfacit 29,30

9789515238610 supertal 6B Lärarhandledning 51,10

Facit för textböckerna har uppdaterats i alla delar av digiTal!

digiTal
ÅK 1–6

digiTal är ett omfattande nätbaserat material i matematik. I digiTal 
rör sig eleverna längs en individuell lärstig med nivåanpassade 
uppgifter. Lärstigarna följer kapitelordningen i Lyckotal och  
Supertal och de innehåller både animationer och uppgifter.

I början av varje nytt moment finns ofta korta animationer, som 
på ett konkret sätt åskådliggör nytt stoff och som kan användas av 
läraren som ett pedagogiskt hjälpmedel i klassrummet.

Övningsuppgifterna är graderade i tre olika nivåer och eleven 
flyttas automatiskt till rätt svårighetsgrad. De olika nivåerna gör 
att det finns grunduppgifter, stöd till svagare elever och utmaning-
ar för matematiskt begåvade elever.

Till digiTal hör också elevens och lärarens Verktyg som bland 
annat innefattar en tallinje, ett tiobasmaterial, olika gestaltnings-
redskap och andra laborativa verktyg. För läraren finns dessutom 
en blädderbok med facit.

digiTal är gjort med humor och ett lekfullt bildspråk. Materi-
alet kan användas fristående eller tillsammans med Lyckotal och 
Supertal.

 

9789515227522 digital 1 elevlicens, elev, läsår 10,20  

9789515233059 digital 1 Lärarlicens, lärare, läsår 59,70

9789515231499 digital 2 elevlicens, elev, läsår 10,20  

9789515233998 digital 2 Lärarlicens, lärare, läsår 59,70

9789515231505 digital 3 elevlicens, elev, läsår 11,30  

9789515233066 digital 3 Lärarlicens, lärare, läsår 59,70

9789515234001 digital 4 elevlicens, elev, läsår 11,30  

9789515234018 digital 4 Lärarlicens, lärare, läsår 59,70

9789515236135 digital 5 elevlicens, elev, läsår 11,30  

9789515236142 digital 5 Lärarlicens, lärare, läsår 59,70

9789515238665 digital 6 elevlicens, elev, läsår 11,30  

9789515240378 digital 6 Lärarlicens, lärare, läsår 59,70

I lärarens Verktyg ingår Fyren, som är ett 
viktgt hjälpmedel för både lärare och elever. 
Där  samlas alla uppgifter om elevernas prestationer. I Fyren 
får läraren uppgifter om vilka uppgifter varje elev gjort och 
med vilket resultat. Fyren hjälper läraren att snabbt identifiera 
stödbehoven och att lättare uppfylla lärmålen.

Fyren

illustration: Lotta kauppi
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Matematik

asikainen, m.fl. törnroos, Westerlund, Wikström

Min matematik
ÅK 1–6

I serien Min matematik finns två läroböcker per år i åk 1–4 och en 
lärobok per år för åk 5–6. Till varje elevbok hör en lärarhandled-
ning. Från årskurs 3 finns också facitböcker för eleverna.

Varje lärobok är indelad i kapitel och inom kapitlen har avsnit-
ten en tydlig arbetsgång: först en introduktion till avsnittet, sedan 
basuppgifter och uppgifter under rubriken ”Träna”,  som kan 
användas som hemuppgifter. Därefter följer både enklare och mer 
krävande tilläggsuppgifter, med matematiska problem och tillämp-
ningar. I avsnitten ”Mera matematik” finns extra aktiviteter, där 
eleverna bl.a. får spela olika spel, berätta och analysera. Kapitlen 
avslutas med ”Kan du det här?” som repeterar det inlärda och där 
eleverna kan bedöma sina kunskaper.

Lärarhandledningarna innehåller bl.a. förslag till arbetsgång 
under lektionen, förslag till arbete på tavlan, en ramberättelse i åk 
1–4 till introduktionsbilden i elevboken, huvudräkningsuppgifter, 
förslag på problemuppgifter och tips om olika lekar och tilläggs-
fakta för läraren. Dessutom finns kopieringsunderlag med extra 
övningar för snabba elever och för dem som  behöver stöd.

Vidare ingår kopieringsunderlag med summativa prov. För 
årskurs 5 och 6 finns även extra prov som alternativ till proven i 
handledningarna. Nivån är något svårare. Det finns också separata 
elevkuvert för åk 5 och 6, som säljs i satser om 10 exemplar. 

Heinonen, kaksonen

Scio 
Scio är latin och betyder ”jag kan” 
eller ”jag vet”. Det är också namnet 
på Schildts & Söderströms nya serie 
med fristående arbetshäften för de 
elever som behöver större utma-
ningar. 

Scio är ett läromedel som man 
med framgång kan använda även i specialundervisning och i 
olika klasser, allt enligt behov. 

Eleverna arbetar enskilt, självständigt och i vilken ordning 
de vill. Uppgifterna är roliga, innovativa men samtidigt ofta 
utmanande. Det finns utrymme för eleverna att använda sin 
kreativitet i arbetet med boken. Varje kapitel avslutas med en 
digital utmaning som finns bakom en QR-kod. 

9789515233080 min matematik 1a lärobok 17,30  

9789515013194 min matematik 1a lärarhandledning 60,90

9789515231918 min matematik 1b lärobok 17,30  

9789515013217 min matematik 1b lärarhandledning 62,00

9789515234766 min matematik 2a lärobok 17,30  

9789515014115 min matematik 2a lärarhandledning 69,70

9789515231925 min matematik 2b lärobok 17,30  

9789515014139 min matematik 2b lärarhandledning 69,70

9789515232571 min matematik 3a lärobok 17,40  

9789515243973 min matematik 3a elevfacit (pdf) 18,80

9789515014924 min matematik 3a lärarhandledning 55,80

9789515232588 min matematik 3b lärobok 17,40

9789515014948 min matematik 3b elevfacit 26,00

9789515014955 min matematik 3b lärarhandledning 57,00

9789515234773 min matematik 4a lärobok 17,40  

9789515234780 min matematik 4a elevfacit 26,00

9789515015914 min matematik 4a lärarhandledning 57,00

9789515234797 min matematik 4b lärobok 17,40  

9789515234803 min matematik 4b elevfacit 26,00

9789515015945 min matematik 4b lärarhandledning 59,50

9789515236555 min matematik 5 lärobok 34,80  

9789515234810 min matematik 5 elevfacit 11,60

9789515016645 min matematik 5 lärarhandledning 69,70

9789515019844 min matematik 5 extra prov (kop. underlag) 56,10

9789515020802 min matematik 5 separata kuvert (10 ex) 23,30

9789515240255 min matematik 6 lärobok 34,80

9789515240279 min matematik 6 elevfacit 11,60

9789515017659 min matematik 6 lärarhandledning 69,70

9789515019851 min matematik 6 extra prov (kop. underlag) 56,10

9789515020819 min matematik 6 separata kuvert (10 ex) 23,30

En lärarhandledning 
finns i slutet av boken. 
Facit till alla uppgifter 
läggs upp på  
gratis.laromedel.fi

Den första delen Scio I 
Djungelskatter innehåller 
uppgifter från följande 
fem områden: moders-
mål, matematik, gestaltning, problemlösning och finmotorik. 

Scio II Rymdskatter är den andra boken i Scio-serien. Den 
bygger vidare på idén att engagera elever som behöver utma-
ningar i skolarbetet och är ämnad främst för elever i åk 2 och 3. 

Scio II Rymdskatter innehåller uppgifter från olika delområ-
den: matematik, modersmål, miljö, logik och studieteknik.

9789515242365 scio 1 djungelskatter 13,00

9789515244734 scio 2 rymdskatter Utkommer 2018 13,00
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Omgivningslära

Atlas för  
skolan
Atlas för skolan är ett välkänt 
arbetsredskap som ryms i 
ryggsäcken och i skolbänken. 
Den är lätt att bläddra i tack 
vare de mjuka pärmarna och 
presenterar världen som vi 
oftast vill se den, dvs. i form av 
tydliga topografiska kartor. I 
atlasen ingår även temakartor, 
klimatdiagram och befolk-
ningspyramider för flera områden. Atlas för skolan revidera-
des 2016.

9789515239778 atlas för skolan 45,00

Omgivningslära åk 1–2

nordling, sundberg

Omkring åk 1–2 
ÅK 1–2

Omkring är en ny finlandssvensk serie i omgivningslära för årskurs 
1 och 2. Läromedlet ställer eleven i centrum och fokuserar på 
närmiljön och en hållbar utveckling. Utgångspunkten för inlär-
ningen är elevens egna undersökningar och experiment. Omkring 
vill också stärka elevernas ordförråd. Serien görs i samarbete med 
Natur och Miljö.

Textboken Omkring 1 Myrsteg utgår från elevens närmiljö, var-
dagen och årstidsväxlingarna. Varje uppslag i boken har två textni-
våer och uppgifter som eleverna får fundera vidare på. Det finns 
också begreppslådor med svåra ord att diskutera tillsammans i 
klassen. Bilderna är detaljrika och fungerar som en första informa-
tionskälla för dem som ännu inte kan läsa texten och uppmuntrar 
samtidigt till diskussion kring olika fenomen. 

I varje kapitel möter läsaren myran som kort berättar om livet 
i myrstacken och ger vardagstips som anknyter till en hållbar 
utveckling – ett tema som genomsyrar hela boken.

I Myrans aktivitetsbok får eleven experimentera, undersöka och 
skapa. Aktivitetsboken bygger på pararbete och på att tillsammans 
forska, uppleva, dramatisera och diskutera. Den innehåller också 
individuella uppgifter där eleven skapar samt reflekterar över sitt 
arbete. I Myrans aktivitetsbok finns också uppslag för självutvärde-
ring. Boken tar särskilt fasta på utomhuspedagogik och att med 
alla sinnen upptäcka nya saker. 

I det digitala materialpaketet finns bakgrundsfakta för texterna 
och bilderna och hur uppgifterna i Myrans aktivitetsbok kan lösas 
och vilka material som behövs. Det finns också exempel på lekar 
och experiment som kan göras i klassrummet, på skolgården eller i 
skogen. Kopieringsunderlag ingår också.

Textboken Omkring 2 Snoka innehåller fler fotografier och mer 
infografik än ettans bok. Texterna är längre och frågorna direkt 
riktade till eleverna. Snoken och vännen huggormen tar oss med 
på en upptäcktsfärd i ormarnas värld, som innehåller ett uttalat 
hållbarhetstänkande. 

I Omkring 2 Snokens aktivitetsbok ingår olika slag av kreativa och 
aktiverande övningar. Självutvärdering är en naturlig del av arbetet 
i Snokens aktivitetsbok. 

Det digitala materialpaketet innehåller bakgrundsfakta för 
hur man kan arbeta med texterna och bilderna i boken. Mate-
rialpaketet ger också tips på hur du kan jobba med uppgifterna 
i Snokens aktivitetsbok och vilka material som behövs. Materialpa-
ketet innehåller exempel på lekar och experiment som kan göras 
i klassrummet, på skolgården eller i skogen. Kopieringsunderlag 
ingår också.

9789515238832 omkring 1 myrsteg textbok 21,60

9789515238849 omkring 1 myrans aktivitetsbok 15,20

9789515238856 omkring 1 digitalt materialpaket, skola, läsår 50,90

9789515242020 omkring 2 snoka textbok 21,60

9789515241986 omkring 2 snokens aktivitetsbok 15,20

9789515242112 omkring 2 digitalt materialpaket, skola, läsår 50,90

Ny!
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Omgivningslära

arjanne m.fl.

Utkik*
ÅK 3–6

Utkik finns endast i begränsad upplaga. Se beställningslistan. 

Söderströms Storatlas*
Söderströms Storatlas finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Omgivningslära åk 3–6

maskonen, Palenius, Palmqvist, Paso, salmi, seppänen

Omvärlden 
ÅK 3–6

Den nya serien Omvärlden hjälper eleverna att gestalta sitt förhål-
lande till omgivningen, att bygga upp sin världsbild, att få insikter 
i hur det är att bli vuxen men också att förstå hur de personliga 
valen inverkar på hälsa och miljö.

Textböckerna utgår från elevens vardag och tar upp sådana feno-
men som väcker elevens lust att upptäcka och experimentera. De 
fäster särskild uppmärksamhet på att eleven lär sig förstå hur om-
givningen fungerar och att upptäcka närmiljön. Noggrant utvalda 
kärnbegrepp presenteras tydligt och klart i varje kapitel.

Textböckerna innehåller korta och tydliga texter och vill väcka 
och upprätthålla elevens intresse för omgivningen. Fina illustra-
tioner och fotografier inspirerar till nya upptäckter och reflektio-
ner.

I aktivitetshäftena får eleverna forska, ensamma och i grupp. De 
tränar problemlösning, lär sig skaffa kunskap och information. 
Eleverna lär sig också att behandla informationen och att väga och 
värdera den. 

I olika arbetsuppgifter får eleverna använda sig av informations- 
och kommunikationsteknologi.

Textböckerna finns också inlästa som ljudböcker. Det är ett 
online-material, där licensen är i kraft ett läsår. 

Det digitala materialpaketet finns samlat allt som en lärare behö-
ver för sin undervisning. 

Varje nytt stycke inleds med en presentation av kapitlets mål 
och innehåll enligt läroplanen samt av de redskap och material 
som kommer att användas. 

Materialpaketen innehåller facit till uppgifterna i Aktivitetshäf-
tena. 

9789515237422 omvärlden 3 textbok 34,70

9789515237439 omvärlden 3 aktivitetshäfte 23,90

9789515244918 omvärlden 3 Ljudbok, elev, 
läsår

5,20

9789515237446 omvärlden 3 digitalt 
material paket, skola, läsår

52,00

9789515242327 omvärlden 4 textbok 34,70

9789515242310 omvärlden 4 aktivitetshäfte 23,90

9789515244901 omvärlden 4 Ljudbok, elev, 
läsår

5,20

9789515242181 omvärlden 4 digitalt 
material paket, skola, läsår

52,00

9789515237453 omvärlden 5 textbok 34,70

9789515237460 omvärlden 5 aktivitetshäfte 23,90

9789515244895 omvärlden 5 Ljudbok, elev, 
läsår

5,20

9789515237477 omvärlden 5 digitalt 
material paket, skola, läsår

52,00

9789515242334 omvärlden 6 textbok 34,70

9789515242341 omvärlden 6 aktivitetshäfte 23,90

9789515244888 omvärlden 6 Ljudbok, elev, 
läsår

5,20

9789515242198 omvärlden 6 digitalt 
material paket, skola, läsår

Utkommer våren 2018 52,00

Ny!

Ny!
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ÅRSKURS 1–6 Historia

rantala, Palmqvist, van den Berg, Luther, kotakallio

Förr i tiden 
ÅK 4–6

Förr i tiden är en ny serie i historia, som utvecklar elevens historie-
medvetande. Serien är avsedd för åk 4–6. I enlighet med den nya 
läroplanen satsar Förr i tiden på en grundlig behandling av några 
större temahelheter.

Serien består av tre delar som täcker de tre veckotimmarna i 
historia. Varje del har en textbok, ett aktivitetshäfte och ett digitalt 
materialpaket.

Författarna vill att eleven lär sig förstå historiska händelseför-
lopp, deras orsaker och följder och hur historien format nutiden. 
Via personliga berättelser kan eleven sätta sig in i hur människors 
vardag såg ut förr och hur de upplevde de händelser som senare 
blivit historia.

Textböckerna är lättlästa och spännande. Vid sidan av faktatex-
ten finns korta berättande avsnitt som hjälper eleven att leva sig in 
i människornas vardag. 

Arkeologen och illustratören Mats Minnhagens rika illustra-
tioner ger eleven en möjlighet att identifiera sig med berättelsen 
och personernas liv. På så sätt ökar elevens förståelse för motiven 
bakom olika händelseförlopp och hur historien påverkar nuet.

Historia 

Aktivitetshäftena är ett komplement till textböckerna. De innehåll-
er genomtänkta övningar som tränar elevens förmåga att tolka 
historiska källor. Uppgifterna är av olika slag, allt från mera teo-
retiska övningar i form av kartanalyser till rent praktiska arbeten 
såsom hur man tillverkar en pil.

De digitala materialpaketen ger vägledning, tips och underlag 
för undervisning och bedömning. Svar till aktivitetshäfterna ingår 
också. 

9789515238283 Förr i tiden 1 textbok 17,90

9789515238290 Förr i tiden 1 aktivitetshäfte 10,90

9789515238726 Förr i tiden 1 digitalt material-
paket, skola, läsår

52,00

9789515238740 Förr i tiden 2 textbok 17,90

9789515238757 Förr i tiden 2 aktivitetshäfte 10,90

9789515238764 Förr i tiden 2 digitalt material-
paket, skola, läsår

52,00

9789515241924 Förr i tiden 3 textbok 17,90

9789515241931 Förr i tiden 3 aktivitetshäfte 10,90

9789515242129 Förr i tiden 3 digitalt material-
paket, skola, läsår

Utkommer våren 2018 52,00

turtschaninoff, gärkman, isomaa, Lindroos

Tidspiraten
ÅK 4–6

Läroboken Tidspiraten är indelad i tidsepoker kronologiskt från 
förhistorien till franska revolutionen. Varje tidsperiod inleds med 
en stor introduktionsbild som ger en bild av det dåtida samhället. 
Intill bilden finns en karta och en tidsaxel som visar var i världen 
och i historien vi befinner oss. I slutet av varje tidsepok finns en 
kort sammanfattning av epoken och en jämförelse med situationen 
i Finland under samma tidsperiod. Ovanliga ord och begrepp finns 
förklarade i marginalen och stöds ibland av en bild.

Arbetshäftena innehåller mångsidiga uppgifter och frågor som 
eleverna kan jobba med hemma eller i klass.

Det digitala materialpaketet innehåller lättlästa, korta faktatexter 
till varje tidsperiod, kartor i lager för projicering i klass och en lärar-
handledning med tips om hur Tidspiraten kan användas i historie-
undervisningen. För varje tidsperiod finns dessutom en lista med det 
centrala innehållet, viktiga begrepp, aktiverande uppgifter och frågor 
för reflektion med facit samt förslag till provfrågor med facit. Lärar-
materialet innehåller också facit till uppgifterna i arbetshäftena.

9789515226563 tidspiraten 43,30

9789515233950 tidspiraten arbetshäfte 1 10,60

9789515235947 tidspiraten arbetshäfte 2 10,60

9789515233943 tidspiraten digitalt materialpaket, skola, läsår 62,40
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Samhällslära

Palmqvist, van der Berg, rantala, Luther, kotakallio

Vi i tiden 
ÅK 4–6

Vi i tiden är ett nytt läromedel i samhällslära utarbetat i enlighet 
med kraven i den nya läroplanen. Serien stödjer elevens utveck-
ling mot en handlingskraftig medborgare med demokratiska och 
jämlika värderingar.

I Vi i tiden ingår en stor mängd elevaktiverande uppgifter, som 
uppmuntrar eleven att ta reda på, tolka och kritiskt granska infor-
mation samt att studera olika företeelser i samhället. Serien tar upp 
sådant som finns i elevens närhet och vardag.

Vi i tiden består av två delar som täcker de två veckotimmarna i 
samhällslära. I varje del ingår en textbok, ett aktivitetshäfte och ett 
digitalt materialpaket.

Samhällslära

Ny!

Textböckerna innehåller en fiktiv berättelse med roliga dialoger om 
några jämnåriga barn och deras vardag. Den hjälper eleverna att se 
vardagliga situationer ur olika perspektiv, så att de kan reflektera 
över sina egna handlingar och deras konsekvenser. Utöver den 
fiktiva berättelsen innehåller textboken olika aktiviteter och korta 
lättlästa faktatexter som förklarar de fenomen och begrepp som tas 
upp.

Aktivitetshäftena innehåller olika slag av övningar och arbets-
uppgifter som ytterligare befäster elevens egen aktivitet i närmil-
jön. Eleven lär sig också att att ta reda på, tolka och kritiskt gran-
ska information och fenomen i samhället och tillämpa kunskapen 
i sitt eget liv. Aktiviteterna uppmuntrar eleven att lyssna på andra, 
uttrycka sina åsikter och ta en aktiv roll i sin närmiljö. 

Det digitala materialpaketet ger ideér och inspiration till 
praktiska övningar för att uppmuntra eleven att ta en aktiv roll 
och påverka sin egen omgivning. I materialpaketet finns facit till 
aktivitetshäftet, vägledning för läraren, tips och idéer samt förslag 
till extra aktiviteter. 

Pekka Rahkonen har gjort illustrationerna.

9789515238276 Vi i tiden 1 textbok 23,10

9789515238269 Vi i tiden 1 aktivitetshäfte 12,00

9789515238733 Vi i tiden 1 digitalt materialpaket, skola, läsår 52,00

9789515238771 Vi i tiden 2 textbok 23,10

9789515238788 Vi i tiden 2 aktivitetshäfte 12,00

9789515238795 Vi i tiden 2 digitalt materialpaket, skola, läsår 52,00
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ÅRSKURS 1–6 Musik / Bildkonst

Musik 

Lindholm, sundqvist

Da capo
FöRSKOLA – ÅK 1–6

Da capo är ett finlandssvenskt läromedel i 
musik för årskurserna 0–6. Den första delen 
Da capo 0–2 omfattar ca 160 sånger, allt från 
klassiker till nyskrivet och tidigare opublice-
rat material.

Da capo 3–4 följer principerna från den första komponenten. Sång-
erna är lämpade för åldersgruppen och stöder den musikteoretiska si-
dan. I instrumentkunskapen tar man upp blockflöjt och kantele samt 
en del av orkesterinstrumenten, dessutom behandlas gitarr och elbas.

Da capo Musik från åk 5 har en bred repertoar bestående av bl.a. 
festsånger, julsånger, evergreens, melodier från opera, operett, 
musikal och film samt dessutom finlandssvenska klassiker och 
världsmusik. 

Lärarhandledningarna ger ytterligare tips och idéer för en kreativ 
musikundervisning. 

Serien har tillkommit i samarbete med De ungas musikförbund i 
Svenskfinland (DUNK) och Svenska folkskolans vänner.

9789515237750 da capo elevbok åk 0-2 47,90

9789515010896 da capo Lärarhandledning åk 0-2 39,00

9789515234285 da capo elevbok åk 3-4 47,90

9789515235336 da capo musik för åk 3-4 Lärarhandledning 40,50

6430026370025 da capo singback-cd åk 3-4 19,80

9789515231901 da capo elevbok åk 5 46,00

9789515012814 da capo Lärarhandledning åk 5 40,50

6430026370049 da capo singback-cd åk 5 19,80

staffan sundberg

Musik i  
grundskolan 
Musik i grundskolan är ett läromedel i 
musik för årskurs 1–6. Serien består av två 
häften, det ena är avsett för åk 1–3, det 
andra för åk 4–6. Författare är musiklärare 
Staffan Sundberg som verkar i Uppsala. 

Musik i grundskolan lär eleverna spela 
och sjunga i olika former och genrer, skapa 
musik och analysera och samtala om musik.

Vartdera häftet innehåller både teori 
och arbetsuppgifter avsedda för att utföras 
direkt i boken. 

I serien ingår också en lärarhandledning.

9789515244864 musik i grundskolan, lågstadiet (åk 1–3) 15,60

9789515245502 musik i lågstadiet digitalt materialpaket,  
skola, läsår (åk 1–3)

62,00

9789515244857 musik i grundskolan, mellanstadiet (åk 4–6) 15,60

9789515245496 musik i mellanstadiet digitalt materialpaket, 
skola, läsår (åk 4–6)

62,00

inger söderman

Musikporten
DAGIS – ÅK 3

Musikporten är en sångsamling för de allra 
minsta. Sångboken omfattar ramsor, sång- 
och danslekar, sånger om djur och natur, om 
nära och fjärran, om årstider och om vardag 
och fest. Den innehåller kända och tidlösa 
sånger, och en lång rad fräscha nyskrivna.

Musikporten passar bra för musiklekskolor, daghem, dagklub-
bar, församlingar och för de lägre årskurserna i grundskolan.

Terese Bast har illustrerat sångboken. Marcus Söderström har 
gjort text- och notsättning.

9789515018144 musikporten 21,30

inger söderman

Musikportens 
kantele
DAGIS – ÅK 3

I Musikportens kantele lär man sig spela 
femsträngad kantele på ett strukturerat sätt. 
I repertoardelen har sångerna valts ut enligt 
svårighetsgrad så att eleverna kan avancera i 
egen takt. Alla sånger har försetts med tydliga ackord.

Repertoaren lämpar sig för nybörjare men det finns också 
material för lite längre hunna.

Terese Bast har gjort illustrationerna och Marcus Söderström 
text- och notsättning.

9789515230263 musikportens kantele 37,50

Bildkonst

Forsman, Piironen

Bildernas bok
Bildernas bok är i första hand avsedd för 
klasslärarna i de lägre klasserna i grund-
skolan, men den utgör ett utomordentligt 
stöd för lärare i andra ämnen och stadier 
när det gäller bildtolkning. 

Bildernas bok tar upp både konstbilder 
och massmediebilder liksom också vardagskonsten, dvs. den 
byggda miljön omkring oss och bruksföremålen. 

En ny upplaga av Bildernas bok utkom 2014. I den har lärarna 
Gea Björkskog och Nea Törnwall uppdaterat och omarbetat 
arbetsuppgifterna.

9789515235121 Bildernas bok 45,70
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7–9

Nya läromedel

Läs mer om våra läromedel under respektive rubrik.
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ÅRSKURS 7–9 Modersmål och litteratur

illustratio
ner: m

arkus Å
strö

m

Modersmål och litteratur 

Ladvelin, raunio, Åkerholm

Modersmål  
och litteratur
ÅK 7–9

Serien Modersmål och litteratur ger eleverna i grundskolan en 
gedigen textkompetens att bygga vidare på i fortsatta studier och i 
arbetslivet. Serien beaktar olika lärstilar.

I Modersmål och litteratur utgår författarna från autentiska och 
elevnära texter, det vill säga texter som eleverna stöter på i sin 
vardag och arbetar vidare med dem. Grammatiken öppnar sig för 
eleverna via tecknade serier medan låttexter visar vägen till lyriken.

Utgångspunkten i serien är multimodala texter som tillsam-
mans med varierande arbetsuppgifter leder till en mångsidig 
genrekunskap. Arbetsuppgifterna tar upp teoretiska resonemang 
ur olika synvinklar och ger nödvändig konkretion.

Modersmål och litteratur omfattar en lärobok och ett lärarma-
terial för varje årskurs. I lärarmaterialet ingår råd för hur man 
arbetar med boken, tips, extra arbetsuppgifter och facit till en del 
av uppgifterna. Lärarmaterialet ges ut i pdf-format.

Logga in! åk 7 är den första komponenten. Den innehåller olika 
delområden, bl.a. studieteknik, namnkunskap, ungdomslitteratur, 
noveller, dikter, serier och grammatik. I Logga in! åk 7 får eleverna 
arbeta med alla huvudområden i svenskämnet. Eleverna arbetar 
multimodalt vilket betyder att också stillbilder, rörliga bilder och 

ljud ingår i undervisningen. I boken ges också verktyg för hur 
eleverna själva ska tolka och analysera olika texter. Vägledning ges 
dessutom för hur man skriver egna texter.

I Chatta! åk 8 tar författarna upp det talade ordet i form av 
litterära samtal och teater. Bilden som uttryck granskas i form av 
gatukonst, reklambilder och film. Själva bildanalysen behandlas 
i avsnittet om medietexter. Speciellt utrymme får romanen och i 
synnerhet deckargenren. Lyriken granskas utgående från låttexter. 
Till basfärdigheterna hör också att eleverna skapar egna texter. Det 
får de göra utgående från argumenterande och berättande texter, 
texter som informerar och strukturerar kunskap samt reflekterande 
texter.

I Surfa vidare! åk 9 följer författarna det fungerande konceptet 
med temaområden och fördjupande arbetsuppgifter, som lämpar 
sig för olika lärstilar och samtidigt gör ämnesöverskridande sam-
arbete möjligt. Retoriken är en nödvändig färdighet i det framtida 
samhället, där mångkulturell kommunikation kommer att bli 
allt vanligare. Därför har de muntliga färdigheterna getts stort 
utrymme. Retoriken fungerar också som grund för skrivandet och 
då står de offentliga texterna i fokus. I bildanalysen har författarna 
riktat in sig på reklambilden men också multimodala texter synas.

Skönlitteraturen lyfts fram och speciellt klassikerna tas upp på 
ett intressant sätt.

9789515229908 Logga in! åk 7 30,50

9789515231550 Logga in! åk 7 extramaterial (pdf) 63,50

9789515231345 Chatta! åk 8 30,50

9789515233974 Chatta! åk 8 extramaterial (pdf) 64,20

9789515233134 surfa vidare! åk 9 30,50

9789515236272 surfa vidare! åk 9 extramaterial (pdf) 64,20
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Höckerstedt, sund, Palmén, ritamäki-johansson

Ordval
ÅK 7–9

Ordval är en serie i modersmål och litteratur för åk 7–9 i grund-
skolan. De två handböckerna Ask och Embla omfattar både språk 
och litteratur. Handboken Ordval Ask lyfter fram språket och tex-
ten i olika sammanhang och i Ordval Embla presenteras ingående 
litteraturen i Europa och Norden. Serien kompletteras med två 
arbetsböcker där den ena behandlar språket medan den andra tar 
upp litteraturen. Den tematiska uppdelningen av böckerna under-
lättar för läraren att själv planera när ett visst stoff ska behandlas.

Ask ger eleven redskap att analysera såväl talspråk som skrift-
språk. Begreppet text behandlas i varianterna text i allmänhet, 
talspråk, grammatik och skönlitteratur. I boken finns konkreta 
tips kring bl.a. retorik, mötesteknik, skrivprocesser och läsning 
samt tolkning av skönlitteratur.

I Embla behandlas myter och sagor från olika tider. Den 
europeiska och den nordiska litteraturhistorien presenteras i en 
grundlig översikt och med korta textexempel. Kapitlen Norden i 
dag  och Norden i historien ger en inblick i dagens nordiska sam-
hällen. I avsnittet om våra medier lyfts fram frågor om upphovsrätt 
och källkritik. Vidare erbjuder boken också material för analys av 
reklam, mediebilder och sociala medier.

Arbetsböckerna Ordval 7–9 Arbetsbok Språk och Ordval 7–9 
Arbetsbok Litteratur kompletterar handböckerna med skriftliga och 
muntliga övningar av olika svårighetsgrad. Ordval 7–9 Arbetsbok 
Språk behandlar också materialbaserat skrivande och olika lässtra-
tegier.

jennie storgård

Pedagogisk 
text
Du som arbetar med texter i din 
vardag är i nyckelposition för att 
främja läsförståelse och läslust. 
Handboken Pedagogisk text är 
kortfattad och lättöverskådlig 
och lämpar sig väl att användas i 
undervisningen för att utveckla 
studerandes skrivande.

I handboken Pedagogisk text reflekterar Jennie Storgård 
över vad i texten som gör att den går hem hos läsaren. En 
pedagogiskt skriven text är lätt att ta till sig. Den har en en-
hetlig stil och det finns inga lösa trådar i den. I handboken 
får du tips om hur du skriver mer effektivt, begripligt och 
språkligt korrekt så att läsarna kan fokusera på innehållet 
utan att egentligen lägga märke till språket.

Pedagogisk text är avsedd för alla skribenter som vill 
utveckla sina texter och uppdatera sina kunskaper i språkrik-
tighet. Boken Pedagogisk text hör hemma i bokhyllan både 
hos lärare och studerande.

9789515236227 Pedagogisk text 25,60

Ordval Lärarhandledning innehåller facit, transkriptioner på cd:ns 
texter samt boklistor och webbadresser.

På Ordval-cd finns inspelade dialekter från olika delar av 
Svenskfinland och texter ur handböckerna inlästa på olika nordis-
ka språk.

9789515225085 ordval ask 27,40

9789515227577 ordval ask ljudbok 35,80

9789515226310 ordval embla 34,00

9789515226853 ordval arbetsbok språk 7–9 24,10

9789515232946 ordval arbetsbok Litteratur 7–9 24,10

9789515233967 ordval Lärarhandledning (pdf) 87,10

9789515235176 ordval-cd 180,10
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alfred Backa 

Finland 
hundra nånting 
Vad är högerextremt i båda ändarna 
med Kekkonen i mitten? Om du svarar 
”Republiken Finlands historia” så har 
du en rätt så mörk humor och världs-
syn. Då är det här boken för dig! 

Vi går från nationens första stapplande år till Lapporörelsen, 
tar en avstickare in i tre krig, får besök av Hitler, vänder ryggen åt 
Hitler för att bli Sovjets bästa vän, radikaliserar studentrörelsen, 
skaffar ny president, går med i EU och avslutar med nationens 
färskaste stapplande år. 

9789515240996 Finland hundranånting 30,00

Ulla donner

Spleenish
Möjligheterna är oändliga för en som 
är ung och lovande: tvärkonstnärliga 
projekt, zine, foto, matblogg, stick-
blogg, nästa generationsroman. 

Men varför göra någonting annat 
än vältra sig i självömkan, hemma i 
sina underkläder.

Spleen är svårmod, olust, ennui, 
vemod, melankoli, håglöshet. Ord 
som frammanar bilder av bleka, attraktiva och mycket magra 
människor i olika tillstånd av upphöjt, intressant lidande. 

I denna serieberättelse undersöker Ulla Donner vad som står 
mellan henne och hennes nya fabulösa jag.

9789515241344  spleenish 20,00

karin erlandsson 

Missdåd
Ett dödsfall spräcker småstadsidyllen.

Sara Kvist, nybakad journalist från 
utbildningen i storstaden, sommar-
jobbar på lokaltidningen i en liten 
österbottnisk stad. Nu skall hon få både 
jobbpraktik och möjlighet att umgås 
med pojkvännen Robert som har ett 
stall i staden.

Naturligtvis är det Sara som får jour-
en på midsommarafton. Uppdraget är att rapportera från traktens 
dansbanor tillsammans med sympatiska fotografen Oskar. Men 
planerna ändras: några ungdomar hittar ett lik i skogen.

9789515245335 missdåd (pocket) 9,00

9789515238207 missdåd (e-bok) 14,00

karin erlandsson

Pojken  Ny!
Vad händer när en mamma blivit mör-
dad? I Pojken försöker en familj komma 
vidare. Sorgen finns och snart visar det 
sig att det också finns omständigheter i 
det förflutna som gör det svårt. Krister, 
pappan i familjen, ligger mest på 
soffan och har vänt barnen och världen 
ryggen. Dottern Kajsa brer varje dag 
nya smörgåsar och försöker få allt att 
verka normalt men hon blir mer och 
mer isolerad. Vad sonen Jonas tänker 
vet ingen.

9789515244093 Pojken  Utkommer i mars 2018  30,00

9789515244109 Pojken (e-bok) Utkommer i mars 2018  24,00

karin erlandsson

Pärlfiskaren Ny!
Miranda är den skickligaste pärlfiska-
ren av alla. I den här berättelsen sveps 
vi med henne ner i djupen, in i en värld 
där pärlor sjunger på havets botten, 
med gormkrabbor och, om det vill sig 
illa, roshajar.

Miranda hittar de vackraste pärlorna 
i djupen och vet att ögonstenen, den 
mytomspunna och värdefullaste pär-
lan, kan bli hennes. Men vad ska hon 
ta sig till med Syrsa, barnet hon tvingas göra sällskap med?

9789515243393 Pärlfiskaren 23,00

9789515243492  Pärlfiskaren (e-bok) 18,00

eva Frantz 

Blå villan  Ny!
Debut för kommissarie Anna Glad.

Mitt i natten, på väg hem från en fest 
hittar ett ungt par en liten pojke ir-
rande längs landsvägen. Han bor i den 
blå villan i skogsbrynet. På köksgolvet 
ligger pojkens mamma Becca i en pöl 
av blod. Hjälp tillkallas och den svårt 
skadade kvinnan förs skyndsamt till 
sjukhuset. 

Poliskommissarie Anna Glad får i uppgift att utreda brottet.  
Det visar sig att Becca Stenlund driver den superpopulära life-
stylebloggen Blå villan och att hennes liv har hotats i bloggens 
kommentarsfält.

9789515243294 Blå villan 28,00

9789515243300 Blå villan (e-bok) 22,00

Skönlitteratur 
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eva Frantz 

Sommarön
Eva Frantz deckardebut nu som pocket!

I Porkala skärgård ligger Sommarön 
som är försäkringsbolaget Axelssons 
sommarparadis. Här finns stugor som 
personalen kan hyra för en symbolisk 
summa. Denna vecka är alla stugor 
upptagna: Det är meningen att chefer, 
försäljare, it-personal och kundtjänst 
skall umgås med varandra under fria 
former, familjerna är också med mer 
eller mindre motvilligt.

Allt är upplagt för sol, bad och lagom mängder lådvin till grill-
biffarna.

9789515243867 sommarön (pocket) 9,00

9789515240194 sommarön (e-bok) 9,00

malin klingenberg

Älgflickan  Ny!
Jag slank ljudlöst ner från sängen och 
gick ut på trappan. Jag hade väntat mig 
att älgarna skulle bli skrämda, men 
trots att de måste ha märkt att jag var 
där klippte de bara med öronen. … 
Fast jag visste att det var löjligt att le 
mot en älg kunde jag inte låta bli.

”Hej på dig”, viskade jag. Älgen 
spetsade öronen och slutade tugga för 
ett ögonblick, sedan fortsatte hon äta.

Malin Klingenberg skriver med allvar och humor om att bli 
tonåring, om att förändras och hitta nya vägar. Och om hur man 
tämjer en älg.

9789515244178 älgflickan Utkommer i april 2018  23,00

9789515245373 älgflickan (e-bok) Utkommer i april 2018  18,00

anders Larsson 

Kalevala  
för lata  Ny!
Efterlängtat nytryck lagom till Finlands 
100-årsjubileum!

Ur det nyskrivna förordet av Anders 
Larsson: ”Först när boken kommit i 
tryck började jag ana eposets ”helig-
het” och ”allvarstyngd”, trots att jag 
naturligtvis var medveten om dess plats 
i den finska folksjälen och betydelse för det finländska national-
statsbygget ... det visade sig att många svenskspråkiga inte kunde 
sitt nationalepos så bra, men hållit det hemligt. Dessa välkomnade 
nu denna skyltade promenadstig i nära anslutning till det vilda 
och fredade naturreservatet Kalevala.

9789515243553 kalevala för lata 15,00

anna Lindholm 

Projekt Ines 
Fem kvinnor i inbördeskriget 1918

Genom brev och intervjuer, arkiv och 
egna reflektioner närmar sig Anna 
Lindholm fem kvinnor i inbördeskri-
gets Finland: sin egen morfars mor 
Ines Nyberg som satt i Snappertuna 
med små barn och skrev till sin Verner, 
den hårt prövade Josefina Hägg från 
samma by, den övertygade socialisten 
Anna Forsström i Helsingfors, societetsflickan Anita Topelius och 
den irriterande Dagmar Ruin, som gjorde succé i fält och blev 
headhuntad av Mannerheim efteråt.

På gratis.laromedel.fi finns ett pedagogiskt material kostnads-
fritt att ladda ned.

9789515243461 Projekt ines 30,00

matilda södergran  

överlevorna  
Vad är vi, en trött samling arv och 
rester eller något nytt och aldrig förut 
skådat, stjärnor utan svindel?

Matilda Södergran har listats som 
en av de tjugo viktigaste unga poeterna 
som skriver på svenska. 

Med Överlevorna tar hon ett steg 
bort från det kroppsliga och ser på 
det som försiggår människor emellan. 
”Medgörlighetens förbannelse. Smärt-
kransen runt samtalet.” Med en sällsamt kraftig melankoli går 
dikten in de dunklaste hörnen av tvivel, sanning och saga.

9789515244246 överlevorna Utkommer våren 2018  22,00

maria turtschaninoff

Maresi 
Internationell succé i nyutgåva!

Maresi, den första boken av tre i Maria 
Turtschaninoffs serie om Röda klost-
ret, kom 2014 och blev blixtsnabbt en 
feministisk kultbok. 

Den fick Finlandia Juniorpriset, har 
givits ut i sjutton länder och fortsätter 
sitt segertåg.

Maresi är en kunskapstörstande ung 
flicka som kommit till Röda klostret 
på flykt undan svälten i sin hemtrakt. Röda klostret ligger på en ö, 
och här förvaras hemlig kunskap om Gudinnan med tre ansikten: 
Jungfrun, Modern och Haggan. 

9789515240132 maresi 20,00

9789515234940 maresi (e-bok) 10,00

Ny!
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grönlund, kaakinen

Suomeksi 7–9
ÅK 7–9

Ole, toimi, vaikuta – suomeksi!

Suomeksi 7–9 är ett nytt, modernt läromedel i finska för årskurs 
7–9. Serien betonar ett kommunikativt språk, olika kommunika-
tionsstrategier och ett funktionellt ordförråd. Serien passar för dem 
som vill jobba med konkreta situationer i praktiska sammanhang. 
Innehållet ger stora möjligheter till differentiering. Suomeksi 7–9 
utvecklar färdigheter för en mångsidig språkkunskap. Systema-
tiska övningar för eleven vidare från ord och text till tillämpning. 
Grammatiken finns med som stöd.

För varje årskurs finns en kombinerad text- och övningsbok, en 
digital elevlicens och ett digitalt materialpaket.

Digital elevlicens innehåller interaktiva övningar av olika slag. 
Via den kan eleverna också läsa och lyssna på texten.

Digitalt materialpaket innehåller facit till boken, provpaket (med 
facit) och ljudmaterial. I materialpaketet ingår även de texter och 
digitala övningar som finns i den digitala elevlicensen.

Suomeksi 7 Puhu ja ymmärrä är en kombinerad text- och 
övningsbok. Teman är bl.a. jag och min hemmiljö, vänner, skola, 
Helsingfors och Finland. Centrala situationer är att hälsa och pre-
sentera sig, att fråga och svara, att reda sig i vardagssituationer och 
att hålla en berättande eller beskrivande presentation.

Suomeksi 8 Kerro ja kirjoita är en kombinerad text- och övnings-
bok och behandlar teman som natur, stad och landsbygd, hälsa 
och välbefinnande, resor och trafik. Speciell fokus ligger på att 
uttrycka åsikter och vardagsdiskussioner. 

Suomeksi 9 Hahmota ja ilmaise innehåller både text och övning-
ar. Viktiga teman är studier, framtiden, jobb och media. Särskilt 
fokus ligger på att förstå och också producera olika typer av texter 
och att kommunicera i olika typer av situationer.

Boken blir klar våren 2018, elevlicens och materialpaket senvå-
ren 2018.

9789515238887 suomeksi 7 30,70  

9789515238900 suomeksi 7 digital elevlicens, elev, läsår 13,00  

9789515238948 suomeksi 7 digitalt materialpaket, skola, läsår 83,20

9789515238894 suomeksi 8 30,70  

9789515238917 suomeksi 8 digital elevlicens, elev, läsår 13,00  

9789515242389 suomeksi 8 digitalt materialpaket, skola, läsår 83,20

9789515243799 suomeksi 9 Utkommer våren 2018 30,70  

9789515243812 suomeksi 9, digital  
elevlicens, elev, läsår 

Utkommer våren 2018 13,00  

9789515243805 suomeksi 9, digitalt  
materialpaket, skola, läsår

Utkommer våren 2018 83,20

jalkanen, rosvall, Westman

Ota opiksi* Opin*
Serierna Ota opiksi och Opin finns endast i begränsad  
upplaga. Se beställningslistan.

tarja-tuulikki Väisänen

Suomi NYT!*
ÅK 7–9

Serien i finska för åk 7–9, Suomi NYT!  
består av en textbok, en övnings- och 
grammatikbok och ett facithäfte för varje 
årskurs. Suomi NYT! finns endast i begrän-
sad upplaga. 

9789515014085 suomi nYt! tekstikirja 1* 19,70

9789515232908 suomi nYt! harjoituskirja 1* 17,80

9789515017611 suomi nYt! vastausvihko 1* 12,40

9789515235107 suomi nYt! tekstikirja 2* 20,00

9789515235114 suomi nYt! harjoituskirja 2* 17,80

9789515018441 suomi nYt! vastausvihko 2* 13,20

9789515015808 suomi nYt! tekstikirja 3* 20,70

9789515232915 suomi nYt! harjoituskirja 3* 18,00

9789515019806 suomi nYt! vastausvihko 3* 12,40

A–finska  



Årskurs 7–9

35

Finska

juthman, juthman, Parvelahti 

Sujuvaa  Ny!
ÅK 7–9

Sujuvaa är en ny serie i praktisk vardags-
finska för de elever som läser A-finska. 
Serien består av arbetshäften som utgår 
från konkreta situationer och betonar  
muntliga färdigheter. Eleverna får dia - 

loger, fraser, modeller och redskap för att börja hantera vardagliga 
situationer på finska. Tema i de två första häftena är att träffa och 
lära känna nya människor. Det tredje häftet har som tema att  
shoppa och att allmänt klara sig på finska i butiker.

Facit finns tillgängligt på gratis.laromedel.fi. Kontakta oss för lösenord.

9789515236067 sujuvaa: Uuden ihmisen tapaaminen 1 10,00

9789515236081 sujuvaa: Uuden ihmisen tapaaminen 2 10,00

9789515236104 sujuvaa: ostoksilla 10,00

Lindkvist, martelin

Kielen päällä
ÅK 7–9

Kielen päällä är en serie i modersmåls-
inriktad finska för tvåspråkiga elever 
i årskurserna 7–9. För varje årskurs 
finns två tryckta böcker. Kielen päällä 
innehåller texter medan Kielitietoinen 
fokuserar på språket och grammatiken. 
I slutet av Kielen päällä finns avsnittet 
Neuvokas, som ger råd för hur man 
skriver olika slag av texter. 

Textböckerna Kielen päällä innehåller 
texttyper av olika längd och svårighets-
grad ordnade enligt tema. I slutet av 
varje tema finns en större uppgiftshelhet, 
Päätepysäkki.

Kielen päällä 7 omfattar åtta olika 
teman, som bl.a. behandlar hobbyer, häl-
sa, natur, resor i Finland, finländskhet, 

litteratur och media. I samband med varje text finns diskussions-
övningar, som kan behandlas i klass eller i mindre grupper. 

Kielen päällä 8 har också åtta olika teman, som bl.a. berör 
fritidsintressen, trafik, natur, litteratur och media. Varje tema 
innehåller texter av olika längd och svårighetsgrad. 

Kielen päällä 9 tar upp sju olika temaområden, bl.a. mat, hälsa, 
arbete, samhälle, språk och kultur med texter av varierande längd 
och svårighetsgrad. Efter varje text finns uppgifter som sporrar 
eleverna till diskussion och aktivitet under lektionerna. 

För varje årskurs finns en skild grammatik- och övningsbok, 
Kielitietoinen. I dessa är  grammatiken skriven direkt för tvåspråki-
ga elever. I böckerna beaktas att elever kan vara  på olika nivå och 
övningarna är utarbetade med tanke på det. I Kielitietoinen ingår 
också arbetsuppgifter i språkvård. 

De digitala materialpaketen innehåller extra material och öv-
ningar omfattande ordlistor med böjningar, ljudmaterial, länkar 
till intressant material på webben och facit till övningarna både i 
Kielen päällä och i Kielitietoinen.

Modersmålsinriktad finska 

9789515235954 kielen päällä 7 21,70

9789515235961 kielen päällä 7 kielitietoinen 17,40

9789515235978 kielen päällä 7 opettajan aineisto, skola, läsår 83,20

9789515238412 kielen päällä 8 21,70

9789515238429 kielen päällä 8 kielitietoinen 17,40

9789515238801 kielen päällä 8 opettajan aineisto, skola, läsår 83,20

9789515241900 kielen päällä 9 21,70

9789515241894 kielen päällä 9 kielitietoinen 17,40

9789515242136 kielen päällä 9 opettajan 
aineisto, skola, läsår

Utkommer  våren 2018 83,20

Tilläggsmaterial 

Ny!Ny!
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Finsk skönlitteratur

sarah Crossan 

Yksi  Ny!
Teini-ikäiset Grace ja Tippi eivät siedä, 
että heitä tuijotetaan, mutta he ovat 
tottuneet siihen. He ovat siamilaiset 
kaksoset, yhtä kaikin mahdollisin ta-
voin. He toivovat enemmän kuin mitään 
muuta, että heidät nähtäisiin yksitellen, 
kumpikin vuorollaan, kahtena erillisenä 
ihmisenä kuten muutkin. He haluavat 
oikeita, omia ystäviä. Entä rakkaus? 

9789515244338 Yksi Utkommer i februari 2018  22,00

9789515244529 Yksi (e-bok) Utkommer i februari 2018  17,00

Lukupäivä- 
kirja  Ny!
Mikä olikaan kirja joka muutti elämäsi? 
Missä oli se uskomaton alkulause? Entä 
hauskin kirja ikinä? 

Lukupäiväkirja on jokaisen kirjan-
rakastajan muisti, ilo ja innnoittaja! 
Kirjakohtaisten kysymysten avulla on 
helppo tallettaa tärkeimmät asiat, par-
haat sitaatit ja arvio luetuista kirjoista.

9789515244260 Lukupäväkirja 20,00

roosa meriläinen & saara särmä 

Anna mennä
Onko ok ottaa selfieitä? Mihin nainen 
tarvitsee käsitteitä? Saako kiroilla, vai 
eikö saa? Miten ottaa jännittämisestä 
kaikki irti? Kuinka kehdata enemmän? 
Pitääkö itseään rakastaa?

Feministiset kysymykset ovat usein 
kinkkisiä, koska maailma on kinkkinen. 
Silloin suomalaisfeminismin superstarat 
Rosa Meriläinen ja Saara Särmä rientävät 
hätiin. He kertovat, miten asiat näyttävät olevan, miten ne oikeasti 
ovat ja mitä he siitä ajattelevat – kumpikin omalla tavallaan.

9789515243287 anna mennä (pocket) 10,00 

9789515239976 anna mennä (e-bok) 10,00

eija Hetekivi-olsson

Miira  Ny!
Miira kertoo Göteborgissa asuvan, 
juuriltaan suomalaisen nuoren tarinan. 
Miira elää 80-luvun loppua, kätkeytyy 
pakkelin taakse ja kantaa linkkuveistä 
taskussaan. Kirja kertoo köyhyydestä, 
mutta myös siitä, että luokkayhteis-
kunnassa voi kivuta korkeammalle, tai 
ainakin yrittää.

9789515242860 miira 32,00

9789515242877 miira (e-bok) 25,00

eija Hetekivi-olsson

Tämä ei ole 
lasten maa 
Eija Hetekivi Olssonin ravisuttava 
esikoisromaani Tämä ei ole lasten maa 
sijoittuu 80-luvun ruotsalaislähiöön. 
Romaani piirtää armottoman kuvan 
siitä Ruotsista, joka alkoi nostaa päätään 
80-luvun kasvukauden aikana idyllisten 
kansankotivuosien jälkeen.

9789515233769 tämä ei ole lasten maa (pocket) 9,00

Harri Veistinen

Kotitekoisen 
poikabändin 
alkeet
15-vuotias Rene Kolppanen on selvinnyt 
yläkoulusta noudattamalla isoveljensä 
sääntöjä: ”A) Älä tee itsestäsi numeroa. 
B) Ole huomaamaton. C) Ole keskiver-
to. D) Älä rakastu koulun kauneimpiin 
tyttöihin.” Pian Rene voi jättää taakseen koulun, kylän ja ihmiset. 
Kuka nyt haluaisi jäädä Kiukaisiin? Siellä ei tapahdu mitään, eikä 
tule koskaan tapahtumaankaan. 

9789515239907 kotitekoisen poikabändin alkeet 24,00

9789515240019 kotitekoisen poikabändin alkeet (e-bok) 9,00
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Engelska

Fyren
Nätmaterialet

Till Far and Beyond hör ett interaktivt elevmaterial, som  
följer bokens struktur. Texterna finns inlästa och följs upp  
av övningar. Vidare ingår bl.a. lucktest och övningar med 
oregelbundna verb.

En central funktion i den digitala lärarlicensen har Fyren, 
som hjälper läraren att följa elevernas arbete. Fyren visar  
resultat både på klass- och elevnivå.
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Engelska 

Backman, metsävuori,  
Logan, Lamu, Vänttinen

Far and 
Beyond 7–9
ÅK 7–9

Stand up and speak! Go far, go beyond!

Far and Beyond 7–9 är ett mångsidigt 
och modernt läromedel i engelska för 
årskurs 7–9. Serien betonar ett kom-
munikativt språk, olika kommuni-
kationsstrategier och ett funktionellt 
ordförråd.

Far and Beyond lägger grunden 
för en gedigen språkkunskap och ger 
också förutsättningar för en interkul-
turell kompetens. Språkets olika del-
områden och studiegången synliggörs 
för eleven. Serien bygger systematiskt 
upp den språkliga grunden, utvidgar 
det tematiska ordförrådet, ger konk-
ret handledning i hur man hanterar 
olika situationer samt ger inblick i 
den engelskspråkiga världen. Reader, 
en bok i slutet av boken, ger ytterli-
gare dimensioner och möjligheter till 
differentiering. Grammatiken med 
övningar finns bak i boken som stöd 
och redskap under studiegången.

Böckerna är uppdelade i större 
temahelheter. Studiegången går 
från en ramberättelse via ordförråd 
och situationer till faktatexter och 
faktasökning. Grammatiken med till-

hörande uppgifter finns i slutet av boken. I slutet av böckerna kan 
man utmana sitt språk med hjälp av romanen The Haunted Keep.

Materialpaketen ges ut som pdf och innehåller didaktiska anvis-
ningar och tilläggsmaterial, bl.a. kommunikativa och differentie-
rande övningar, spel, frågesporter och pararbeten.

På Lärar-cd:na finns bokens texter inlästa men också hörförstå-
elseövningar.

Den digitala elevlicensen är ett interaktivt elevmaterial som följer 
bokens struktur. Texterna finns inlästa och följs upp av övningar. 
Vidare ingår bl.a. lucktest och övningar med oregelbundna verb.

En central funktion i den digitala lärarlicensen har Fyren, som 
hjälper läraren att följa elevernas arbete. Där ingår också en Far 
and Beyond som digitalbok med facit.

9789515230690 Far and Beyond 7 text- och aktivitetsbok 28,10  

9789515230713 Far and Beyond 7 digital elevlicens, elev, läsår 20,80  

9789515230720 Far and Beyond 7 digital lärarlicens, lärare, läsår 45,70

9789515230706 Far and Beyond 7 materialpaket (pdf) 57,50

9789515234063 Far and Beyond 7 Lärar-cd 135,00

9789515236357 Far and Beyond 8 text- och aktivitetsbok 28,10  

9789515238955 Far and Beyond 8 digital elevlicens, elev, läsår 20,80  

9789515239020 Far and Beyond 8 digital lärarlicens, lärare, läsår 45,70

9789515236371 Far and Beyond 8 materialpaket (pdf) 57,50

9789515236364 Far and Beyond 8 Lärar-cd 135,00

9789515239044 Far and Beyond 9 text- och aktivitetsbok 28,10  

9789515238962 Far and Beyond 9 digital elevlicens, elev, läsår 20,80  

9789515239037 Far and Beyond 9 digital lärarlicens, lärare, läsår 45,90

9789515239051 Far and Beyond 9 materialpaket (pdf) 57,50

9789515239068 Far and Beyond 9 Lärar-cd 135,00
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Focus on grammar hjälper eleven att hitta rätt i grammatiken.

Lindén, Vänttinen 

Top Ten 1–3
ÅK 7–9

Take on the English-speaking world with Top Ten!

Year 1: Know yourself and your surroundings!
Year 2: Get to know the British Isles!
Year 3: Get to know America and the rest of the English-speaking 
world

Top Ten är ett modernt och lättöverskådligt läromedel i engelska 
för årskurs 7–9. Serien betonar kulturella färdigheter, ett kom-
munikativt språk och ett funktionellt ordförråd. Texterna och 
övningarna tar upp såväl nutid och historia som fakta och vardag-
liga situationer. Grammatiken finns med som stöd och språkkun-
skaperna och språkkänslan byggs upp systematiskt. Top Ten ger 
redskap för att bygga en gedigen språkkunskap och ger en bred 
bild av den engelskspråkiga världen, dess språk, seder och bruk.

Intressanta texter öppnar porten till varje nytt temaområde. 
Systematiska övningar för eleven vidare – med en tydlig progres-
sion från ordövningar via textförståelse och textbearbetning till 
tillämpning och fördjupning. Olika konkreta situationer omsätter 
språkkunskapen i praktiken.

Top Ten består av en kombinerad text- och övningsbok, en di-
gital elevlicens, ett digitalt materialpaket och en lärar-cd för varje 
årskurs.

Elevböckerna är indelade i större temahelheter. Varje text följs 
i tur och ordning av ordövningar, textbaserade övningar och 
utvidgande övningar. Upplägget återkopplar till centrala struk-
turer och fogar in situationsövningar. Ett tyngdpunktsområde är 
de oregelbundna verben som tränas genomgående. Grammatiken 
med tillhörande uppgifter finns i slutet av boken.

Den digitala elevlicensen är ett interaktivt material som följer 
bokens struktur. Övningarna är ordnade i lärstigar. För att elev-
erna ska kunna träna engelskt uttal går det att lyssna på bokens 
texter och också de enskilda orden i styckeordlistan,

Materialpaketen ges ut i pdf-format. De innehåller facit till 
uppgifterna i boken och ett digert paket med kopieringsunderlag. 
Bland kopieringsunderlagen finns hörförståelser, läsförståelser och 
differentierade uppgifter till bokens kapitel. I materialpaketet ingår 
också konkreta tips och förslag på hur man kan arbeta med boken.

Lärar-cd innehåller en inläsning av bokens alla texter och dess-
utom extra hörförståelseövningar.

9789515236326 top ten 1 text- och övningsbok 26,30  

9789515237606 top ten 1 digital elevlicens, elev, läsår 13,60  

9789515236340 top ten 1 materialpaket (pdf) 57,50

9789515236333 top ten 1 Lärar-cd 168,80

9789515226891 top ten 2 text- och övningsbok 26.30

9789515237590 top ten 2 digital elevlicens, elev, läsår 13,60  

9789515229106 top ten 2 materialpaket (pdf) 56,60

9789515229090 top ten 2 Lärar-cd 160,90

9789515233691 top ten 3 text- och övningsbok 26,30  

9789515237583 top ten 3 digital elevlicens, elev, läsår 13,60  

9789515233714 top ten 3 materialpaket (pdf) 57,50

9789515233707 top ten 3 Lärar-cd 168,80

9789515242778 top ten 1–3 Provpaket (pdf) 62,40

Koll på  
grammatiken: 

Engelska
ÅK 7–9, GYMNASIET

Koll på grammatiken är en serie 
lättöverskådliga grammatik-
häften i olika språk. Koll på 
grammatiken: Engelska presente-
rar kortfattat och grundligt det 
centrala i den engelska gram-
matiken. Häftena är bra för alla 
som snabbt behöver repetera eller kolla upp något.

 9789515236289 koll på grammatiken: engelska 9,80



Årskurs 7–9

39

Tyska

aro m.fl.

Studio Deutsch
ÅK 8–9

Studio Deutsch är en serie i tyska som B2-språk för åk 8 och 9. 
Serien består av en textbok och en arbetsbok för vardera årskursen. 
Texterna och bilderna är moderna och ger en verklighetstrogen 
bild av tyskt vardagsliv, samtidigt som den tyskspråkiga kulturen 
presenteras. Dialogerna i texterna ger en bra bas för kommunika-
tiva övningar. Grammatiken presenteras systematiskt och stöds av 
varierande typer av övningar.

I Studio Deutsch 1 lär eleverna känna några tevestjärnor, deras 
liv, vardag och fest. I Studio Deutsch 2 får eleverna förlja med ett 
teveprogram som leds av två ungdomar.

Till Studio Deutsch 1 för åk 8 finns lärarhandledning.

9789515222787 studio deutsch texte 1 25,80

9789515222794 studio deutsch Übungen 1 20,80

9789515225269 studio deutsch Lärarhandledning 1 56,80

9789515224330 studio deutsch texte 2 26,30

9789515224453 studio deutsch Übungen 2 21,00

  

Tyska / Franska / Spanska

Koll på grammatiken: 

Spanska
ÅK 7–9, GYMNASIET      

Koll på grammatiken är en serie lättöverskådliga grammatikhäften i olika språk. Koll på 
grammatiken: Spanska presenterar kortfattat och grundligt det centrala i den spanska gram-
matiken. Häftena är bra för dem som snabbt behöver repetera eller kolla upp något.

Innehållet är upplagt i tre nivåer för att var och en lätt ska hitta sin nivå. 

9789515236302 koll på grammatiken spanska 15,20

Spanska

Franska 

Bärlund m.fl. granberg

Voilà*
ÅK 8–9, GYMNASIET

Voilà är en läromedelsserie för B2- och B3-franska. Språket i 
Voilà är modern franska. Bokseriens innehåll är utarbetat så att 
den känns aktuell och relevant för ungdomar och studerande. 
Eleverna bekantar sig med Frankrike och andra franskspråkiga 
områden, fransk kultur och livsstil. Böckerna innehåller övningar 
av varierande typ och svårighetsgrad, med särskild tyngdpunkt 
på vardagssituationer och kommunikativa aktiviteter. Voilà finns 
endast i begränsad upplaga. 

9789515017765 Voilà 1 textes pour le lycée* 43,00

9789515237729 Voilà 1 exercices pour le lycée* 27,50

9789515019837 Voilà 2 textes et exercices* 40,50

9789515229540 Voilà! 3 textes et exercices* 37,90

9789515229557 Voilà! 4 textes et exercices* 37,90
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ÅRSKURS 7–9 Matematik

Matematik 

Laitila m.fl. tiainen, öhrnberg

Kubik 
ÅK 7–9

Kubik är ett nytt läromedel i matematik för årskurs 7–9. Serien är 
en översättning av Kuutio, som ges ut av Sanoma Pro.

Totalt består serien av 5 elevböcker. Varje årskurs har en egen 
basbok, dessutom finns två fristående böcker, Kubik X och Kubik Y.  
De kan tas in i undervisningen beroende på hur timantalet förde-
lar sig mellan olika årskurser. 

I Kubik har hela lärostoffet indelats i 11 kurser, basböckerna 
innehåller tre kurser var medan X- och Y-böckerna har en kurs 
vardera.  

Kubik är uppbyggd kring lektionshelheter som eleverna lätt kan 
absolvera under avsedd tid. För läraren ger helheterna en grund-
struktur för undervisningen. De lärare som vill kan också lägga 
upp en egen plan för undervisningen. 

I slutet av böckerna finns hemuppgifter fördelade enligt lektion. 
Uppgifterna är av olika svårighetsgrad och där ingår också mer 
krävande uppgifter för de elever som behöver större utmaningar. 

I Kubik finns möjligheter för var och en av eleverna att arbeta 
med de uppgifter som bäst befrämjar i studierna i matematik.  

Basböckerna är indelade i tre kapitel. Varje kapitel innehåller 
25–32 färdiga lektionsuppslag. En rekommenderad tidsanvändning 
är ett uppslag per lektion. Ett kapitel motsvarar en årsveckotimme 
eller en kurs om undervisningen är kursformad. 

I slutet av varje bok finns avsnittet Flexuppgifter, som kan tas med 
om det finns tid. Det finns också förslag på grupparbeten samt 
repetitionsavsnitt som ger eleverna övning inför prov. 

I enlighet med den nya läroplanen finns i varje årskurs ett unge-
fär fem veckotimmar långt avsnitt om programmering. 

X- och Y-böckerna innehåller vardera ett kapitel med 28 färdiga 
lektioner. Rekommenderad tidsanvändning är 1 lektion per upp-
slag. 

Kubik 7 innehåller kurserna: Tal och räkneoperationer, Geo-
metriska figurer och från tal till bokstäver. Kubik X täcker kursen: 
Potenser och polynomer. Kubik 8 tar upp kurserna: Ekvationer 
och olikheter, Figurers geometri och Procenträkning. Kubik Y 
innehåller kursen Funktioner och ekvationspar. Kubik 9 indelas i 
kurserna: Statistik, Trigonometri och rymdgeometri och Sannolik-
het och Nio år med matematik. 

9789515242280 kubik 7 32,10

9789515243591 kubik X 26,00

9789515241887 kubik 8 35,40

9789515244420 kubik Y 26,00

9789515244871 kubik 9 35,40

tikka, Lindgrén, mitts, söderback

Pi 
– matematik  
för åk 7–9
ÅK 7–9

Serien Pi är ett grundläggande och 
heltäckande läromedel i matematik 
för åk 7–9. Serien består av en lä-
robok per årskurs. Dessutom finns 
den fristående delen Pi Statistik och 
sannolikhet, som kan tas in i under-
visningen vid önskad tidpunkt.

Läroböckerna i serien Pi har en klar struktur där varje nytt 
moment bildar en helhet. Ny teori framställs klart och befästs 
med många exempel. Övningsuppgifterna är nivågrupperade och 
erbjuder såväl basträning som utmaningar. I varje avsnitt finns en 
tankenöt med extra knepiga övningar. Avsnitten avslutas med ett 
stort antal hemuppgifter. Facit ingår i läroböckerna.

9789515240910 Pi 7 33,30

9789515231956 Pi 8 35,40

9789515229632 Pi 9 34,10

9789515229656 Pi statistik och sannolikhet 30,50
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Fysik /Kemi

Fysik och kemi

kangaskorte m.fl. Bergström-nyberg, Vainio

Figura – Forma  
ÅK 7–9

Figura och Forma är Schildts & Söderströms nya serie i fysik och 
kemi för årskurs 7–9 i grundskolan. Serien är en nyöversättning av 
Sanoma Pros FyKe. Den nya versionen har genomgått en grundlig 
bearbetning vad gäller text och illustrationer. 

I de förnyade versionerna av läroböckerna tar författarna 
speciellt upp vardagssituationer för att eleverna lättare ska kunna 
närma sig ämnet, bl.a. visar man fysiska tillämpningar både ur 
miljö- och teknologiperspektiv. Författarna vill också ge eleverna 
beredskap inför framtiden och lära dem att handla både medvetet 
och ansvarsfullt. 

Varje kapitel i Fysik Figura 7–9 inleds med en introducerande 
text och bild med exempel ur vardagen. Därefter följer en presen-
tation av ämnet för kapitlet. Framställningen förtydligas ofta av 
faktarutor där det viktigaste i sammanhanget lyfts fram. I slutet av 
varje kapitel finns övningsuppgifter, där de enklaste uppgifterna 
kommer först och de mera krävande senare. I slutet av varje avsnitt 
finns en sammanfattning av det mest centrala i just det avsnittet. 

Det finns endast en arbetsbok i fysik för alla tre årskurser, Fysik 
Figura 7–9 Laborationer och uppgifter. I den ingår olika slag av 
arbetsuppgifter. Vidare finns sammanfattningar av det viktigaste i 
varje kapitel. 

Kemi Forma 7–9 är uppbyggd på motsvarande sätt som fysikboken 
med faktarutor och sammanfattningar av varje kapitel. I Kemi Forma 
7–9 ingår dessutom ett avsnitt med material för projektarbeten. 

Kemi Forma 7–9 Laborationer och uppgifter täcker alla tre års-
kurser i kemi. I boken ingår olika slag av uppgifter, laborationer 
och sammanfattningar. 

Digitala materialpaket finns för Kemi Forma 7–9 och Fysik Figura 
7–9  och de riktar sig till läraren. I materialpaketet hittas digitala 
versioner av både text- och arbetsboken, samt lösningar till uppgif-
terna och laborationerna. Dessutom finns olika slags tilläggsmate-
rial som hjälper läraren i undervisningen, bland annat kopierings-
underlag (endast kemin) och videor, samt tips på hur läraren kan 
arbeta med bokens bilder.

9789515242082 Fysik Figura 7–9 textbok 48,40

9789515242099 Fysik Figura 7–9 Laborationer och 
uppgifter

26,00

9789515244710 Fysik Figura 7–9 digitalt  
materialpaket, skola, läsår

Utkommer 2018 62,40

9789515241818 kemi Forma 7–9 textbok 48,40

9789515241801 kemi Forma 7–9 Laborationer och 
uppgifter

26,00

9789515244727 kemi Forma 7–9 digitalt  
materialpaket, skola, läsår

Utkommer 2018 62,40

Kangaskorte m.fl. 

FyKe 7–9*
FyKe 7–9 finns endast i begränsad upplaga. FyKe 7–9 Kemi är 
slutsåld. Se vidare beställningslistan.
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ÅRSKURS 7–9 Biologi

Biologi

Happonen m.fl. Palenius 

Biokoden 
ÅK 7–9 

Biokoden är ett nytt läromedel i biologi för åk 7–9. Serien är en 
översättning av Sanoma Pros Koodi. För varje årskurs utarbetas en 
textbok och en aktivitetsbok. 

Biokoden är ett läromedel som vill uppmuntra eleverna att 
undersöka fenomen inom ämnet biologi och lära dem förstå inne-
börden i begreppet hållbar utveckling samt att göra etiska val. 

Texten är skriven så att den talar direkt till eleven. Tillsammans 
utgör text och bilder en helhet som är lätt att greppa. Framställ-
ningen i Biokoden är differentierad för att passa alla elever. Det gör 
det också lätt att undervisa med Biokoden.

Biokoden 7 Livet berättar om vad liv är och redogör för grund-
dragen i evolutionsteorin. I serien tas eleverna med på en fasci-
nerande resa, som berättar om hur livet har utvecklats på jorden. 

Leinonen, nyberg, Vestelin, Calenius

Skolans  
biologi*
ÅK 7–9

Innehållet i Skolans biologi är 
mångsidigt och tydligt indelat i 
olika temahelheter. Detaljerade 
illustrationer och fotografier stöder 
inlärningen.

Varje kapitel avslutas med en sam-
manfattning av avsnittet och med tillhörande uppgifter. I böck-
erna ingår Forskarens sida med instruktioner för elevaktiverande 
par- eller klassarbeten. Skolans biologi finns endast i begränsad 
upplaga. Hav och sjöar är slutsåld. 

9789515229588 skolans biologi skogar och myrmarker* 25,50

9789515231574 skolans biologi människan* 25,50

I Biokoden 7 Livet får eleverna också stifta bekantskap med olika 
arter av organismer som lever idag. Boken tar också upp vilka hot 
livet på jorden utsätts för och vad man kan göra för att skydda 
naturen. 

Biokoden 7 Aktivitetsbok innehåller ett stort antal arbetsuppgifter 
av olika slag. En del av uppgifterna är nivåanpassade. Speciellt har 
författarna vinnlagt sig om att eleverna ska tränas i olika färdighe-
ter.

Biokoden 8 Naturen tar läsarna till Finlands skogar, myrar, 
vattendrag och fjällvärld. Ett speciellt kapitel tillägnas Östersjön. 
Biokoden 8 Naturen tar upp hur olika ekosystem är uppbyggda och 
hur de fungerar och är beroende av varandra. 

Biokoden 8 Aktivitetsbok innehåller ett stort antal arbetsuppgif-
ter på olika nivåer. För ett kapitel i boken finns i allmänhet två 
uppslag med arbetsuppgifter i aktivitetsboken. 

Biokoden 8 kommer till våren 2018 och materialet för åk 9 året 
därpå. Vidare planeras ett digitalt materialpaket för lärare. 

9789515241825 Biokoden 7 textbok 21,90

9789515241832 Biokoden 7 aktivitetsbok 13,00

9789515245762 Biokoden 7 digital  
elevlicens, läsår, elev 

Utkommer våren 2018  13,20

9789515244659 Biokoden 8 textbok   21,90

9789515244666 Biokoden 8 aktivitetsbok Utkommer våren 2018  13,00

9789515245779 Biokoden 8 digital  
elevlicens, läsår, elev 

Utkommer våren 2018  13,20

Biokoden 7 Textbok och Biokoden 8 Textbok finns också som 
digitala elevlicenser. En licens består av boken med texterna 
inlästa.

Carina Bruun & julie ebbe

Sex & Sånt
Carina Bruun och Julie Ebbe, 
som ledde Radio X3M:s lång-
körare Sex & Sånt, har samlat 
ungdomars vanliga och ovan-
liga frågor och sam manställt 
dem till en bok. För svaren 
står pro grammets sexterapeu-
ter. Med finns också Carinas 
och Julies roliga och raljanta 
samtal och tidigare program-
ledares kåserier med olika aspekter på samliv. Julie Ebbes 
uppstudsiga teckningar går ton i ton med texten. 

9789515232311 sex & sånt 5,00

9789515232724 sex & sånt  (e-bok) 5,00
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Geografi / Hälsokunskap

Hälsokunskap

orkola, Hannukkala, reinikkala, elf

Energi 
Hälsokunskap 7–9  
ÅK 7–9

Serien Energi är ett nytt och aktuellt 
läromedel för åk 7–9 i grundskolan. 
Seriens utgångspunkt är att en god 
hälsa är källa till energi och inne-
hållet är planerat så att det stödjer de 
ungas fysiska, psykiska och sociala 
utveckling. 

Energi beaktar också att behoven 
är olika hos elever. 

Böckerna innehåller övningar av 
olika slag. Eleverna får bl.a. fundera 
på hur de kan förbättra sin egen 
hälsa men också trygghetsfrågor och 
etiska frågor behandlas.

I Energi 7 är elevens mediakun-
skaper i fokus. Författarna vill också 
stärka elevens självkänsla och psykis-
ka välmående. 

Texterna och de teman som tas upp ligger nära de ungas vardag 
och illustrationerna är gjorda för att tilltala unga och tillsammans 
stödjer de elevernas fysiska, psykiska och sociala välmående.

Energi 8 behandlar olika sociala och praktiska frågor, såsom 
empati, första hjälpen och brandsäkerhet. Vikten av en hälsosam 
livsstil tas upp och författarna framhåller betydelsen av rätt kost 
och motion. 

Texten och illustrationerna ligger nära de ungas vardag och är 
tänkta att stödja elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling. 
I text och uppgifter beaktar Energi 8 elevernas olika behov och 
förutsättningar. Boken innehåller mångsidiga uppgifter, speciellt 
har författarna vinnlagt sig om etiska frågor.

I Energi 9 tas upp psykiskt välbefinnande, hur vi tar hand om 
varandra, folksjukdomar och miljöhälsan. 

Texten och bilderna i boken är vardagsnära och stöder elevernas 
fysiska, psykiska och sociala utveckling. De är utarbetade så att de 
passar tonåringar och de olika behov enskilda elever har. Häl-
sofrämjande åtgärder och enklare överlevnadsövningar finns bland 
de många arbetsuppgifter som Energi 9 innehåller. Etiska frågor 
och säkerhetsfrågor ingår också. 

 

9789515237415 energi 7 23,90

9789515245786 energi 7 digital elevlicens,  
elev, läsår

Utkommer våren 2018  14,30

9789515239075 energi 8 23,90

9789515245793 energi 8 digital elevlicens,  
elev, läsår

Utkommer våren 2018  14,30

9789515241948 energi 9 23,90

9789515245809 energi 9 digital elevlicens,  
elev, läsår

Utkommer våren 2018  14,30

Geografi 

Nytt läromedel i geografi

Schildts & Söderströms ger ut en ny serie i geografi för 
högstadiet, Geoiden, som under namnet Geoidi utkommer 
på Sanoma Pro. 

Till hösten 2018 blir de första komponenterna klara, dvs. 
en textbok, en aktivitetsbok och en elevlicens för åk 7. En 
digital lärarhandledning innehållande tips och idéer samt 
prov planeras också. 

I Geoiden har författarna speciellt vinnlagt sig om de geo-
grafiska processerna, som de närmar sig på ett elevnära sätt. 
Bilder och grafer stödjer framställningen. 

9789515245007 geoiden 7 Utkommer våren 2018  30,00

9789515245816 geoiden 7 aktivi-
tetsbok

Utkommer 2018  14,50

9789515245328 geoiden 7 digital  
elevlicens, elev, läsår

Utkommer våren 2018  18,00

Leinonen m.fl. Luther, Palenius, rinne

Geografi 7–9*
ÅK 7–9

Geografi 7–9 består av tre textböcker Ameri-
ka, Världen och Finland. 

Varje lärobok kompletteras av en arbets-
bok. I dem får eleven, självständigt eller i 
grupp, göra sökningar, tolkningar och analyser av geografiska pro-
cesser samt fundera på aktuella teman som bl.a. berör förhållandet 
mellan människan och naturen. 

Geografi 7–9 finns endast i begränsad upplaga. 

9789515240347 geografi 7–9 amerika* 28,80

9789515229601 geografi 7–9 amerika arbetsbok* 12,60

9789515239723 geografi 7–9 Världen* 28,80

9789515229618 geografi 7–9 Världen arbetsbok* 12,60

9789515237538 geografi 7–9 Finland* 28,80

9789515229625 geografi 7–9 Finland arbetsbok* 12,60

Kartor

Atlas för skolan
Atlas för skolan är ett välkänt arbetsredskap 
som ryms i ryggsäcken och pulpeten. Den 
är lätt att bläddra i tack vare de mjuka pär-
marna och presenterar världen som vi oftast 
vill se den, dvs. i form av tydliga topografis-
ka kartor. I atlasen ingår även temakartor, 
klimatdiagram och befolkningspyramider 
för flera områden Atlas för skolan revidera-
des 2016.

I Atlas för skolan är Finland i fokus. Kartboken börjar med lo-
kalförvaltningen i Finland. Därefter följer kartorna över Finlands 
olika delar, sedan närområdena och till sist de olika världsdelarna.

9789515239778 atlas för skolan 45,00

Energi finns också i form av digitala elevlicenser. En licens 
består av den tryckta boken och med texterna inlästa. Vidare 
ingår en del extra material och övningar.

Ny!
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ÅRSKURS 7–9 Historia / Samhällslära

Historia

Bonäs, ehnström-Backas

I tiden 
7–8 historia 
ÅK 7–8

I tiden är vår nya serie i historia för årskurs 7–8. Serien har utarbe-
tats i enlighet med den nya läroplanen. 

Fullt utbyggd består serien av en textbok för vardera årskursen 
med tillhörande elevlicens och digitalt materialpaket. 

Böckerna innehåller frågor om texten och bilderna, så att elever-
na kan reflektera över det de lärt sig. 

Med hjälp av forskningsbaserade uppgifter kan eleverna granska 
historiskt källmaterial och kritiskt analysera olika typer av texter 
och bilder.

 I tiden 7 är indelad i fyra delar som visar hur människor, maski-
ner, nationalism och krig förändrade världen under 1800-talet och 
fram till första världskrigets slut.

I tiden 8 tar upp den nyaste historien, från mellankrigstiden 
fram till situationen idag. Författarna tar fasta på de stora linjerna i 
världspolitiken och Finlands historia presenteras i sitt geopolitiska 
sammanhang. Utomeuropeisk historia får stort utrymme. 

SLS temahelheter

Svenska litteratursällskapet (SLS) har plockat material ur 
sitt arkiv och gjort temahelheter med bilder, dokument och 
uppgifter som tangerar innehållet i böckerna. Temahelheter-
na ingår i de digitala komponenterna för I tiden 7 och I tiden 
8. De är allmänt tillgängliga på gratis.laromedel.fi

ahlskog, sandholm, Bonäs 

Historia*
Serien Historia finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Bonäs, strang

I tiden 9,  
Samhällslära
ÅK 9

Vi kommer ut med en efterlängtad ny-
het – en ny bok i samhällslära för åk 9! 

I tiden 9 Samhällslära ser samhället 
som en helhet och ur elevsynvinkel. 
Stor vikt har lagts vid elevens egen 
aktivitet. Anslaget utgår från presenta-
tion, aktivering, kontrastering (t.ex. historiskt och geografiskt) och 
reflektion. I boken ingår uppgifter i form av reflekterande frågor, 
repetitionsfrågor och fördjupande, problematiserande och forsk-
ningsbaserade uppgifter. Multilitteraciteten löper som en röd tråd 
genom läromedlet i form av olika texttyper, bilder, grafer, tabeller 
och kartor.

Elevlicensen består av en digital lärobok, en ljudbok, frågor för 
reflektion samt fördjupande material och uppgifter.

Back, sandholm, stolpe, sourander

Ungdom och samhälle*
Serien Ungdom och samhälle finns endast i begränsad  
upplaga. Se beställningslistan. 

Elevlicenserna består av en digital lärobok med texterna inlästa, 
extra material i form av bildanalyser, länkar till SLS temahelheter 
och ett bildspel med bokens bilder med tillhörande frågor. 

I de digitala materialpaketen till lärarna ingår samma kompo-
nenter som i elevlicenserna samt en pedagogisk guide och facit till 
frågorna och forskningsuppgifterna. 

9789515242242 i tiden 7 textbok 26,00

9789515244963 i tiden 7 digital elevlicens, 
elev, läsår

15,60

9789515241771 i tiden 7 digitalt  
materialpaket, skola, läsår

62,40

9789515241917 i tiden 8 textbok Utkommer våren 2018  26,00

9789515245632 i tiden 8 digital elevlicens, 
elev, läsår

Utkommer våren 2018  15,60

9789515241764 i tiden 8 digitalt  
materialpaket, skola, läsår 

Utkommer våren 2018  62,40

Det digitala materialpaketet innehåller en digital lärobok, en ljud-
bok, frågor för reflektion, fördjupande material, facit till bokens 
uppgifter samt en guide för läraren. 

9789515243942 i tiden 9 textbok Utkommer våren 2018  28,00

9789515245649 i tiden 9 digital elevlicens, 
elev, läsår

Utkommer våren 2018  16,80

9789515243959 i tiden 9 digitalt  
materialpaket, skola, läsår

Utkommer våren 2018  62,40

Samhällslära

Ny!

Ny!
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Elevhandledning / Musik / Religion

Backholm, grönberg, Hollsten, 
Häggblom, nygård

Från dröm till  
handling 7–9 
ÅK 7–9

Från dröm till handling är en bok i 
elevhandledning för åk 7–9. Boken 
hjälper eleverna att orientera sig i 
stadieövergångarna, både när det 
gäller att komma igång med studierna på högstadiet och i fortsatta 
studier efter den grundläggande utbildningen. Boken har tre 
huvudteman: Jag själv som handlar om elevens självbild och själv-
känsla, Jag i skolan som tar upp studieteknik och utbildningsalter-
nativ och Jag i samhället om prao och att söka jobb.

Varje kapitel avslutas med övningar, diskussionsuppgifter och 
individuella portfolioövningar som samlas i slutet av boken till 
elevens egen portfolio.

9789515238870 Från dröm till handling 22,30

Religion

Holm m.fl.

Källsprång
ÅK 7–9

Källsprång är en serie i religion för årskurs 7–9. Serien består av en 
huvudbok, en arbetsbok och ett lärarmaterial för varje årskurs.

Huvudböckerna är överskådliga med tankeväckande bilder. I 
slutet av varje kapitel finns frågor i anslutning till texterna. 

Arbetsböckerna innehåller olika slag av arbetsuppgifter för repeti-
tion och reflexion. 

Lärarmaterialet innehåller facit till uppgifterna i huvudböck-
erna, kopieringsunderlag, tilläggstexter och -uppgifter, förslag 
till läxförhör med tillhörande facit. I lärarmaterialet ingår också 
förslag till analys av illustrationerna i läroboken.

Källsprång 7 berättar om världsreligionerna. Källsprång 8 redogör 
för kristendomens historia och presenterar olika kyrkosamfund, 
medan Källsprång 9 behandlar Bibeln och etiken.

Källsprång är en översättning av serien Lipas. För den svenska 
språkdräkten står Catharina Östman. Lotta Moring har översatt 
Källsprång 8 Lärarmaterial.

9789515226679 källsprång 7 26,50

9789515226693 källsprång 7 arbetsbok 14,70

9789515226761 källsprång 7 Lärarmaterial 66,40

9789515227539 källsprång 8 26,50

9789515227546 källsprång 8 arbetsbok 15,90

9789515227553 källsprång 8 Lärarmaterial 66,40

9789515228819 källsprång 9 26,50

9789515228840 källsprång 9 arbetsbok 15,90

9789515228833 källsprång 9 Lärarmaterial 66,40

Elevhandledning Musik

staffan sundberg

Musik i  
grundskolan 
Musik i grundskolan är ett läromedel 
i musik för årskurs 7–9 Författare är 
musiklärare Staffan Sundberg från 
Uppsala. 

Musik i grundskolan lär eleverna 
spela och sjunga i olika former och genrer, skapa musik och 
analysera och samtala om musik 

Musik i grundskolan innehåller både teori och arbetsupp-
gifter avsedda för att utföras direkt i boken. 

I serien ingår också en digital lärarhandledning. Den 
innehåller olika slag av instruktioner för undervisningen 
samt filmer, tips och idéer.

9789515244840 musik i grundskolan, högstadiet 15,60

9789515245519 digitalt materialpaket, skola, läsår 62,00

Ny!
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ÅRSKURS 7–9 Huslig ekonomi / Textilslöjd

riska, tallberg

Huslig  
ekonomi 7–9
ÅK 7–9

Huslig ekonomi är Schildts & Söder-
ströms nya lärobok i huslig ekonomi 
för åk 7–9, vilken har gjorts  i samarbe-
te med Marthaförbundet. Författarna 
betonar i förordet till boken hur viktig vardagen och vardagssyss-
lorna är. Enkla vardagshandlingar, t.ex. vilka ingredienser man 
köper, hur man tvättar kläder och vilket rengöringsmedel man 
använder, bidrar till en bättre värld.

Huslig ekonomi tar upp grunderna i matlagning, städning och 
hygien. Eleverna lär sig fundera över matvanor och hur man väl-
jer råvaror. De får också reflektera kring hållbar utveckling och 
lära sig miljömedvetenhet. Också näringslära och ekonomiska 
frågor behandlas. Boken innehåller ett stort antal instruktiva bil-
der, både teckningar och fotografier. De visar allt från hur man 
diskar för hand till hur man gör en omelett och filear en gös. 

9789515242358 Huslig ekonomi 7–9 37,50

Textilslöjd

karhu, malmström, mannila,  
Åberg-Berglund

Handbok i  
textilslöjd
ÅK 1–9

Handbok i textilslöjd riktar sig till elever i 
den grundläggande utbildningen och till 
alla dem som vill ha en handbok i textila 
tekniker. I boken behandlas stickning, virkning, broderi, sömnad 
och många specialtekniker med tydliga instruktioner i ord och bild.

Till handboken fås två mönsterark för både enklare och mer avan-
cerat sömnadsarbete. Mönsterark A har mönster till lättare arbeten 
medan modellerna på mönsterark B kräver större vana.

9789515016607 Handbok i textilslöjd 38,80

9789515237705 Handbok i textilslöjd mönsterark 12,60

Hinkkanen m.fl.

Med full koll*
ÅK 7–9

Med full koll är en lärobok i huslig ekono-
mi för årskurserna 7–9. Eleverna får jobba 
med livsmedel, näring och matlagning, 
men också disk, tvätt och städning. De lär 
sig ta hand om ingredienser, redskap, hus 
och hem – och samtidigt ta hänsyn till 
både plånboken och miljön! Boken är rik på recept, exempel, tips 
och illustrationer. 

Med full koll finns endast i begränsad upplaga. 

9789515226686 med full koll* 33,10

 

Huslig ekonomi

Charlotta munsterhjelm &  
anton Häggman

Din nya  
vegetariska  
vardag 
Har du funderat på att äta mer 
grönt eller kanske lämna bort 
kött helt och hållet? Oberoende 
av om du är vegetarian eller blandätare ger den här boken 
inspiration för aptitretande, mångsidig, men framför allt 
lättlagad vegetarisk vardagsmat. Alla recept är kött- och 
sockerfria och maten görs själv från början till slut, utan 
färdiga proteinpreparat eller onödiga tillsatsämnen.

Din nya vegetariska vardag är en fortsättning på den 
framgångsrika bloggen Cake and beans, som paret Char-
lotta Munsterhjelm och Anton Häggman står bakom. De 
funderade länge på att avstå från kött och fisk, men insåg 
att det var svårt att hitta recept på näringsrik vardagsmat 
gjord på grönsaker. I den här boken berättar Charlotta 
och Anton om hur de blev vegetarianer och ger sina bästa 
recept för alla matälskare som vill ha inspiration i vardagen 
utan att krångla till det för mycket.

 
9789515244130 din nya vegetariska  

vardag
Utkommer i april  2018  30,00
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sReceptdelen innehåller 
inspirerande recept som 
eleverna också kan använda 
hemma. Recepten är grup-
perade enlig vilken måltid 
de hör till. I boken ingår 
recept på många av våra 
vanligaste rätter men också 
matkulturen på annat håll 
i världen presenteras, bl.a. 
Indien, Östafrika och Japan 
har egna kapitel. Ett kapitel 
behandlar också traditionel-
la högtidsrätter. 

Huslig ekonomi är inbun-
den med hårda pärmar. Den 
passar också för ungdomar 
som flyttar hemifrån.

Ny!
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GYMNASIET

Nya läromedel för gymnasiet

Våra nya läromedel finns både som bok och i digital form. 
De går också att köpa som paket, dvs. bok och digitalversion 
säljs till ett förmånligt pris.
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 ! ett nytt material i studehandledning 
med studenttexter kommer 2018!

Modersmål och litteratur

katarina von numers-ekman

Stilisten
KURS 1–6

Stilisten är ett läromedel i mo-
dersmål och litteratur för gymna-
siet, närmast avsett för de obli-
gatoriska kurserna. I boken finns 
tolv avsnitt som bygger på texter 
av olika slag. De tar upp viktiga 
teman och utmanar eleven att 
tänka på djupet och formulera 
sina åsikter och erfarenheter både 
muntligt och skriftligt.

En god stilist är någon som är skicklig på att använda språk 
och stil i sina texter, en språkkonstnär. Och då handlar det inte så 
mycket om grammatik, utan mera om hur innehållet kan lyftas 
fram på ett intresseväckande och njutbart sätt.

Stilisten är utformad som en arbetsbok i vilken eleven antecknar 
och stryker under i texterna och gör de kortare skrivuppgifterna på 
sidorna med markerade rader. Längre uppgifter görs till exempel 
på dator så att de kan bearbetas och delas med andra.

Stilisten är inte kursbunden utan kan användas fortlöpande 
under studierna i modersmål och litteratur.

Stilisten är illustrerad av Jenny Lucander.

Katarina von Numers-Ekman berättar om hur man använder 
boken på laromedel.sets.fi.

9789515235794 stilisten 19,80

Holmgren, Åkerholm

Tusen och 
en text   
KURS 1–6

Det digitala läromedlet Tusen 
och en text fokuserar på att förstå, 
analysera och tolka de texter och 
genrer vi möter i vårt multimoda-
la samhälle. Varje kapitel består 
av en temadel med tillhörande 
teori. Läromedlet innehåller både 
klassiska och moderna litterära 
texter. Centrala författare presen-
teras i de litteraturhistoriska sammanhang de hör till.

I temadelarna arbetar lärare och studerande med sex olika 
teman. I övningarna får de studerande tillämpa det som tema- och 
teoridelarna behandlat. Läromedlet innehåller undersökande och 
kreativa uppgifter i vilka studerandena själva reflekterar kring och 
experimenterar med olika slags texter.

Multilitteracitet, digitalt kunnande och kulturell och kommuni-
kativ kompetens är färdigheter som i olika övningar genomgående 
utvecklas.

Tusen och en text är uppbyggt kring kurserna i modersmål och lit-
teratur och beaktar kraven för olika kompetens enligt läroplanen.

Tusen och en text finns endast som ett digitalt läromedel och 
varje elev skaffar en egen licens.

9789515236319 tusen och en text elevlicens, 48 mån 37,50

Zacharias Topelius

Svenska litteratursällskapet och Schildts & Söderströms har 
tagit fram ett nytt material om Zacharias Topelius. Läs mer 
på sidan 67.



GYMNASIET

49

Modersmål och litteratur / Skönlitteratur

silverström, Chris

Språkhandboken
GYMNASIET

Språkhandboken är en lärobok i språk-
vård och skrivande. Läroboken omfattar 
teori och övningar med anknytning till 
språkriktighet och har utarbetats för de 
skrivarkurser och repetitionskurser som 
gymnasierna ordnar inför studentskriv-
ningarna. Men boken kan också användas 
i undervisningen i andra skolformer på andra stadiet. 

Avsikten är att de studerande ska kunna arbeta självständigt 
med övningarna; vissa undantag finns och där kräver övningarna 
lärarledda diskussioner.

Boken är indelad i elva kapitel, som vart och ett tar upp olika 
aspekter av svenskt språkbruk bl.a. textens delar, ordföljd, syft-
ning, språkvårdens klassiker, ord och inga visor, fraser och idiom.

Tilläggsmaterialet i form av rättskrivningsregler med övningar 
och finns på www.laromedel.fi. Kontakta laromedel@sets.fi för 
lösenord. 

9789515234360 språkhandboken 20,30

jennie storgård

Pedagogisk 
text
Du som arbetar med texter i din 
vardag är i nyckelposition för att 
främja läsförståelse och läslust. 
Handboken Pedagogisk text är 
kortfattad och lättöverskådlig 
och lämpar sig väl att användas i 
undervisningen för att utveckla studerandes skrivande.

I handboken Pedagogisk text reflekterar Jennie Storgård 
över vad i texten som gör att den går hem hos läsaren. En 
pedagogisk skriven text är lätt att ta till sig. Den har enhetlig 
stil och det finns inga lösa trådar i den. I handboken får du 
tips om hur du skriver mer effektivt, begripligt och språkligt 
korrekt så att läsarna kan fokusera på innehållet utan att 
egentligen lägga märke till språket.

Pedagogisk text är avsedd för alla skribenter som vill 
utveckla sina texter och uppdatera sina kunskaper om 
språkriktighet. Pedagogisk text hör hemma i bokhyllan både 
hos lärare och studerande. 

9789515236227 Pedagogisk text 25,60

Bredenberg, teir, töringe

Studentprov MO  Ny!
KURS 1–6

Studentprov MO är ett digitalt läromedel och riktar sig till 
studerande som ska avlägga de nya studentproven i modersmål.  

Studentprov MO innehåller digitala prov i läs- och 
skrivkompetens. De pedagogiska frågorna och kommentarerna i 
anslutning till texterna stödjer de studerandes tankeprocess och 
utvecklar deras formuleringsförmåga.

I läromedlet finns också bedömningskriterier, modellsvar på 
olika nivåer och begreppslistor.

Studentprov MO har ett tydligt och snyggt upplägg som det är 
lätt att navigera i.

9789515244741  studentprov mo elevlicens, 48 mån Utkommer 2018  26,00

tuva korsström

Från Lexå 
till Glitter-
scenen
Finlandssvenska tidsbilder, läsning-
ar, författarporträtt 1960–2013

I Från Lexå till Glitterscenen har 
Tuva Kors ström strövat i det litte-
rära landskapet från 1960-talet till 
2010-talet. Ambitionen är att hela tiden behålla det personli-
ga greppet, se samband och göra nya kopplingar. Märta och 
Henrik Tikkanen har båda skrivit om kärlek men på väldigt 
olika sätt och ofta i dialog med varandra. En del viktiga 
äldre författarskap som Solveig von Schoultz, Ulla Olins, 
Bo Carpelans, Jörn Don ners och Lars Huldéns följs upp och 
ges delvis nya tolkningar. Här ryms också litterära grupper 
som flummarna kring tidskriften Fågel Fenix och 1970-talets 
feministiska kvinnolitteratur. 

Av särskilt intresse är kapitlen som behandlar nyskriven 
litteratur med författarnamn som Kjell Westö, Ulla-Lena 
Lundberg, Monika Fagerholm, Robert Åsbacka, Emma 
Juslin och Sanna Tahvanainen för att bara nämna några.

9789515232243 Från Lexå till glitterscenen 15,00

9789515232731 Från Lexå till glitterscenen (e-bok) 9,00

Skönlitteratur
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sonja ahlfors & joanna Wingren

Blaue Frau  Ny!
Någon hatar oss igen
Illustrerad chattprosa

En uppdaterad version av den traditionel-
la brevväxlingen

Det här är en bok som består av ocen-
surerade samtal ur Sonja Ahlfors och Joanna Wingrens Facebook-
chatt. Tillsammans utgör de den feministiska och normkritiska 
teatergruppen Blaue Frau.

Någon hatar oss igen kan ses som en uppdaterad version av den 
traditionella brevväxlingen, lika intensiv, men rakare, kvickare och 
med högre puls. Texten är ursinnig, direkt och framför allt rolig. 
Det visuella uttrycket speglar textens råhet och ärlighet. Gränsen 
mellan text och bild är flytande.

Det visuella landskapet har skapats av illustratören Johan 
Isaksson.

9789515243362 någon hatar oss igen 25,00

alfred Backa 

Finland  
hundranånting 
Vad är högerextremt i båda ändarna 
med Kekkonen i mitten? Om du svarar 
”Republiken Finlands historia” så har du 
en rätt så mörk humor och världssyn. Då 
är det här boken för dig! 

Vi går från nationens första stapplande år till Lapporörelsen, 
tar en avstickare in i tre krig, får besök av Hitler, vänder ryggen åt 
Hitler för att bli Sovjets bästa vän, radikaliserar studentrörelsen, 
skaffar ny president, går med i EU och avslutar med nationens 
färskaste stapplande år. 

9789515240996 Finland hundranånting 30,00

eva Frantz 

Blå villan Ny!
Debut för kommissarie Anna Glad.

Mitt i natten, på väg hem från en fest 
hittar ett ungt par en liten pojke irrande 
längs landsvägen. Han bor i den blå 
villan i skogsbrynet. På köksgolvet ligger 
pojkens mamma Becca i en pöl av blod. 
Hjälp tillkallas och den svårt skadade 
kvinnan förs skyndsamt till sjukhuset. 
Poliskommissarie Anna Glad får i upp-
gift att utreda brottet.

9789515243294  Blå villan 28,00

9789515243300  Blå villan (e-bok) 22,00

eva Frantz 

Sommarön
Eva Frantz deckardebut nu som pocket!

I Porkala skärgård ligger Sommarön som är 
försäkringsbolaget Axelssons sommarpara-
dis. Här finns stugor som personalen kan 
hyra för en symbolisk summa. 

Denna vecka är alla stugor upptagna: Det 
är meningen att chefer, försäljare, it-personal 
och kundtjänst skall umgås med varan-
dra under fria former, familjerna är också med mer eller mindre 
motvilligt.

Allt är upplagt för sol, bad och lagom mängder lådvin till grill-
biffarna.

9789515243867 sommarön (pocket) 9,00

9789515240194 sommarön (e-bok) 9,00

martina moliis-mellberg

7  
Prosalyrisk svit

Det är bara havet som är fritt. Kanske.

I sin hyllade debut A skrev Martina Mo-
liis-Mellberg om att vara på fel sida av sig 
själv och om viljan att hitta rätt. I 7 handlar 
det istället om att fly. Om att försöka kom-
ma undan sig själv och sätta sitt hopp till en 
plats: havet. Till platser i havet. Till undervattensryggar, isolerade 
öar, Djupet.

Går det att börja om? Går det att lämna sig själv? Vetenskaps-
mannen Lomonosov brottas med sin ensamhet. Karnevalkungen 
Witte brottas med sitt förflutna. Någon på en ö brottas med sin 
galenskap. Andromeda och Aiolos brottas med begäret och det 
som finns inom.

7 är en hyllning till havet i sina olika skepnader: Atlanten, Öst-
ersjön, Stilla havet, Adriatiska havet, Norra Ishavet För det är bara 
havet som är fritt. Kanske.

9789515243331 7 Prosalyrisk svit 20,00

anders Larsson 

Kalevala för lata Ny!
Efterlängtat nytryck lagom till Finlands  
100-årsjubileum!

Ur det nyskrivna förordet av Anders Larsson: 
”Först när boken kommit i tryck började jag 
ana eposets ”helighet” och ”allvarstyngd”, 
trots att jag naturligtvis var medveten om dess 
plats i den finska folksjälen och betydelse för 
det finländska nationalstatsbygget ... det visade sig att många 
svenskspråkiga inte kunde sitt nationalepos så bra, men hållit det 
hemligt. Dessa välkomnade nu denna skyltade promenadstig i 
nära anslutning till det vilda och fredade naturreservatet Kalevala.

9789515243553 kalevala för lata 15,00

Ny!

Skönlitteratur
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anna Lindholm 

Projekt Ines 
Fem kvinnor i inbördeskriget 1918

Genom brev och intervjuer, arkiv och egna 
reflektioner närmar sig Anna Lindholm 
fem kvinnor i inbördeskrigets Finland: sin 
egen morfars mor Ines Nyberg som satt i 
Snappertuna med små barn och skrev till sin 
Verner, den hårt prövade Josefina Hägg från 
samma by, den övertygade socialisten Anna Forsström i Helsing-
fors, societetsflickan Anita Topelius och den irriterande Dagmar 
Ruin, som gjorde succé i fält och blev headhuntad av Mannerheim 
efteråt.

På gratis.laromedel.fi finns ett pedagogiskt material kostnads-
fritt att ladda ned.

9789515243461 Projekt ines 30,00

matilda södergran

överlevorna  Ny!
Vad är vi, en trött samling arv och rester 
eller något nytt och aldrig förut skådat, 
stjärnor utan svindel?

Matilda Södergran har listats som en 
av de tjugo viktigaste unga poeterna som 
skriver på svenska. Med Överlevorna tar 
hon ett steg bort från det kroppsliga och ser på det som försiggår 
människor emellan. ”Medgörlighetens förbannelse. Smärtkransen 
runt samtalet.”

9789515244246 överlevorna Utkommer våren 2018  22,00

Philip teir 

Så här upphör 
världen 
Med Vinterkriget visade Philip Teir att han 
är en vass äktenskapsskildrare och även i 
denna roman, hans andra, står en familj i 
centrum.

Erik och Julia bor i Helsingfors och ska 
tillbringa en lång sommar i Österbotten tillsammans med sina två 
barn. De ser ut som en vacker kärnfamilj mitt i livet, men tiden 
tillsammans blottlägger sprickorna och andra personer dyker upp 
och komplicerar tillvaron. Särskilt påverkas de av Julias barn-
domsvän Marika och hennes karismatiska man Chris. 

Chris leder Rörelsen, en grupp miljöaktivister som gett upp 
hoppet om att klimatförändringarna går att hejda och som i stället 
ägnar sig åt att sörja den värld som gått förlorad. I utkanten finns 
en kvinna i ett hus vid stranden som lever ensam och bär på en 
stor sorg.

Kring dessa människor, en sommar, spinner Philip Teir en 
berättelse om livsval och lögner, om barndom och vuxenhet. Hur 
lever vi om vi vet att världen snart kommer att upphöra?

9789515241443 så här upphör världen 30,00

9789515241528 så här upphör världen (e-bok) 24,00

Bosse Hellsten

Jökel  Ny!
Anteckningar för en opera

I poeten Bosse Hellstens debutroman lider 
protagonisten av förstockning. Han kan 
inte skriva dikter längre, utan drömmer om 
ett liv som björn och har inlett arbetet med 
en opera. Enligt Henrik Tikkanens devis 
har han försökt supa sig till konstnär, men i 
stället konstigt nog supit sig till fyllo.

Jökel är en roman om en expedition till en inre sumpmark. En 
berättelse om konsten, spriten och gränslösheten; undergången och 
uppståndelsen. En odyssé över ödsliga glaciärer till brölande tubor 
om manlighet och konstnärskap. 

9789515243317 jökel 25,00

kjell Westö 

Den svavelgula 
himlen  Ny!
Kjell Westös nya, episka roman spänner från 
det solblekta 1960-talet till vår mörka tid. 
En Helsingforspojke växer upp i skuggan av 
den välbärgade och mäktiga familjen Rabell, 
som har en ståtlig gård i närheten av hans 
föräldrars enkla sommarstuga. Pojken blir 
vän med den okuvliga Alex och får vistas tätt intill familjen, som 
visar sig vara drabbad av olycka under den blanka ytan.

I romanens hett pulserande hjärta finns kärleken mellan Alex 
lillasyster Stella Rabell och berättaren. Deras band är starkt men 
skoningslöst, den erotiska attraktionen förvandlas till en hunger 
omöjlig att stilla, och genom decennierna kretsar de två ständigt 
kring varandra utan att kunna vare sig välja eller välja bort sin 
kärlek.

9789515243249 den svavelgula himlen 34,00

9789515243256 den svavelgula himlen (e-bok) 27,00

kjell Westö 

Lugna favoriter  
Ny!
Berättelser i urval 1989-2004

Lugna favoriter innehåller sju av de elva 
berättelserna från Kjell Westös tidiga 
novellsamlingar Utslag och Fallet Bruus. 
Moster Elsie, den elaka Melba, rocksånga-
ren Stettin, alla finns med. Dessutom ingår Ackermans berättelse 
och de nyskrivna novellerna Domaren, Lugna Favoriter och 1968. 
“Egentligen har du ingen chans att kolla om den här storyn är 
sann. Egentligen kan du inte kolla nånting alls ser du, och det 
tycker jag är ganska cool”, säger tonåringen Jake i Lugna favoriter.

9789515244253 Lugna favoriter Utkommer i mars 2018  25,00

9789515245380 Lugna favoriter (e-bok) Utkommer i mars 2018  20,00
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digitala versioner av en del av uppgifterna samt hörförståelser, 
extra texter och uppgifter. Tilläggsmaterialet finns infogat i den 
digitala läroboken – man klickar på ikoner i boken för att öppna, 
lyssna och göra. Varje elevlicens innehåller även lärarhandledning. 

9789515239310 ovi auki 1 25,50

9789515240590 ovi auki 1 elevlicens, 6 mån 15,30

9789515240583 ovi auki 1 elevlicens, 48 mån 23,00  

9789515240712 ovi auki 1 Paket  
(bok + 48 mån. licens)

30,60

9789515240897 ovi auki 2 25,50

9789515240613 ovi auki 2 elevlicens, 6 mån 15,30

9789515240606 ovi auki 2 elevlicens, 48 mån 23,00  

9789515240729 ovi auki 2 Paket  
(bok +48 mån. licens)

30,60

9789515242013 ovi auki 3 25,50

9789515241597 ovi auki 3 elevlicens, 6 mån 15,30

9789515241603 ovi auki 3 elevlicens, 48 mån 23,00  

9789515242594 ovi auki 3 Paket  
(bok +48 mån. licens)

30,60

9789515242006 ovi auki 4 25,50

9789515241566 ovi auki 4 elevlicens, 6 mån 15,30

9789515241573 ovi auki 4 elevlicens, 48 mån 23,00  

9789515242600 ovi auki 4 Paket  
(bok + 48 mån. licens)

30,60

9789515241993 ovi auki 5 25,50

9789515242556 ovi auki 5 elevlicens, 6 mån 15,30

9789515242549 ovi auki 5 elevlicens, 48 mån 23,00  

9789515242617 ovi auki 5 Paket  
(bok + 48 mån. licens)

30,60

9789515243577 ovi auki 6 25,50

9789515243607 ovi auki 6 elevlicens, 6 mån   15,30

9789515243584 ovi auki 6 elevlicens, 48 mån   23,00

9789515245670 ovi auki 6 Paket 
(bok + 48 mån licens)

  30,60

Brännström, klemets, Lahtinen, saarukka, sjöström, sundgren

Ovi auki  
KURS 1–6

Ovi auki är en ny serie i A-finska och modersmålsinriktad finska 
för gymnasiet.

Läromedlet är utarbetat för att passa elever med olika förkun-
skaper. Ovi auki vill ge enspråkigt svenska elever en säker grund 
att stå på och samtidigt ge utmaningar och tuggmotstånd åt mera 
tvåspråkiga elever.

Ovi auki är indelad i nivåer och kan därför också användas 
inom mofi-undervisningen. Nivåerna och individualiseringsmöj-
ligheterna syns både i lärandemålen och i lärobokens struktur. 
Varje kursbok innehåller texter och uppgifter uppdelade i tre 
tematiska avsnitt, Jakso 1–3. Varje del börjar med lärandemålen för 
avsnittet. Lärandemålen finns på tre nivåer och hjälper eleven att 
hitta sin egen kunskaps- och målnivå. Eleven börjar med Alku och 
väljer därefter rätt nivå. 

Grammatiken finns samlad i slutet av boken och innehåller 
både förklaringar och övningar.

Ovi auki 1 tar avstamp i vardagen med skola, hälsa, närmiljö 
och intressen. Ovi auki 1 ger eleven verktyg att berätta om sig själv 
och diskutera sin vardag, sin verklighet och sina åsikter. Inom 
grammatiken tar Ovi auki 1 upp verb och objekt.

I Ovi auki 2 är temaområdena natur, miljö och vetenskap. I 
grammatiken behandlas nomen, subjekt och unipersonella me-
ningar.

Ovi auki 3 behandlar teknik, konsumtion och handel. Infinitiv 
och particip tas upp i grammatikdelen. 

Tema i Ovi auki 4 är media och samhällsengagemang. I gram-
matiken behandlas participkonstruktioner. 

Ovi auki 5 fokuserar på studier, utbildning, arbete och närings-
liv. Adverbial och skiljetecken tas upp i grammatiken. 

Ovi auki 6 har kultur och litteratur som tema. I grammatiken 
behandlas stilistik och vanliga språkfel. 

Varje del av Ovi auki ges också ut som digibok, som omfattar 
hela den tryckta boken. Dessutom ingår i den digitala läroboken 

Ny! Ny! Ny!
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saarukka, Högback, Pyykkönen

Kasvotusten*
Kasvotusten* finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan. 

jalkanen, Pensar

Sanasampo
KURS 1–8

Sanasampo är en tematisk finsk–
svensk ordlista. Den är gjord med 
tanke på de ämnesområden, som 
ingår i de allmänna riktlinjerna för 
läroplanen i finska för gymnasiet. 
En hel del ord som hör till basstof-
fet kan inte sorteras under något speciellt område och finns 
därför i en allmän del. Totalt omfattar boken 13 kapitel. 

9789515223319 sanasampo 18,90

johannes anyuru

He hukkuvat 
ätiensä  
kyyneliin   Ny!
Eräänä talvi-iltana kolme Isisin kannatta-
jaa hyökkää kirjakauppaan. Kiistellyn tai-
teilijan esiintyminen katkeaa laukauksiin, 
paniikki pääsee valloilleen. Osa yleisöstä 
jää panttivangeiksi. Mutta kesken hyökkäyksen nuori nainen, 
jonka tehtävänä on videoida tapahtumat, kääntyy kumppaninsa 
puoleen ja kuiskaa: Tämä on väärin. Meidän ei pitäisi olla täällä. 
Meidän pitäisi häipyä. 

9789515243560 He hukkuvat äitiensä 
kyyneliin

Utkommer i april 2018  34,00

9789515244468 He hukkuvat äitiensä  
kyyneliin (e-bok)

Utkommer i april 2018  27,00

kim Lindén

Sujuvaa:  
Asiakas-
palvelua
Sujuvaa: Asiakaspalvelua är ett fristående 
läromedel i praktisk finska för dem som 
behöver träna ord och fraser inom kund-
servicen. Teman är bl.a. hövlighet, frågor 
och svar, betalning och instruktioner. Centrala situationer är t.ex. 
att erbjuda hjälp, tala i telefon, demonstrera och beskriva produk-
ter samt att ta emot klagomål. Läromedlet utgår från konkreta 
lärandemål och praktiska behov i arbetslivet.

9789515236128 sujuvaa: asiakaspalvelua 17,40

Bandi

Syytös
Syytös on realistinen pohjoiskorealai-
nen novellikokoelma, joka ajoittuu 
1990-luvulle. Se on silmät avaava kuvaus 
tavallisten ihmisten, miesten ja naisten, 
lasten ja aikuisten, elämästä suljetussa 
yhteiskunnassa, jonka arjesta ei juuri 
tiedetä. Ahdistava mutta toiveikas kirja 
ihmisyydestä, joka pitää pintansa hir-
veimmissäkin olosuhteissa.

9789515241290 syytös   32,00

9789515241306 syytös (e-bok)   25,00

sarah Crossan 

Yksi  Ny!
Teini-ikäiset Grace ja Tippi eivät siedä, 
että heitä tuijotetaan, mutta he ovat 
tottuneet siihen. He ovat siamilaiset 
kaksoset, yhtä kaikin mahdollisin ta-
voin. He toivovat enemmän kuin mitään 
muuta, että heidät nähtäisiin yksitellen, 
kumpikin vuorollaan, kahtena erillisenä 
ihmisenä kuten muutkin. He haluavat 
oikeita, omia ystäviä. Entä rakkaus? 

9789515244338 Yksi Utkommer i februari 2018  22,00

9789515244529 Yksi (e-bok) Utkommer i februari 2018  17,00

Serien Sujuvaa innehåller också tre enklare häften, Uuden 
ihmisen tapaaminen 1 och Uuden ihmisen tapaaminen 2 samt 
Ostoksilla. Läs mer på sidan 35.

miska rantanen

Kivaan kipuun
Lisää mediamokia kokonaisen kirjan 
verran, nyt deluxe-lahjalaitoksena 
mukana Kukkivan syyspervon ja 
Kaikki ranteet auki -teosten parhaim-
misto sekä uusimmat älynväläykset 
ihmiskunnan kirjallisen tuotannon 
ehtymättömästä runsaudensarvesta.

9789515239785 kivaan kipuun 22,00

Finsk skönlitteratur
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Piia Leino

Taivas 
Helsinki, 2058. Akseli työskentelee 
yliopistolla ja yrittää innottomasti 
selvittää, mikä on lamaannuttanut 
suomalaiset. Valon kaupungissa kansa-
laiset kyyristelevät asunnoissaan, eivät 
puhu, lapsia ei enää synny. Rajat on 
suljettu eikä tulevaisuutta ole. Lohduksi 
alamaisilleen Valo on antanut Taivaan, 
virtuaalisen tilan jossa vanha maailma 
elää kauniimpana ja lempeämpänä kuin 
koskaan.

9789515244024 taivas 30,00

9789515244475 taivas (e-bok) 24,00

roosa meriläinen & saara särmä 

Anna mennä
Onko ok ottaa selfieitä? Mihin nainen 
tarvitsee käsitteitä? Saako kiroilla, vai 
eikö saa? Miten ottaa jännittämisestä 
kaikki irti? Kuinka kehdata enemmän? 
Pitääkö itseään rakastaa?

Feministiset kysymykset ovat usein 
kinkkisiä, koska maailma on kinkkinen. 
Silloin suomalaisfeminismin superstarat 
Rosa Meriläinen ja Saara Särmä rientävät 
hätiin. He kertovat, miten asiat näyttävät olevan, miten ne oikeasti 
ovat ja mitä he siitä ajattelevat – kumpikin omalla tavallaan.

9789515243287 anna mennä (pocket) 10,00 

9789515239976 anna mennä (e-bok) 10,00

otso sillanaukee

Zero Waste  Ny!
Tiesitkö, että keskivertosuomalainen 
tuottaa lähes 500 kg kaatopaikkajätettä 
vuodessa? Vain muutaman vuosikym-
menen takainen niukkuus on vaihtunut 
tilanteeseen, jossa päivittäiset valin-
tamme kuormittavat niin maapalloa 
kuin ihmisten kukkaroa ja terveyttä 
kestämättömällä tavalla. Suunta voidaan 
kuitenkin kääntää. 

Zero Waste – jäähyväiset jätteille johdattelee lukijan kohti 
kestävämpää kuluttamista elämänlaadusta tinkimättä. 

9789515244031 Zero Waste Utkommer i maj  26,00

9789515244505 Zero Waste (e-bok) Utkommer i maj  20,00

Harri Veistinen

Kotitekoisen 
poikabändin 
alkeet
15-vuotias Rene Kolppanen on selvinnyt 
yläkoulusta noudattamalla isoveljensä 
sääntöjä: ”A) Älä tee itsestäsi numeroa. 
B) Ole huomaamaton. C) Ole keskiver-
to. D) Älä rakastu koulun kauneimpiin 
tyttöihin.” Pian Rene voi jättää taakseen koulun, kylän ja ihmiset. 
Kuka nyt haluaisi jäädä Kiukaisiin? Siellä ei tapahdu mitään, eikä 
tule koskaan tapahtumaankaan. 

9789515239907 kotitekoisen poikabändin alkeet 24,00

9789515240019 kotitekoisen poikabändin alkeet (e-bok) 9,00

eija Hetekivi-olsson

Miira  Ny!
Miira kertoo Göteborgissa asuvan, 
juuriltaan suomalaisen nuoren tarinan. 
Miira elää 80-luvun loppua, kätkeytyy 
pakkelin taakse ja kantaa linkkuveistä 
taskussaan. Kirja kertoo köyhyydestä, 
mutta myös siitä, että luokkayhteis-
kunnassa voi kivuta korkeammalle, tai 
ainakin yrittää.

9789515242860 miira 32,00

9789515242877 miira (e-bok)   25,00

mari Pulkkinen

Surun sylissä
Suomalaisten kokemuksia menetyksestä

Suru tulkitaan nykyajassa yleensä 
poikkeustilaksi, josta tulee päästä eroon. 
Tavoitteellisuutta korostava tulkinta 
on kaventanut surun ja surevan ym-
märtämistä. Suomessa on vaikea surra 
ja suhtautua surevaan. Tulkinta surusta 
suorituksena on vaikuttanut myös 
osanottamiseen myötätunnon sijaan 
tarjolla on jopa kärsimättömiä kehotuk-
sia siivota suru pois.

Surun sylissä osoittaa, että surua voidaan ajatella toisin. Väi-
töstutkimukseen pohjautuva teos käsittelee läheisen menettämistä 
kokonaisvaltaisena kokemuksena. Kirjassa tarkastellaan suomalais-
ten kirjeitse kerrottuja menetyskokemuksia.

9789515243164 surun sylissä 34,00

9789515243171 surun sylissä  (e-bok) 27,00

Ny!
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Koll på grammatiken: 

Engelska
ÅK 7–9, GYMNASIET

Koll på grammatiken: Engelska presente-
rar kortfattat och grundligt det centrala 
i den engelska grammatiken. I häftet in-
går också ett avsnitt om uttal, som bland 
annat tar upp centrala språkljud och en 
kort summering av när man använder 
fallande och stigande tonhöjd. Häftet 
passar alla som snabbt behöver repetera 
eller kolla upp något.

9789515236586 koll på grammatiken: engelska – gy 15,20

elovaara m.fl. andtfolk, Hannuksela, Lindroth, mattila

New ProFiles  
KURS 1–4

New ProFiles erbjuder en välplanerad helhet med mångsidiga och 
autentiska texter. Speciell fokus ligger på kommunikativ förmåga 
och texterna representerar ett flertal olika genrer. Flera av texterna 
tar upp engelskans betydelse som globalt språk och presenterar 
olika delar av den engelsktalande världen. Både text och uppgifter 
möjliggör differentiering av undervisningen i enlighet med olika 
gruppers och studerandes behov.

New ProFiles 1 är avsedd för kurs 1 i A-engelska. I bokens fyra 
delar får gymnasisterna fundera på språket ur olika synvinklar, 
bl.a. muntlig kommunikation i form av dialoger och intervjuer, 
men även kroppsspråk tas upp. Vardagslivet, närmiljön, kompis-
relationerna och välmående är centrala teman. Eleverna får också 
råd om hur man skriver uppsats och sammanställer en portfolio. 
Grammatikdelen behandlar ordföljd, frågesatser och de olika 
tidsformerna.

New ProFiles 2 är indelad i fyra delar och innehåller texter i ett 
flertal olika genrer. Kommunikation i olika situationer, kontexter 
och former är i fokus genom hela boken. Viktiga teman är resande, 
fritid och jämställdhet samt digitaliseringens inverkan på den 
enskilda människans liv. I grammatiken behandlas pronomen, 
genitivformer, formella subjekt, passiv och komparation av adjektiv 
och adverb. 

New ProFiles 3 har som tema kultur. Boken innehåller texter i 
olika genrer och tar upp kulturella skillnader och mångkulturalism 
inom litteratur, musik, drama och bildkonst. Kommunikation i 

olika situationer och kontexter behandlas också. Singularis och plu-
ralis, artiklar, indirekt tal och skrivregler tas upp i grammatiken.

New ProFiles 4 behandlar olika samhälleliga teman som med-
borgaraktivism, politik, medias roll i samhället och hur man kan 
påverka sitt liv och sin omgivning. Grammatiken tar upp modala 
hjälpverb samt relativa och indefinita pronomen. Boken innehåller 
också råd för hur man förbereder sig inför en debatt och hur man 
skriver insändare och argumenterande texter. 

Varje bok utkommer också i digital version, med elevlicenser på 
6 eller 48 månader. Det går också att köpa bok och en 48 måna-
ders licens i paket. 

9789515239082 new ProFiles 1 30,40

9789515240569 new ProFiles 1 elevlicens, 6 mån 18,20

9789515240552 new ProFiles 1 elevlicens, 48 mån 27,40

9789515240736 new ProFiles 1 Paket (bok + 48 
mån. licens)

36,50

9789515239099 new ProFiles 2 30,40

9789515240576 new ProFiles 2 elevlicens, 6 mån   18,20

9789515240903 new ProFiles 2 elevlicens, 48 mån   27,40

9789515240743 new Profiles 2 Paket  
(bok + 48 mån. licens)

  36,50

9789515242501 new ProFiles 3 30,40

9789515242426 new ProFiles 3 elevlicens, 6 mån Utkommer 2018  18,20

9789515242396 new ProFiles 3 elevlicens, 48 mån Utkommer 2018  27,40

9789515242624 new ProFiles 3 Paket  
(bok + 48 mån. licens)

Utkommer 2018  36,50

9789515243614 new ProFiles 4 Utkommer 2018  30,40

9789515243638 new ProFiles 4 elevlicens, 6 mån Utkommer 2018  18,20

9789515243621 new ProFiles 4 elevlicens, 48 mån Utkommer 2018  27,40

9789515245687 new ProFiles 4 Paket  
(bok + 48 mån. licens)

Utkommer 2018  36,50

Ny! Ny!

Engelska

elovaara m.fl. Lindroth, Hannuksela

ProFiles
GYMNASIET

Serien ProFiles erbjuder en välplanerad 
helhet med mångsidiga och autentiska 
texter. Både text och uppgifter möjliggör 
differentiering av undervisningen i enlig-
het med olika gruppers och studerandes 
behov.

ProFiles 1–3 har ersatts av New ProFiles.  
För enskilda titlar, se beställningslistan. 

mäki, silk, Blusi 

Abi Engelska*
Abi Engelska finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.
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kelkka m.fl.

Kurz und gut*
Kurz und gut finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan. 

Busse, jaakamo, kovanen

Abi Tyska*
Abi Tyska finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Busse m.fl.

Panorama  
Deutsch 1–8
B2 GYMNASIET

Panorama Deutsch är en serie i B2-tyska för gymnasiet. Läromedlet 
tar upp sådana ämnen som intresserar ungdomar. 

Texterna och bilderna är moderna och ger en verklighetstrogen 
bild av tyskt vardagsliv, samtidigt som den tyskspråkiga kulturen 
presenteras.

I kurserna 1–3 träffar vi några ungdomar från Neustadt och med 
dem får vi följa med till andra tyskspråkiga länder och också till 
Finland. 

Vi får också ta del av ungdomarnas tankar om livet förr och nu 
och skillnaden mellan att bo i en stad eller på landet.

De följande tre kurserna för oss till östra Tyskland och till Dres-
den. Vi får läsa om tysk kultur och blir också bekanta med några 
ungdomar från trakten.

De avslutande två kurserna tar upp frågor kring vetenskap, 
forskning och miljöfrågor på ett sätt som intresserar ungdomar.

I textboken ingår autentiskt material som representerar olika 
texttyper. Där ingår också en utförlig grammatikdel med regler 
och strukturer.

Övningsböckerna innehåller omväxlande övningar för ordförråd, 
kommunikation och grammatik.

9789515225061 Panorama deutsch 1–3 texte 39,80

9789515225375 Panorama deutsch 1–3 Übungen 1 17,20

9789515225771 Panorama deutsch 1–3 Übungen 2 17,80

9789515225788 Panorama deutsch 1–3 Übungen 3 17,80

9789515225894 Panorama deutsch 4–6 texte 41,30

9789515225900 Panorama deutsch 4–6 Übungen 4 17,30

9789515225917 Panorama deutsch 4–6 Übungen 5 17,30

9789515225924 Panorama deutsch 4–6 Übungen 6 17,30

9789515227003 Panorama deutsch 7–8 texte 34,00

9789515227898 Panorama deutsch 7–8 Übungen 7 19,60

9789515228130 Panorama deutsch 7–8 Übungen 8 19,60

Tyska 

 Franska

Spanska 

Koll på grammatiken: 

Spanska
ÅK 7–9, GYMNASIET      

Koll på grammatiken är en ny serie 
lättöverskådliga grammatikhäf-
ten. Koll på grammatiken: Spanska 
presenterar kortfattat och grundligt 
det centrala i den spanska gramma-
tiken. Häftena är bra för dem som 
snabbt behöver repetera eller kolla 
upp något.

Innehållet är upplagt på tre nivåer för att du lätt skall hitta din 
nivå. Grunderna ger dig basen, det viktigaste så att du klarar det 
mesta. På den mellersta nivån får du konkreta regler och råd för 
grammatiken i praktiken. Och bonusnivån ger dig det där lilla 
extra som du kan briljera med.

9789515236302 koll på grammatiken spanska 15,20

rodriguez, kaasinen, Heinrich

Abi Spanska*
Abi Spanska finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan. 

Bärlund m.fl. granberg

Voilà!*
Voilà finns endast i begränsad upplaga. Se beställningslistan. 



GYMNASIET

57

Matematik

ekonen m.fl. österberg

Ma1 Gemensam
KURS 1

Ma1 Gemensam täcker den första matema-
tikkursen i gymnasiet. Den kompletterar 
och förstärker de kunskaper och färdighe-
ter som behövs för studier i matematik på 
gymnasiet och hjälper dessutom eleverna att 
välja om de vill studera kort eller lång matematik. 

Ma1 Gemensam vill att den studerande ska upptäcka hur viktig 
matematiken är för studierna i gymnasiet och också förstå mate-
matikens betydelse i arbetslivet och samhället i stort.

9789515238979 ma1 gemensam 22,00

9789515240507 ma1 gemensam elevlicens, 6 mån 13,20

9789515240491 ma1 gemensam elevlicens, 48 mån 19,80

9789515240750 ma1 gemensam Paket (bok + 48 mån. licens) 26,40

Ma 
serien i kort och lång matematik!  
Schildts & Söderströms ger ut Ma, en ny serie i matematik 
för den långa och korta kursen. De enskilda delarna i serien 
ges ut som print och i digital version, med elevlicenser på 6 
eller 48 månader. Det går också att köpa ett paket med både 
bok och en 48 månaders licens. 

I det digitala materialet ingår modellösningar till uppgif-
terna och frågor för reflektion. En del av teorin exemplifieras 
med hjälp av videoanimationer. 

Ma ger läraren möjlighet att på ett smidigt sätt planera 
undervisningen och anpassa den till olika pedagogiska 
grepp.

En introduktionsvideo till serien finns på laromedel.sets.fi

Heinonen m.fl. salenius, österberg 

Abi Kort matematik*
Abi Kort matematik finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Hassinen m.fl. salenius, stenberg, österberg

Sigma* 
Sigma finns endast i begränsad upplaga. Se beställningslistan

9789515239006 ma2 kort 25,00

9789515240521 ma2 kort elevlicens, 6 mån 15,00

9789515240514 ma2 kort elevlicens, 48 mån 22,50

9789515240767 ma2 kort Paket (bok + 48 mån. licens) 30,00

9789515240989 ma3 kort 25,00

9789515241078 ma3 kort elevlicens, 6 mån 15,00

9789515241061 ma3 kort elevlicens, 48 mån 22,50

9789515242433 ma3 kort Paket  (bok + 48 mån. licens) 30,00

9789515242051 ma4 kort 25,00

9789515241023 ma4 kort elevlicens, 6 mån 15,00

9789515241016 ma4 kort elevlicens, 48 mån 22,50

9789515242631 ma4 kort Paket (bok + 48 mån. licens) 30,00

9789515243645 ma5 kort 25,00

9789515243669 ma5 kort elevlicens, 6 mån 15,00

9789515243652 ma5 kort elevlicens, 48 mån 22,50

9789515245397 ma5 kort Paket (bok + 48 mån. licens) 30,00

9789515243904 ma6 kort Utkommer 2018 25,00

9789515243928 ma6 kort elevlicens, 6 mån Utkommer 2018 15,00

9789515243911 ma6 kort elevlicens, 48 mån Utkommer 2018 22,50

9789515243935 ma6 kort Paket (bok + 48 mån. licens) Utkommer 2018 30,00

9789515245151 ma7 kort Utkommer 2018 25,00

9789515245168 ma7 kort elevlicens, 6 mån Utkommer 2018 15,00

9789515245175 ma7 kort elevlicens, 48 mån Utkommer 2018 22,50

9789515245144 ma7 kort Paket (bok + 48 mån. licens) Utkommer 2018 30,00

ekonen m.fl. Palmberg, salenius, österberg

Ma Kort matematik
KURS 2–7

Ma Kort är ett läromedel i kort matematik. Serien uppmuntrar den 
studerande att utveckla ett matematiskt tankesätt och att förbättra 
färdigheterna i problemlösning.

Målet med serien är att ge den studerande positiva erfarenheter 
av matematiken och att uppmuntra till en undersökande inlär-
ning.

I serien Ma Kort har författarna strävat till att uppnå klarhet 
och tydlighet i upplägget. De praktiska exemplen och övningarna 
stöder inlärningen och möjliggör en differentiering av undervis-
ningen.  

Ma Kort vill att den studerande ska upptäcka nyttan av mate-
matik i studierna och inse betydelsen av matematiken i arbetslivet 
och samhället. Ma Kort stöder den studerande att ta emot och 
analysera matematisk information i en föränderlig värld.

Det digitala materialet innehåller boken i digital form. Vidare 
ingår frågor för reflektion och modellösningar till uppgifterna. 

Matematik

Ny!
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ekonen, m.fl. Palmberg, salenius, österberg

Ma Lång matematik
KURS 2–11

Den nya serien i lång matematik Ma Lång leder in i de matematis-
ka begreppens värld, vilka åskådliggörs på ett konkret och exakt 
sätt. Det finns uppgifter av olika svårighetsgrad som lämpar sig 
såväl för övning av baskunskaper som för utmaningar för dem som 
vill fördjupa sig i ämnet. I serien återkommer teori, exempel och 
tips om hur man använder tekniska hjälpmedel på ett naturligt 
sätt.

Det är lätt att planera undervisningen med Ma Lång. Materialet 
kan användas i traditionell undervisning och i så kallad omvänd 
undervisning (flipped classroom).

Det digitala materialet innehåller boken i digital form. Vidare 
ingår frågor för reflektion och modellösningar till uppgifterna. 

9789515238993 ma2 Lång 23,90

9789515240545 ma2 Lång elevlicens, 6 mån 14,30

9789515240538 ma2 Lång elevlicens, 48 mån 21,50

9789515240781 ma2 Lång Paket (bok + 48 mån. licens) 28,70

9789515240972 ma3 Lång 28,20

9789515241085 ma3 Lång elevlicens, 6 mån 16,90

9789515241092 ma3 Lång elevlicens, 48 mån 25,40

9789515242440 ma3 Lång Paket (bok + 48 mån. licens) 33,80

9789515241054 ma4 Lång 23,90

9789515241030 ma4 Lång elevlicens, 6 mån 14,30

9789515241047 ma4 Lång elevlicens, 48 mån 21,50

9789515242648 ma4 Lång Paket (bok + 48 mån. licens) 28,70

9789515242785 ma5 Lång 23,90

9789515242792 ma5 Lång elevlicens, 6 mån 14,30

9789515242808 ma5 Lång elevlicens, 48 mån 21,50

9789515243430 ma5 Lång Paket  (bok + 48 mån. licens) 28,70

9789515243676 ma6 Lång 23,90

9789515243690 ma6 Lång elevlicens, 6 mån 14,30

9789515243683 ma6 Lång elevlicens, 48 mån 21,50

9789515243874 ma6 Lång Paket (bok + 48 mån. licens) 28,70

9789515243706 ma7 Lång 23,90

9789515243720 ma7 Lång elevlicens, 6 mån 14,30

9789515243713 ma7 Lång elevlicens, 48 mån 21,50

9789515243881 ma7 Lång Paket (bok + 48 mån. licens) 28,70

9789515244758 ma8 Lång 23,90

9789515244765 ma8 Lång elevlicens, 6 mån 14,30

9789515244772 ma8 Lång elevlicens, 48 mån 21,50

9789515245694 ma8 Lång Paket (bok + 48 mån. licens) 28,70

9789515244789 ma9 Lång Utkommer 2018 23,90

9789515244802 ma9 Lång elevlicens, 6 mån Utkommer 2018 14,30

9789515244796 ma9 Lång elevlicens, 48 mån Utkommer 2018 21,50

9789515245700 ma9 Lång Paket  
(bok + 48 mån. licens)

Utkommer 2018 28,70

9789515244819 ma10 Lång Utkommer 2018 23,90

9789515244826 ma10 Lång elevlicens, 6 mån Utkommer 2018 14,30

9789515244833 ma10 Lång elevlicens, 48 mån Utkommer 2018 21,50

9789515245717 ma10 Lång Paket  
(bok + 48 mån. licens)

Utkommer 2018 28,70

9789515243737 ma11 Lång 23,90

9789515243751 ma11 Lång elevlicens, 6 mån 14,30

9789515243744 ma11 Lång elevlicens, 48 mån 21,50

9789515243898 ma11 Lång Paket (bok + 48 mån. licens) 28,70

kontkanen m.fl. Burman,  
Höglund, Lillhonga, smedlund, 
Westermark, österberg

Ellips*
GYMNASIET

Serien Ellips ersätts successivt av Ma 
Lång. Böckerna för kurserna 1–5 och 
7 är slutsålda medan delarna 6 och 
8–11 och 14 endast finns i begränsad 
upplaga. 

Lösningarna till Ellips (på finska) 
finns på laromedel.fi. Skriv till oss för att få inloggningskod.

Ny!
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Lehto m.fl. Waxlax

Fys för gymnasiet  
KURS 1–5

Fys för gymnasiet är vår nya serie i fysik. Den ger de studerande 
möjligheter att forma, tolka och utvärdera olika modeller i fysik och 
använda dem för att beskriva fenomen och göra prognoser. Fys för 
gymnasiet är en översättning av Fysiikka, som ges ut av Sanoma pro.

I Fys för gymnasiet presenteras teorier och åskådliggörs fenomen 
med informativa exempel. Uppgifterna är mångsidiga och de 
förbereder de studerande inför studentexamen och för fortsatta 
studier i fysik. Stoffet kan absolveras i grupp eller i form av under-
sökande undervisning. Serien passar också för självstudier.

Fys för gymnasiet ger läraren goda möjligheter att planera under-
visningen utgående från olika pedagogiska tankegångar.

Fys Elevlicenser gäller för 6 eller för 48 månader. De innehåller 
en digital version av boken men också modellsvar och videobase-
rade beskrivningar av olika fenomen. Det går också köpa bok och 
licens till paketpris.

Fysik / Kemi

Lehto m.fl. jungner, Waxlax

Fysik*
Fysik finns endast i begränsad upplaga. Se beställningslistan

koskinen m.fl. Hagström

Ke för gymnasiet 
KURS 1–3

Ke för gymnasiet är vår nya serie i kemi. Den 
ger de studerande en bred allmänbildning 
och ett naturvetenskapligt förhållningssätt 
till ämnet.

Ke för gymnasiet vill väcka intresset för 
studier i kemi. Serien innehåller många 
uppgifter av olika slag och bilderna finns 
med för att stöda inlärningen. Ke för gymna-
siet ger läraren möjligheter att själv planera 
undervisningen.

Serien ger också utrymme för studier i 
grupp. Innehållet, uppgifterna och de prak-
tiska experimenten kan också behandlas som 
större forskningsprojekt.

Elevlicenserna gäller för 6 eller för 48 
månader. De innehåller en digital version av 
boken men också modellsvar och videobase-
rade beskrivningar av olika fenomen. Man 
kan också köpa bok och licens till paketpris.

Serien Ke avslutas i och med kurs 3. Efter 
det rekommenderar vi någon av de tidigare 
serierna. 

Fysik 

kaila m.fl. Wennström

Kemi*
För enskilda titlar av Kemi, se beställningslistan. 

Lampiselkä m.fl.

Kemisten*
Kemisten finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

9789515238924 Fy1 37,80

9789515240408 Fy1 elevlicens, 6 mån 22,70

9789515240385 Fy1 elevlicens, 48 mån 34,00

9789515240798 Fy1 Paket (bok + 48 mån. licens) 45,40

9789515238931 Fy2 37,80

9789515240422 Fy2 elevlicens, 6 mån 22,70

9789515240415 Fy2 elevlicens, 48 mån 34,00

9789515240804 Fy2 Paket (bok + 48 mån. licens) 45,40

9789515242044 Fy3 37,80

9789515241795 Fy3 elevlicens, 6 mån 22,70

9789515241788 Fy3 elevlicens, 48 mån 34,00

9789515242655 Fy3 Paket (bok + 48 mån. licens) 45,40

9789515243768 Fy4 37,80

9789515243782 Fy4 elevlicens, 6 mån 22,70

9789515243775 Fy4 elevlicens, 48 mån 34,00

9789515244437 Fy4 Paket (bok + 48 mån. licens) 45,40

9789515245465 Fy5 Utkommer våren 2018 37,80

9789515245489 Fy5 elevlicens 6 mån Utkommer våren 2018 22,70

9789515245472 Fy5 elevlicens 48 mån Utkommer våren 2018 34,00

9789515245755 Fy5 Paket (bok + 48 mån. licens) Utkommer våren 2018 45,40

Kemi

9789515239013 ke1 33,50

9789515240460 ke1 elevlicens, 6 mån 20,10

9789515240453 ke1 elevlicens, 48 mån 30,20

9789515240811 ke1 Paket (bok + 48 mån. licens) 40,20

9789515240293 ke2 33,50

9789515240484 ke2 elevlicens, 6 mån 20,10

9789515240477 ke2 elevlicens, 48 mån 30,20

9789515240828 ke2 Paket (bok + 48 mån. licens) 40,20

9789515241009 ke3 33,50

9789515241757 ke3 elevlicens, 6 mån 20,10

9789515241740 ke3 elevlicens, 48 måns 30,20

9789515242662 ke3 Paket (bok + 48 mån. licens) 40,20
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Cantell m.fl. nystedt

Ge för gymnasiet
KURS 1–2  

Ny serie i geografi!

Ge är Schildts & Söderströms nya serie i geografi för gymnasiet. 
Serien är en översättning av Geos, som ges ut av Sanoma Pro. Vi 
planerar ge ut de två första kurserna under 2018. 

Ge1 En värld i förändring tar upp aktuella frågor, bl.a. flykting-
rörelserna, klimatförändringen, och den ojämna utvecklingen 
i världen. I de flesta kapitel finns också ett vetenskapligt tema-
uppslag med olika exempel som fördjupar den egentliga texten. 

Ge1 betonar hur viktigt det är att studera geomedia. För-
fattarna vill att eleverna funderar på det som tas upp i boken 
och hur det påverkar deras eget liv. Ge1 ger också möjlighet till 
reflektion och hur man påverkar och tar del av aktuella frågor. 
Digitala kartor och olika digitala applikationer ingår som en 
integrerad del av läromedlet. 

Ge2 Den blå planeten tar upp naturvetenskapliga fenomen 
i atmosfären, hydrosfären, litosfären och i biosfären. I boken 

Geografi

elf, strömgård

GE4*
GE4 Regionstudier finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.  

Biologi 

Hälsokunskap

Happonen m.fl. 

Bios*
Bios finns endast i begränsad upplaga. Se beställningslistan. 

beskrivs orsakerna till varför vissa naturfenomen uppstår, hur 
de fördelar sig regionalt och på vilket sätt de påverkar män-
niskornas liv. Många belysande illustrationer och konkreta 
exempel hjälper eleverna att förstå och gestalta de företeelser 
som beskrivs. 

I Ge2 finns också temauppslag med fördjupande text och 
konkreta exempel. Ge2 betonar också betydelsen av geomedia. 
Författarna vill att eleverna funderar på det som tas upp i boken 
och hur det påverkar deras eget liv. Ge2 ger också möjlighet till 
reflektion och hur man påverkar och tar del av aktuella frågor. 

9789515245212 ge1 Utkommer 2018  32,80

9789515245236 ge1 elevlicens, 6 mån Utkommer 2018  19,70

9789515245229 ge1 elevlicens, 48 mån Utkommer 2018  29,50

9789515245243 ge1 Paket (bok + 48 mån. licens) Utkommer 2018  39,40

9789515245267 ge2 Utkommer 2018  32,80

9789515245274 ge2 elevlicens, 6 mån Utkommer 2018  19,70

9789515245281 ge2 elevlicens, 48 mån Utkommer 2018  29,50

9789515245298 ge2 Paket (bok + 48 mån. licens) Utkommer 2018  39,40

Fabricius m.fl. Lithén

Abi Geografi*
Abi Geografi finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Hiekka m.fl. Flemming

Abi Biologi*
Abi Biologi finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan. 

Fogelholm m.fl.

Hälsa
GYMNASIET

Hälsa är en serie i hälsokunskap för gymnasiet. Läromedlet har ett 
modernt grepp med utgångspunkt i hur skolämnet kan hjälpa elev-
erna att vårda sin egen hälsa. 

Hälsa 1 Hälsans grunder betonar vikten av att sköta om den 
egna hälsan. Olika teman som behandlas är bl.a. folkhälsan och 
folksjukdomar, den psykiska hälsan, kosten och egenvård.

Hälsa 2 Ungdom, hälsa och vardag belyser olika delar av hälso-
vården och hälsofrämjandet. 

Hälsa 3 Hälsa och forskning redogör för vad vetenskaplig forsk-
ning är och handleder eleverna att göra egna små undersökningar.

9789515228055 Hälsa 1 30,20

9789515234032 Hälsa 2 37,20

9789515236388 Hälsa 3 31,40 

Ny!
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Historia

sture Lindholm

Självständighet?
KURS 3

Självständighet? presenterar Finlands historia, 
från och med den svenska tiden och ti-
den som autonomt storfurstendöme under 
Ryssland ända fram till dagens moderna, 
mångkulturella EU-land. I boken behandlas Finlands politiska, 
ekonomiska och kulturella utveckling, bland annat under bryt-
ningstiden på 1860-talet under den svåra vägen till självständighet 
samt under 1900-talets stora samhällsomvälvningar och kriser.

I Självständighet? ställs utvecklingen i Finland också in i ett 
större europeiskt och globalt sammanhang, och som titeln antyder, 
inbjuder boken också till en problematisering av självständighets-
begreppet. Hur självständigt har Finland riktigt varit under olika 
perioder i sin historia?
9789515233141 självständighet? 29,30

9789515240668 självständighet? elevlicens, 6 mån 17,60

9789515240651 självständighet? elevlicens, 48 mån 26,40

9789515240859 självständighet? Paket (bok + 48 mån. licens) 35,20

Zacharias Topelius

Svenska litteratursällskapet och Schildts & Söderströms har 
tagit fram ett nytt material om Zacharias Topelius. Läs mer 
på sidan 67.

gullberg, Lindholm

Hi för gymnasiet
KURS 1–2

Hi för gymnasiet är Schildts & Söderströms 
nya serie i historia. 

Hi1 Civilisation – världen i förändring 
sträcker sig från mänsklighetens förhistoria 
fram till dagens informations- och konsumtionssamhälle och 
granskar de stora utvecklingslinjerna ur ett europeiskt och globalt 
perspektiv. Fokus är förhållandet mellan människan och naturen.  
Vidare granskas den socioekonomiska utvecklingen och olika 
förändringsprocesser.

Tidsperspektivet i Hi1 Civilisation är brett och omfattar bland 
annat de tidiga högkulturerna, antikens värld med de olika eko-
nomiska stormakterna kring Medelhavet, medeltiden och den nya 
tiden med upptäcktsfärder och kolonialism, industrialiseringen 
samt uppkomsten av ett modernt konsumtionssamhälle.

Hi1 innehåller gott om uppgifter som förbereder studeranden 
för realprovet i historia.

Hi2 Internationella relationer behandlar samarbete och konflik-
ter mellan länder och olika ideologiska och ekonomiska tvister 
granskas. Tidsperspektivet går från nationalstaternas kamp om 
världsherraväldet under Napoleonkrigen till världskrigen, inklusi-
ve deras orsaker och följder. Kalla krigets uppdelning av världen i 
supermakternas intressesfärer samt den globaliserade världen med 
nya maktstrukturer som vuxit fram efter kalla krigets slut hör 
också till innehållet. 
9789515239259 Hi1 Utkommer 2018  30,90

9789515240446 Hi1 elevlicens, 6 mån Utkommer 2018  18,60

9789515240439 Hi1 elevlicens, 48 mån Utkommer 2018  27,80

9789515240835 Hi1 Paket (bok + 48 mån. licens) Utkommer 2018  37,10

9789515242259 Hi2 Utkommer 2018  30,90

9789515240934 Hi2 elevlicens, 6 mån Utkommer 2018  18,60

9789515240927 Hi2 elevlicens, 48 mån Utkommer 2018  27,80

9789515240842 Hi2 Paket (bok + 48 mån. licens) Utkommer 2018  37,10

aalto m.fl. kotakallio

Hi4  Ny!
KURS 4 

Vi ger ut en ny bok för kurs 4 i historia, skriven enligt den 
nya läroplanen. Den är en översättning av Editas finska 
förlaga, Kaikkien aikojen historia 4.

Boken behandlar den europeiska kulturens utveckling 
från antiken till nutid. Fokus ligger på vårt kulturella arv 
och på konst och vetenskap som uttryck för sin tid. 

Den europeiska kulturen beskrivs som en öppen och va-
rierande helhet i en ständig växelverkan med andra kulturer.

I slutet av varje kapitel finns analyserande och material-
baserade uppgifter som kan användas som förberedelse inför 
studentskrivningarna.

Det finns också modeller för hur uppgifterna ska lösas.

9789515243850 Hi4 Utkommer 2018  29,00

9789515245663 Hi4 elevlicens 6 mån Utkommer 2018  17,40

9789515245656 Hi4 elevlicens 48 mån Utkommer 2018  26,10

9789515245724 Hi4 Paket (bok + 48 mån. licens) Utkommer 2018  34,80 

sture Lindholm

österland
KURS 5

Österland redogör för Finlands äldre 
historia i enlighet med den nyaste historie-
forskningen. Vardagsliv och socialhistoria 
betonas vid sidan av den politiska och 
ekonomiska historien. Vi får veta hur människorna levde, vad de åt 
och om deras trosuppfattningar.

Boken är rikt illustrerad och bilderna ger anledning till reflexio-
ner. Varje kapitel börjar med en kort introduktion och en tidsaxel, 
som sätter tidsperiodens händelser i Norden i ett internationellt 
sammanhang. Boken innehåller även en uppgiftsdel som hjälper 
studerande att förbereda sig inför studentexamen.

9789515227065 österland 28,00

sture Lindholm

Orient*
Orient finns endast i begränsad upplaga. Se beställningslistan.

gullberg, Lindholm

Labyrint*
Labyrint finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan.

Ny!

Historia
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GYMNASIET Samhällslära

Samhällslära 

enström, Hagman, Lindholm, Lindholm

Samhällslära
KURS 1–2

Serien Samhällslära består av Samhället och Ekonomin. Läromed len 
ges ut både som traditionella kursböcker och som digitala böcker.

Samhället presenterar det finländska samhället och allmänna 
samhällsfenomen utgående från vedertagna begrepp och teorier 

i statskunskap, socialpolitik och sociologi. Boken vill orientera 
läsaren i politik och samhällsliv och visa på hur man kan påverka 
och aktivt delta i ett demokratiskt samhälle.

Ekonomin ger läsarna insikter i ekonomiskt beslutsfattande på 
olika nivåer, från de privatekonomiska beslut som vi fattar som 
individer till beslut som berör världsekonomin som helhet. Kurs-
boken ger också en historisk översikt av den finländska ekonomin 
och världsekonomin.

Samhället och Ekonomin finns också som digitala böcker, med 
en 6 eller 48 månaders licens. De digitala böckerna har texten 
inläst och innehåller begreppsförklaringar, uppgifter och videolän-
kar.

9789515239617 samhället 30,50

9789515240644 samhället elevlicens, 6 mån 23,70

9789515239631 samhället elevlicens, 48 mån 26,30

9789515240866 samhället Paket (bok + 48 mån. licens) 36,60

9789515239457 ekonomin 29,30

9789515240392 ekonomin elevlicens, 6 mån 23,70

9789515239655 ekonomin elevlicens, 48 mån 26,30

9789515240873 ekonomin Paket (bok + 48 mån. licens) 35,10

ojanen m.fl. gripenberg

Integration 
KURS 3 

Integration – Finland, Europa och världen 
i förändring är avsedd för den tredje kur-
sen i samhällslära. Den är en översätt-
ning av Editas bok Kanta 3.

Boken är uppbyggd kring fem huvud-
kapitel: Internationellt samarbete,  Att leva i Europa, EU:s mål och 
verksamhet, EU som ekonomisk region och Europa och Finland 
i en föränderlig värld. I anslutning till de enskilda kapitlen finns 
olika slag av uppgifter men också till en del bilder, diagram och 
kartor hör uppgifter.

I Integration ingår fördjupande texter, som ger mera ingående 
kunskap i det ämne avsnittet handlar om. I slutet av varje kapitel 
finns analyserande och materialbaserade uppgifter som kan använ-
das som förberedelse inför studentskrivningarna.

Integration ger de studerande möjlighet att aktivt delta i under-
visningen, att komma med egna åsikter och samtidigt pröva dem i 
diskussioner. 

Integration finns också som 6 månaders eller 48 månaders elevli-
censer. Bok och 48 månaders licens finns också som paket. 

9789515242105 integration 28,00

9789515242419 integration elevlicens, 6 mån 16,80 

9789515242402 integration elevlicens, 48 mån 25,20

9789515242754 integration Paket (bok + 48 mån. licens) 33,60

Linnainmaa m.fl.

Lagkunskap*
GYMNASIET

Lagkunskap för gymnasiet ger inblick i den 
vardagsjuridik de flesta bör känna till. 
Boken är uppbyggd som en handbok och 
kan även användas efter slutförda studier. 
Lagkunskap för gymnasiet innehåller upp-
gifter som baserar sig på rättsfall. Uppgif-
terna möjliggör en repetition av det viktigaste i varje kapitel och 
gör det lättare för den studerande att förbereda sig för studentex-
amen. Till boken hör också en lärarhandledning. Lagkunskap för 
gymnasiet finns endast i begränsad upplaga.

9789515222374 Lagkunskap för gymnasiet* 29,20

9789515223340 Lagkunskap för gymnasiet lärarhandledning* 51,10

Nytt läromedel i lagkunskap!  Ny!
Schildts & Söderströms planerar att ge ut en ny bok i sam-
hällslära för kurs 4, Medborgarens lagkunskap. Vi beräknar 
att boken blir klar under 2018. 

9789515245182 Lagkunskap sL4 Utkommer 2018  29,70

9789515245205 Lagkunskap sL4, elevlicens 
6 mån

Utkommer 2018  17,80

9789515245199 Lagkunskap sL4, elevlicens 
48 mån

Utkommer 2018  26,70

9789515245731 Lagkunskap sL4 Paket  
(bok + 48 mån. licens) 

Utkommer 2018  35,60

kohi m.fl. schauman

Abi Samhällslära* 
Abi Samhällslära finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan. 



GYMNASIET

63

Religion

soili tiimonen

Repetitionsbok 
i religion*
REPETITION

Repetitionsbok i religion innehåller en 
sammanställning av alla gymnasiekurser i 
religion. Dessutom ingår i boken ett stort 

Religion 

Fredriksson m.fl. 

Re för gymnasiet 
KURS 1–3

Re för gymnasiet är Schildts & Söderströms nya serie i religi-
on. Författarna ser religionen som ett mångfasetterat fenomen 
som förändras i takt med tiden. De stora religionerna och olika 
tolkningar av dem presenteras vid sidan av världsåskådningen hos 
religionslösa. 

De olika delarna i Re för gymnasiet ges också ut som digitala 
böcker, med licenser på 6 eller 48 månader. En licens innehåller 
bokens text samt bokens bilder för projicering.

I Re för gymnasiet tar man fasta på att religionen kan vara såväl 
en institution som erfarenheter hos den enskilda människan. Fakta 
problematiseras och granskas ur olika synvinklar och belyses med 
konkreta exempel.

Re1 Religionens mångfald behandlas de tre stora världsreligioner-
na, kristendom, judendom och islam och deras historiska bak-
grund. Boken tar också upp religionsforskning och ställer frågan 
vad religion är.

Re2 Kristendomens mångfald täcker den andra kursen i religion. 
Boken tar upp centrala frågor i den kristna läran, hur religiositeten 
kommer till uttryck i vardagen och på vilket sätt kristendomen är 
synlig i samhället. Boken innehåller också sammafattningar till 
stöd för minnet och för repetition. Vidare finns faktarutor som 
fördjupar och breddar innehållet.

Re3 är ett nytt läromedel för den tredje kursen i religion i 
gymnasiet. I boken behandlas religionen i Indien, buddhismen, 
religionen i Kina och Japan samt nya religioner. I en global värld 
är det viktigt att känna till olika religioner och kulturer eftersom 

de avspeglas i människors vardag. Boken är uppbyggd av teori, 
sammanfattande avsnitt och reflekterande frågor. 

9789515239341 re1 30,90

9789515240637 re1 elevlicens, 6 mån 18,50

9789515240620 re1 elevlicens, 48 mån 27,80

9789515240880 re1 Paket (bok + 48 mån. licens) 37,10

9789515242068 re2 30,90

9789515241665 re2 elevlicens, 6 mån 18,50

9789515241672 re2 elevlicens, 48 mån 27,80

9789515242686 re2 Paket (bok + 48 mån. licens) 37,10

9789515245038 re3 Utkommer 2018  30,90

9789515245052 re3 elevlicens, 6 mån Utkommer 2018  18,50

9789515245045 re3 elevlicens, 48 mån Utkommer 2018  27,80

9789515245748 re3 Paket (bok + 48 mån. licens) Utkommer 2018  37,10

Hanki m.fl. Creutz, johansson, Wikström

Religion för gymnasiet
GYMNASIET

Religion för gymnasiet består av 4 kurser. Tre av böckerna är över-
sättningar av den finska serien Virta, medan boken för kurs 4 är 
utarbetad enkom för de svenska skolorna. 

9789515222367 religion för gymnasiet kurs 2 – kyrkan i tidens ström 27,40

9789515223265 religion för gymnasiet kurs 3 – Livets val 27,80

9789515223357 religion för gymnasiet kurs 4 – Uttryck för tro 27,40

9789515224286 religion för gymnasiet kurs 5 – tro i Finland 28,40

antal övningsuppgifter, studentexamensfrågor och modellsvar, 
som ger färdigheter att formulera ett moget och genomtänkt 
studentexamenssvar. Repetitionsbok i religion lämpar sig både 
för studerande som repeterar på egen hand inför ämnesrealen 
och som lärobok för repetitionskursen. Petra Bredenberg och 
Camilla Norkko står för översättningen till svenska.  

9789515224200 repetitionsbok i religion* 33,40
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GYMNASIET Psykologi

Psykologi

degerman m.fl. norkko

Sinne  
KURS 1–2

Sinne är en översättning av Motiivi, som utkommer hos Sanoma 
Pro. Den presenterar psykologin som en fascinerande vetenskap 
och med stark förankring i den nyaste forskningen. 

Serien innehåller många konkreta exempel ur verkliga livet för 
att de studerande lättare ska kunna ta till sig undervisningen. 

Varje bok i serien finns också utgiven som digital elevlicens. I 
det ingår materialet från boken kompletterat med uppgifter, grafer 
och bilder samt reflekterande frågor.

I Sinne 1 granskas den mänskliga aktiviteten ur en biologisk, 
psykologisk och sociokulturell synvinkel medan studier och inlär-
ning ses ur ett psykologiskt perspektiv. 

De studerande får ta del av olika psykologiska teorier samt klas-
siska och nyare studier inom psykologin. 

I boken beskrivs också en mängd fallstudier, som på ett intres-
sant sätt belyser de teman som behandlas. I slutet av varje kapitel 
finns uppgifter och centrala begrepp. 

Sinne 2 beskriver människans utveckling och hur man utvär-
derar utvecklingspsykologisk forskning  och anpassar den, både 
generellt men också på ett mera individuellt plan. 

Boken tar också upp människans fortgående utveckling under 
hela livet och presenterar olika undersökningar och konkreta 
exempel för att göra studierna intressanta. 

I slutet av boken finns en översikt över de viktigaste forskarna 
inom psykologin och ett omfattande begreppsregister. 

9789515240941 sinne 1 31,60

9789515241702 sinne 1 elevlicens, 6 mån 19,00  

9789515241719 sinne 1 elevlicens, 48 mån 28,40  

9789515242693 sinne 1 Paket (bok + 48 mån. licens) 37,90

9789515242037 sinne 2 31,60

9789515241689 sinne 2 elevlicens, 6 mån 19,00  

9789515241696 sinne 2 elevlicens, 48 mån 28,40  

9789515242709 sinne 2 Paket (bok + 48 mån. licens) 37,90

karrasch m.fl. norkko

Abi  
Psykologi* 
REPETITION

Abi Psykologi är en repetitionsbok i 
psykologi. Boken innehåller konkre-
ta uppgifter om olika typer av frågor 
som kan ingå i studentprovet.  

Abi Psykologi finns endast i begränsad upplaga. 

9789515018403 abi Psykologi* 27,50

Laine, Vilkko-riihelä

Människans 
psyke
GYMNASIET

Människans psyke är en serie i psykologi för 
gymnasiet. Serien vill väcka elevernas intres-
se för ämnet. Människans psyke tar upp de 
faktorer som som bygger upp våra personliga 
styrkor och ger oss en positiv livshållning.

Serien Människans psyke är en översätt-
ning av den finska serien Mielen maailma. 

Människans psyke Kurs 1 och Kurs 2 är 
slutsålda. 

9789515223814 kurs 3 – människan och kunskapen 25,60

9789515224460 kurs 4 – känslor, motiv och tänkande 25,60

9789515225276 kurs 5 – Personlighet och psykisk hälsa 25,60

karrasch m.fl. norkko, salenius

PS Psykologi  
för gymnasiet
GYMNASIET

Serien i PS Psykologi för gymnasiet bygger 
på ett åskådligt framställningssätt med en 
mångfald exempel tagna ur verkliga livet. I 
forskningsreferaten understryks psykologins 
vetenskapliga ställning. Ps Psykologi för gym-
nasiet Kurs 1 och Kurs 2 är slutsålda.

9789515237484 Ps Psykologi för gymnasiet 3 25,70

9789515236579 Ps Psykologi för gymnasiet 4 26,70

9789515237491 Ps Psykologi för gymnasiet 5 31,60

9789515229892 Ps socialpsykologi 32,70

Ny!
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Filosofi / Studiehandledning

Filosofi

klockars, Lehtinen, Lindholm, silfvast, österman

Nya öppna frågor
KURS 1–2

Kurs 1 och 2 i serien Öppna frågor har omarbetas i enlighet med den 
nya läroplanen. Dessutom har författarna utökat antalet uppgifter 
med övningar som främjar analytiskt och självständigt tänkande. 

Nya Öppna frågor 1 är upplagd kring några av de mest centrala 
områdena inom filosofin, dvs. tänkande och argumentation. I 
kapitel 1 introduceras de grundläggande filosofiska frågorna och 
filosofins väsen. I kapitel 2 diskuteras vad kritiskt tänkande och 
argumentation är samt presenteras en rad tankeverktyg kopplade 
till de här områdena. Kapitel 3 behandlar kunskapens natur, frågor 
om synvinkel och objektivitet samt vad som egentligen menas med 
verklighet. Kapitel 4 behandlar centrala vetenskapsfilosofiska frå-
gor. I kapitel 5 presenteras och behandlas en uppsättning dagsaktu-
ella filosofiska frågor.

Nya Öppna frågor 2 strävar efter att utveckla elevernas omdömes-  
och reflektionsförmåga och hur man kan motivera olika uppfatt-
ningar och ställningstaganden. Boken behandlar både etiska frågor 
som rör individens livsval, livsmening, ett gott liv och medmänsk-
liga relationer. Nya Öppna frågor 2 tacklar dessutom dagsaktuella 
frågor om etiskt engagemang, feminism, det mångkulturella sam-
hället, medicinsk etik, arbetslivet, nätetik och miljöfilosofi. 

Vardera boken ges också ut som en digital lärobok med elevli-
censer på 6 eller 48 månader. Det går också att köpa bok och en 48 
månaders licens i paket. 

9789515239372 öppna frågor 1 ny 26,60

9789515241641 öppna frågor 1 elevlicens, 6 mån ny 16,70

9789515241658 öppna frågor 1 elevlicens, 48 mån ny 24,90

9789515242716 öppna frågor 1 Paket ny (bok + 48 mån. licens) 31,90

9789515239389 öppna frågor 2 ny 26,60

9789515240682 öppna frågor 2 elevlicens, 6 mån ny 16,70

9789515240675 öppna frågor 2 elevlicens, 48 mån ny 24,90

9789515242723 öppna frågor 2 Paket ny (bok + 48 mån. licens) 31,90

klockars, nordström,  
silfvast, teir, österman

öppna  
frågor
GYMNASIET

Öppna frågor består av böcker 
för kurserna 3 och 4. I varje bok 
i serien är stoffet systematiskt 
uppbyggt kring olika filosofiska 
områden. Böckerna innehåller 
också rutor som fördjupar vissa 
teman och förklarar centrala 
begrepp. I slutet av varje kapitel 
finns ett uppslag som  tar upp intressanta ämnen som anknyter 
stoffet i kapitlet.

I Öppna frågor vill författarna öppna perspektiv och leda in 
eleverna på fritt, kritiskt och självkritiskt tänkande inom filosofins 
olika områden.

9789515224941 öppna frågor 3 kunskap och verkligheter 26,70

9789515223418 öppna frågor 4 samhällsfilosofi 26,70

Studiehandledning 

von numers-ekman, Quagraine

Studiehandledning Ny!
KURS 1–2

Schildts & Söderströms kommer ut med ett nytt läromedel 
i studiehandledning och studieteknik under våren 2018. Det 
nya läromedlet behandlar stoff ur båda kurserna i studie-
handledning. Materialet är en guide i inlärning och studier 
för gymnasisterna. Bland annat behandlas anteckningstek-
nik, koncentration, källhänvisningar och hur man planerar 
sin tid. Studietekniken står i en central position i det nya 
läromedlet eftersom studieteknik är viktig för framgången 
både i gymnasiet och i fortsatta studier och arbetsliv. 

9789515242273 studiehandledning 30,00

Hiekkataipale m.fl. 

Vägvisaren*
Vägvisaren finns endast i begränsad upplaga.  
Se beställningslistan. 

Ny!
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GYMNASIET Filosofi / övrigt

jennie storgård

Pedagogisk 
text
Du som arbetar med texter i din vardag 
är i nyckelposition för att främja läsför-
ståelse och läslust. Handboken Pedago-
gisk text är kortfattad och lättöverskådlig 
och lämpar sig väl att användas i under-
visningen för att utveckla studerandes skrivande.

I handboken Pedagogisk text reflekterar Jennie Storgård över 
vad i texten som gör att den går hem hos läsaren. En pedagogisk 
skriven text är lätt att ta till sig. Den har enhetlig stil och det finns 
inga lösa trådar i den. I handboken får du tips om hur du skriver 
mer effektivt, begripligt och språkligt korrekt så att läsarna kan 
fokusera på innehållet utan att egentligen lägga märke till språket.

Pedagogisk text är avsedd för alla skribenter som vill utveckla 
sina texter och uppdatera sina kunskaper om språkriktighet. Peda-
gogisk text hör hemma i bokhyllan både hos lärare och studerande.

9789515236227 Pedagogisk text 25,60

Koll på grammatiken: 

Svenska som 
andraspråk
Koll på grammatiken: Svenska som 
andraspråk är en bok i grammatik för 
finskspråkiga. Den tar upp de viktigaste 
strukturerna i svenskan. Närmast för 
grundskolans högre stadier, gymnasiet 
och vuxenutbildningen.

9789515239594 koll på grammatiken svenska 14,70

kim Lindén

Sujuvaa:  
Asiakas- 
palvelua
Sujuvaa: Asiakaspalvelua är ett fristående 
läromedel i praktisk finska för dem som 
behöver träna ord och fraser inom kund-
servicen. Teman är bl.a. hövlighet, frågor 
och svar, betalning och instruktioner. Centrala situationer är t.ex. 
att erbjuda hjälp, tala i telefon, demonstrera och beskriva produk-
ter samt att ta emot klagomål. Läromedlet utgår från konkreta 
lärandemål och praktiska behov i arbetslivet.

9789515236128 sujuvaa: asiakaspalvelua 17,40

Musik 

danielsson, Lindholm

Coda
KURS 1–2

Den röda tråden i serien Coda är att 
studerandena ska utveckla ett personligt 
förhållande till musiken och fördomsfritt 
kunna förstå och tolka olika slags musik.

Coda 1 Musiken och jag är den första 
komponenten i serien och här tar förfat-
tarna upp de grundläggande musikaliska 
begreppen. Röstbehandlingen är viktig, 
likaså frågor som rör ljudmiljön och 
hörselvården, allt detta i anslutning till 
att spela och sjunga. 

Coda 2 Ett flerstämmigt Finland tar 
upp de olika musikkulturerna i Fin-
land med subkulturer och med speciell 
tonvikt på folkmusiken, populärmusiken 
och konstmusiken. Den europeiska 
konstmusikens historia behandlas sam-
tidigt som man granskar dess inflytande 
på det finländska musiklivet. Spel- och 
sångrepertoaren omfattar bl.a. bodyrytmik, tabulaturspel på gitarr, 
konst- och populärmusik av olika slag och från olika årtionden. 
Speluppgifter finns för både nybörjare och längre hunna.

9789515231369 Coda 1 30,00

9789515233981 Coda 2 30,00

övrigt 

toikkanen, oksanen

Upphovs rätten 
– HANDBOK FöR LÄRARE

Upphovsrätten – Handbok för lärare ger 
en heltäckande bild av upphovsrätten 
och reder ut de vanligaste copyrightfrå-
gor som lärarna stöter på i arbetet. Vilka 
material får läraren använda i sin un-
dervisning? Vilka rättigheter har läraren 
och eleverna till sådant de själva producerat?  Hur kan man lagligt 
utnyttja texter och bilder man hittar på nätet?

Upphovsrätten – Handbok för lärare tar upp upphovsmännens 
och användarnas rättigheter. Dessutom belyser boken de möjlig-
heter ett öppet material ger och hur man kan utnyttja det i un-
dervisningen. Boken kan användas av alla men riktar sig speciellt 
till dem som undervisar, producerar olika undervisnings- eller 
åskådningsmaterial eller håller föredrag.

9789515233004 Upphovsrätten – Handbok för lärare 45,10
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Svenska litteratursällskapet

Svenska litteratursällskapet och Schildts 
& Söderströms har tagit fram ett nytt 
läromedel om Zacharias Topelius. 
Materialet är riktat till modersmåls- och 
historieundervisningen i gymnasiet.
Läromedlet integreras i Schildts & Söder-
ströms digitala läromedel i modersmål 
och historia. Dessutom finns läromedlet 
fritt tillgängligt på laromedel.fi.

Käre Zacharias, 

Vi har inte glömt. Vi har inte glömt dig och det du 
gjorde. Dina insatser för folkbildningen och kulturlivet. 
Ditt enorma och banbrytande litterära arv. 

I dag skulle vi säga att du brann för jämlikhet,  
tolerans, utbildning och samhällsutveckling.

I dag är du mer relevant än någonsin. Och nu kan också 
våra ungdomar läsa, lyssna på och jobba med och kring 
dina verk, på något som vi kallar ”nätet”.

Vänliga hälsningar,
Det allmänbildande gymnasiet

P.S. Vi åkte till månen. D.S.

Topelius bästa tid är nu
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