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I den svenska skolan pågår en omfattande digitali-
sering, och satsningar som en-till-en har öppnat 
helt nya möjligheter för lärare och elever att i större 
utsträckning arbeta med datorer och surfplattor i 
den dagliga undervisningen. 

Nu när tekniken till stor del är på plats har det 
blivit dags att på riktigt ta vara på digitaliseringens 
möjligheter, vilket också Skolverkets förslag på en 
nationell strategi för digitaliseringen av skolan sät-
ter fingret på. Visionen är att alla barn och elever 
ska ges möjlighet att utveckla en adekvat digital 
kompetens och att personalen ska ha kompetens 
att välja och använda ändamålsenliga digitala 
verktyg i sitt arbete. Digitaliseringen ska också 
underlätta planering, undervisning och uppföljning, 
och digitala verktyg och resurser ska bidra till att 
resultaten förbättras.

Många lärare och skolledare har under en längre tid 
efterfrågat digitala läromedel som stärker lärandet 
och är fullt ut anpassade för dagens undervisning. 
Den efterfrågan möter vi nu. I vårt utvecklingsar-
bete av verkligt digitala läromedel har vi strävat 
efter att kombinera trovärdigheten, överblicken och 
pedagogiken i traditionella läromedel med all den 
dynamik, flexibilitet och användarvänlighet som 
finns i vår digitala vardag. Och jag vågar påstå att vi 
har lyckats med det.

Våra läromedel är interaktiva och ger läraren stor 
flexibilitet och möjlighet att anpassa undervis-
ningen till varje klass och varje elevs individuella 
förutsättningar och behov. Förutom ett högkvali-
tativt textinnehåll, bilder, illustrationer, grafik och 
kartor innehåller NE:s läromedel bland annat film, 
TV- och radioprogram, simuleringar, interaktiva 
övningar och quiz. I varje läromedel är det dess-
utom möjligt att fördjupa sig i utvalda artiklar från 
vårt uppslagsverk och att använda NE:s ordböcker 
för att hitta förklaringar till svåra ord i texten. Inne-
hållet i läromedlen utvecklas och uppdateras kon-
tinuerligt och nya läromedel tillkommer löpande. 

Men det slutar inte här. Med era erfarenheter och er 
kunskap om vad som verkligen fungerar i en under-
visningssituation kan vi bli ännu bättre. Hos lärare 
från norr till söder finns ännu fler nya infallsvinklar, 
finslipade upplägg och fulländade laborationer, och 
vi vill mer än gärna växa tillsammans med er. Om 
du vill vara en del av vår stora satsning på lärome-
del, kontakta oss på laromedelsutveckling@ne.se så 
hör vi av oss. Självklart uppskattar vi all återkopp-
ling, såväl ris som ros.

Med vårt insteg på marknaden för läromedel vill vi 
skapa de bästa förutsättningarna för er lärare att 
göra det ni kan bäst: inspirera, engagera och stötta 
era elever på deras kunskapsresa. 

Nu skapar vi Sveriges mest  
kompletta läromedel

Hubert Kjellberg
VD
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1. ÖVERSKÅDLIGT

Varje läromedel har en tydig innehållsförteck-

ning med kursdelar och avsnitt. För eleven är 

det enkelt att se var han eller hon befinner 

sig. Allt material som tillhör kursen ligger 

inbäddat i texten. Nyckelord, extramaterial, 

mallar, laborationer, övningar och lärarmate-

rial finns också i högerpanelen.

2. BILDER, ILLUSTRATIONER OCH KARTOR

Bilder, illustrationer, grafer och tabeller 

förtydligar och exemplifierar. Kartor visar 

samband och utbredningar.

 

3. FILM OCH TV- OCH RADIOPROGRAM

Film, TV- och radioprogram väcker intresse 

och förklarar där orden inte alltid räcker till.

4. NYCKELORD

Viktiga begrepp och ord förklaras närmare i 

högerpanelen.

5. EXTRAMATERIAL

Här finns extramaterial som är relaterat till 

kursens innehåll, till exempel fördjupnings-

texter, fler filmer och länkar.

Så här fungerar våra läromedel i praktiken –
en översikt av uppbyggnad och funktioner. 
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6. MALLAR

Här hittar du olika hjälpmedel, till exempel 

mallar för bild- och textanalys, checklistor 

och säkerhetsinstruktioner inför experiment.

7. LABORATIONER

Här hittar du instruktioner för såväl praktiska 

experiment som digitala simuleringar. 

8.  ÖVNINGAR

Här finns övningar av olika slag, från analys-, 

tolknings- och skrivuppgifter till för djup-

ningsuppgifter. Många är interaktiva.

9. LÄRARMATERIAL

Här hittar du som är lärare stödmaterial som 

hjälper dig i din undervisning.

10. SLÅ UPP ORD

Markera ett ord och slå upp den rätta 

definitionen i våra ordböcker. 

11. ANTECKNA OCH MARKERA

Lärare och elever kan göra egna anteckning-

ar. Som lärare kan du välja om du vill dela 

dina anteckningar med dina elever eller inte. 

Med vår markerafunktion kan ni lyfta fram 

specifika delar av innehållet, exempelvis 

centrala meningar och stycken.

12. FÅ TEXTEN UPPLÄST

Med vår uppläsningsfunktion kan ni välja att 

få texten uppläst med talsyntes i stället för 

att läsa den. 

13. ANPASSA

Här kan du ändra storleken på texten. Som 

lärare kan du också anpassa ditt läromedel 

genom att byta plats på kursdelar och 

avsnitt.
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TILLFÖRLITLIGT
Våra läromedel är framtagna av erfarna läromedelsut-

vecklare, pedagoger, ämnesexperter, bildredaktörer och 

illustratörer. Innehållet är givetvis läroplansanknutet.

HELTÄCKANDE
Text, bilder, illustrationer, grafik, kartor, film, TV- och 

radioprogram, animationer, simuleringar och interaktiva 

övningar bildar en pedagogisk helhet i våra läromedel. 

Med detta och våra kopplingar till övriga lärresurser som 

uppslagsverket och ordböckerna skapar vi Sveriges 

mest kompletta läromedel. 

ANVÄNDARVÄNLIGT
Våra läromedel är intuitiva och fungerar lika bra på 

dator och surfplatta som i smarttelefon. Det gör att 

både du och dina elever har tillgång till era läromedel 

när och där ni behöver dem. Du som är lärare kan 

dess utom anpassa innehållet efter just dina behov 

genom att byta ordning på kursdelar och avsnitt. 

TIDSEFFEKTIVT
Våra läromedel är enkla att administrera. Du behöver en 

enkel inloggning och kan sedan smidigt distribuera 

läromedlen till dina elever. Det sparar tid som du i stället 

kan lägga på att planera dina lektioner. 

UPPDATERAT
Den digitala plattformen ger oss möjlighet att hålla våra 

läromedel aktuella. Det gäller såväl redigering av 

faktauppgifter och forskningsrön som utökning av 

innehållet genom exempelvis nya filmer och övningar.

Se möjligheterna som öppnar sig.
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VÅR UTGÅNGSPUNKT
Matematik genomsyrar hela vårt samhälle – från att 

kunna sköta den per sonliga ekonomin till att göra 

väderprognoser och förstå hur evolutionära processer 

fungerar. Att behärska matematik är att förstå verklig-

hetens språk.

VÅRT MÅL
Våra läromedel i matematik gör matematiken gripbar. 

Målet är att med mentala bilder skapa en intuitiv 

för  ståelse för matematiska samband och strukturer. 

Genom att börja enkelt, visualisera begreppen och låta 

eleven vara delaktig i varje moment kan komplexa idéer 

och koncept gradvis införas och bli en del av elevens 

kunskapsbank. Det gör matematiken mer lättåtkomlig, 

roligare, mer motiverande och mer spännande. 

SE – TESTA – UPPLEV – FÖRSTÅ
Läromedelskonceptet bygger på ett helt nytt sätt att 

uppleva och levandegöra matematik. Genom att 

eleverna interagerar med läromedlet på ett aktivt och 

intuitivt sätt och får direkt återkoppling kan de bygga 

upp en helt annan för  ståelse än med ett traditionellt 

läromedel. Eleven arbetar aktivt med materialet genom 

att använda GeoGebras möjligheter till visualisering och 

interaktivitet. 

FLEXIBELT
I Matematik 1 kan du enkelt individanpassa läromedlet. 

Till exempel har vissa elever behov av ytterligare 

repetition av grundläggande begrepp medan andra 

elever kan ta del av uppgifter av svårare karaktär. På så 

sätt kan du fokusera helt på det pedagogiska arbetet. 

Matematik 
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Läromedlet öppnar för helt nya möjligheter att testa 

elevernas förmågor och innehåller en stor variation av 

traditionella och interaktiva uppgifter, ett stort antal 

lärarledda klassgemensamma elevaktiviteter och 

laborationer, uppgifter för formativ bedömning och en 

mängd fördjupningsuppgifter samt extramaterial.

INNEHÅLL
Matematik 1 innehåller följande kursdelar: Tal i olika 

former, Algebra och ekvationer, Procent, Funktioner, 

Sannolikhetslära och statistik samt Geometri. Dessutom 

finns en repetitionskurs av grundskolans matematik. 

FÖRFATTARE
Matematik 1 och GeoGebra-visualiseringarna har skapats 

av Alexandra Andersson, Malin Christersson, Linda 

Jönsson, Jonas Hall, Anders Karlsson, Thomas Linge-

fjärd, Georgios Theodoridis, Svetlana Yushmanova och 

Bo Ögren. 

VÅRA LÄROMEDEL I MATEMATIK
• Matematik 1 (Ma1a, Ma1b, Ma1c)

• Matematik 2 (kommer vt 2017)

• Matematik 3, 4 och 5 (kommer ht 2017)

INNEHÅLLET INKLUDERAR
• Läroplanstäckande text

• Bilder och bildspel

• Filmer och program

• Videogenomgångar

• Traditionella uppgifter

• Interaktiva uppgifter

• Fördjupningsuppgifter

• GeoGebra-visualiseringar

• Lärarledda elevaktiviteter

• Laborationer

• Extramaterial

• Lärarmaterial
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Biologi
VÅR UTGÅNGSPUNKT
När du tittar ut genom fönstret kanske det mesta du ser 

omkring dig är byggnader och vägar, men kanske finns 

det också ett och annat träd med ett par fåglar i och en 

gräsplätt där grannen rastar sin hund. Men varifrån 

kommer egentligen alla träd, fåglar och andra levande 

varelser? Varför blir träden gröna på våren? Varför 

springer hunden så gärna efter bollen, och var får den 

all sin energi ifrån? Allt detta, och mer därtill, förklaras 

av biologin – livets vetenskap.

VÅRT MÅL
Målet med Biologi 1 är att ge eleverna en inblick i de 

stora frågorna kring livets historia och vad liv egentligen 

är, att visa sammanhang, fördjupa kunskaperna och 

motivera till en djupare förståelse. 

INTERAKTIVT
Läromedlet genomsyras av visualiseringar. Genom 

interaktiva diagram, kartor, tabeller och plattformsobe-

roende simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett 

helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel. 

FLEXIBELT 
Läromedlet i biologi är alltid uppdaterat och innehåller 

ett rikt text-, bild- och videomaterial (från bland annat 

UR och BBC) som inspirerar och fördjupar. Det är 

ständigt tillgängligt och bjuder in eleverna till att arbeta 

både i och utanför klassrummet. Som lärare kan du 

anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov, 

och du har tillgång till lärarmaterial. Eleven kan göra 

anteckningar och understrykningar och du kan kommu-

nicera information direkt till eleverna via läromedlet. 
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INNEHÅLL
Biologi 1 innehåller följande kursdelar: Vad är liv?, 

Cellens genetik, Genteknik, Individ och arv, Evolution 

och artbildning, Livets historia, Människans evolution, 

Etologi och beteendeekologi samt Ekologi. Varje kursdel 

innehåller övningar, extramaterial, laborationer och 

pedagogiska videor.

FÖRFATTARE
Biologi 1 är ett samarbete mellan Magnus Ehinger 

(Veten skapsakademiens lärarpris 2016) och Martin 

Granbom.

VÅRA LÄROMEDEL I BIOLOGI
• Biologi 1

• Biologi 2 (kommer ht 2017)

INNEHÅLLET INKLUDERAR
• Läroplanstäckande text

• Interaktiv statistik 

• Bilder och bildspel

• Filmer och program 

• Videofördjupningar 

• Övningar

• Laborationer

• Visualiseringar

• Simuleringar

• Quiz

• Interaktiviteter

• Extramaterial och länkar

• Lärarmaterial
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VÅR UTGÅNGSPUNKT
Vi människor är nyfikna av naturen och har i alla tider 

ställt frågor och funderat över hur världen fungerar. Det 

är därför vi riktar stora teleskop mot de mest avlägsna 

delarna av universum och det är därför vi låter atomer 

kollidera för att studera naturens minsta delar. Men fysik 

handlar om mycket mer än så. Du möter ständigt 

fysiken i din vardag – när du äter lunch, när du precis 

missar bussen och när du tar sommarens sista bad. 

VÅRT MÅL
Våra läromedel i fysik ger inblick i såväl de stora som de 

mindre frågeställningarna i världen. Målet är att ge insikt 

i de otaliga fenomen där fysiken är central, visa de större 

sammanhangen, fördjupa kunskaperna och bidra till en 

djupare förståelse kring fysik.

FYSIK PÅ ETT NYTT SÄTT 
Läromedlet i Fysik 1 innehåller ett fullständigt text- och 

bildmaterial som täcker kursen och mer därtill. Det hålls 

ständigt uppdaterat med fördjupningar och extramate-

rial kring det allra senaste inom fysiken. Genom att 

arbeta helt webbaserat med film, interaktiv grafik och 

övningar samt avancerade visualiseringar och simu le-

ring ar kan eleven utforska ämnet på ett helt annat sätt 

än i ett traditionellt läromedel.  

FLEXIBELT
Texterna i Fysik 1 är välstrukturerade och innehåller ett 

rikt bildmaterial, ett stort antal exempel med lösningar, 

fördjupningar och extramaterial. Samtliga uppgifter har 

fullständiga lösningsförslag. Fysik 1 innehåller mer än 50 

laborationer, både traditionella och interaktiva, och en 

Fysik
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stor mängd fysiksimuleringar som eleven kan arbeta 

med digitalt. Som lärare kan du anpassa strukturen i 

läromedlet efter just dina behov, och du har tillgång till 

gediget lärarmaterial.

INNEHÅLL
Fysik 1 innehåller följande kursdelar: Vad är fysik?, Ener  gi 

och värme, Väder och vind, Statisk elektricitet, Elektri-

citet, Elektromagnetisk strålning, Rörelse, Kraft och 

dynamik, Energi och arbete, Radioaktivitet samt 

Strålning på gott och ont. Fysik 2 omfattar kursdelar 

som Icke-linjär rörelse, Magnetism och induktion, Ljus 

och vågor, Atomfysik och Astrofysik. 

FÖRFATTARE
Författare är Roland Johansson. 

VÅRA LÄROMEDEL I FYSIK
• Fysik 1

• Fysik 2 (kommer vt 2017)

• Fysik 3 (kommer ht 2017)

INNEHÅLLET INKLUDERAR
• Läroplanstäckande text

• Interaktiv statistik

• Bilder och bildspel

• Filmer och program 

• Övningar

• Laborationer

• Visualiseringar

• Simuleringar

• Quiz

• Interaktivitet

• Extramaterial och länkar 

• Lärarmaterial
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Kemi
VÅR UTGÅNGSPUNKT
Kemi är en del av vår vardag – kemiska processer 

genomsyrar allt vi gör. Allt det vi kallar liv har sin grund i 

kemiska processer. Nästan alla saker vi har runt omkring 

oss är resultatet av kemiska processer. Att hitta på en ny 

maträtt är inte bara en konst utan också ett komplext 

kemiskt experiment. När vi sover är det kemiska sub-

stanser som ger signaler till hjärncellerna och skapar 

våra drömmar. Faktum är att man nästan får ont i 

huvudet av att tänka på all denna kemi som omger 

oss – vilken tur att kemister vet hur man kan framställa 

huvudvärkstabletter…

VÅRT MÅL
Målet med Kemi 1 är att ge insikt i de otaliga fenomen 

där kemin är central, kring såväl de stora frågorna om 

livet som om frågeställningar kring vardagens små 

mysterier. Vi vill också visa de större sammanhangen, 

fördjupa kunskaperna och motivera till en djupare 

förståelse.

FLEXIBELT 
Läromedlet i kemi är ständigt uppdaterat och innehåller 

ett rikt text-, bild- och videomaterial (från bland annat 

UR och BBC) som inspirerar och fördjupar. Det är 

ständigt tillgängligt och bjuder in eleverna till att arbeta 

både i och utanför klassrummet. Som lärare kan du 

anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov, 

och du har tillgång till lärarmaterial. Eleven kan göra 

anteckningar och understrykningar och du kan kommu-

nicera information direkt till eleverna via läromedlet. 
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INTERAKTIVT
Läromedlet genomsyras av visualiseringar. Genom 

interaktiva diagram, kartor, tabeller och plattformsobe-

roende simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett 

helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel. 

INNEHÅLL
Kemi 1 innehåller följande kursdelar: Den magiska 

kemin, Atomens byggnad, Det periodiska systemet, 

Kemisk bindning, Kemiska beräkningar, Syror och baser, 

Termokemi, Redoxreaktioner, Elektrokemi samt Kemisk 

analys. Varje kursdel innehåller övningar, extramaterial, 

laborationer och pedagogiska videor.

FÖRFATTARE
Läromedlet i kemi är ett samarbete mellan Magnus 

Ehinger och Christer Engström som båda har fått ta 

emot Vetenskapsakademiens lärarpris.

VÅRA LÄROMEDEL I KEMI
• Kemi 1

• Kemi 2 (kommer ht 2017)

INNEHÅLLET INKLUDERAR
• Läroplanstäckande text

• Tabeller

• Bilder och bildspel

• Filmer och program

• Videofördjupningar 

• Övningar

• Laborationer

• Visualiseringar

• Simuleringar

• Quiz

• Interaktiviteter

• Extramaterial och länkar

• Lärarmaterial
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VÅR UTGÅNGSPUNKT
Naturvetenskap handlar om att reflektera kring hur 

världen omkring oss fungerar och att försöka förstå 

verklighetens olika skepnader. I Naturkunskap handlar 

det om att få kunskap om våra personliga livsval, som 

frågor kring kropp och hälsa samt sex och samlevnad. 

Det handlar också om individens roll i samhället och de 

större sammanhangen, de frågor vi alla ställs inför vad 

gäller hållbar utveckling och genetik på gott och ont. 

VÅRT MÅL
Målet med Naturkunskap 1 är att ge eleverna en inblick 

i såväl de stora frågorna om livet som frågeställ ning ar 

kring vardagens små mysterier. Eftersom naturkunskap 

behandlar gränsområdet mellan naturvetenskapliga 

frågor och samhällsfrågor ligger fokus på ett elevaktivt 

arbetssätt som engagerar och inspirerar till ämnesöver-

gripande perspektiv.

FLEXIBELT 
Läromedlet innehåller ett rikt text-, bild- och videomate-

rial som inspirerar och fördjupar. Det är ständigt till-

gängligt och bjuder in eleverna till att arbeta både i och 

utanför klassrummet. Som lärare kan du anpassa 

struk turen i läromedlet efter just dina behov, och du har  

tillgång till lärarmaterial.

INTERAKTIVT 
Läromedlet genomsyras av visualiseringar. Genom 

interaktiva diagram, kartor, tabeller och plattformsobe-

roende simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett 

helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel. 

Naturkunskap
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INNEHÅLL
Naturkunskap 1 innehåller följande kursdelar: Naturve-

tenskap handlar om dig, Från cell till människa, Livsstil 

och hälsa, Sex och samlevnad, Ekologi, Klimat, energi 

och miljö samt Hållbar utveckling. Varje kursdel inne-

håller övningar, extramaterial, laborationer och pedago-

giska videor.

 

FÖRFATTARE
Naturkunskap är ett ämne som sträcker sig över många 

olika ämnesområden. Huvudförfattare till läromedlet är 

Magnus Ehinger (Vetenskapsakademiens lärarpris 2016), 

Martin Granbom, Lisa Kirsebom och David Olausson. 

Utöver huvudförfattarna har vi anlitat ämnesexperter 

inom vissa områden: Henrik Brändén (genetik), Linda 

Leveau (normer) och Bengt Svensson (beroende och 

droger). 

VÅRA LÄROMEDEL I NATURKUNSKAP
• Naturkunskap 1 

• Naturkunskap 2 (kommer ht 2017)

INNEHÅLLET INKLUDERAR
• Läroplanstäckande text

• Interaktiv statistik

• Bilder och bildspel

• Filmer och program 

• Videofördjupningar 

• Övningar

• Laborationer

• Visualiseringar

• Simuleringar

• Quiz

• Interaktiviteter

• Extramaterial och länkar

• Lärarmaterial
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Historia 
VÅR UTGÅNGSPUNKT
Vår omvärld förändras snabbt. För att förstå oss själva 

och vår nutid krävs att vi har kunskap om vår historia 

och kan se samband mellan olika händelser och pro-

cesser. Undervisningen i historia syftar till att utveckla 

ett historiemedvetande som gör det möjligt för oss att 

förhålla oss till och analysera händelser i nutiden genom 

att tolka det förflutna. Ett utvecklat historiemedvetande 

kräver förutom kunskap om historia även kunskap om 

historiebruk och historieskrivning. 

VÅRT MÅL
Vårt läromedel i historia för gymnasiet är uppbyggt 

kring centrala förändringsprocesser i världshistoriens 

epoker med fokus på modern historia, från 1700-tal till 

nutid. Kursdelarnas texter har en kombinerad kronolo-

gisk och tematisk struktur. Genom att utveckla be-

greppsförståelsen ger vi de verktyg som krävs för att 

dyrka upp sambanden mellan händelser och processer i 

dåtid och nutid. Vårt läromedel i historia utgår från 

ämnesplanen och bedömningskriterierna i Gy 2011. Såväl 

elever som lärare kan enkelt följa läromedlets struktur 

och innehåll och vara säkra på att samtliga betygskri-

terier behandlas i relation till ämnets centrala innehåll.

MULTIMODALT
En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text komplet-

teras med specialskrivna fördjupningar, filmer, tidslinjer, 

animationer och interaktiva illustrationer. Det möjliggör 

ett multimodalt lärande och som lärare har du stora 

möjligheter att anpassa undervisningen utifrån olika 

lärstilar och elevernas förutsättningar. Vårt läromedel i 
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historia har en unik fördel genom vår möjlighet att 

koppla begrepp till NE:s uppslagsverk.

HISTORIEBRUK
En röd tråd i övningarna och analysuppgifterna är 

möjligheten för eleverna att se och beskriva skillnader 

mellan dåtid och nutid. Det kan till exempel handla om 

att jämföra hur de första dagstidningarna etablerades i 

Sverige med framväxten av sociala medier i dag. 

Historiebruk handlar också om att se på hur olika 

aktörer använder sig av historia för att legitimera ett 

visst handlande, till exempel genom att jämföra den 

armeniska folkgruppens historiebruk med den turkiska 

statens. 

FÖRFATTARE
Bland författarna finns Johan Eriksson, Daniel Gustavs-

son Emmertz, Birgitta Melén, Ola Tedin och Ulf Zander.

VÅRA LÄROMEDEL I HISTORIA
• Historia 1

• Historia 2 (kommer ht 2017)

INNEHÅLLET INKLUDERAR
• Läroplanstäckande text

• Begreppsövningar

• Analys- och tolkningsuppgifter 

• Skrivuppgifter

• Tidslinjer

• Berättande kartor

• Bilder och bildspel

• Pedagogiska teckningar

• Filmer

• Interaktivitet

• Quiz

• Tabeller

• Extramaterial
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Religionskunskap 
VÅR UTGÅNGSPUNKT
Människan är unik i sin förmåga att fundera över sin 

existens och försöka förstå det sammanhang hon 

befinner sig i. Religioner och andra livsåskådningar har 

stor betydelse för människor i världen, och kunskap om 

olika livsåskådningar och hur de påverkar människors 

vardag är en nyckel för att utveckla relationer mellan 

individer och samhällen. Religionskunskapen ska 

förmedla verktyg för att reflektera över vem man är i 

relation till andra. Religionskunskapen har en central 

plats i skolans demokrati- och värdegrundsarbete.

VÅRT MÅL
Våra läromedel i religionskunskap tar sin utgångspunkt i 

elevernas vardag och fokus ligger på ungdomars egna 

erfarenheter av religion och möten med olika livsåskåd-

ningar. I stället för att utgå från det traditionella uppläg-

get ”mannen, skriften, läran” tar läromedlet sin utgångs-

punkt i hur religion levs i olika sammanhang. Läro med-

len utgår från ämnesplanen och bedömningskriterierna 

i Gy 2011. Det innebär att såväl elever som lärare enkelt 

kan följa läromedlets struktur och innehåll och vara 

säkra på att samtliga betygskriterier behandlas i relation 

till ämnets centrala innehåll.

MULTIMODALT
En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text komplet-

teras med specialskrivna fördjupningar och artiklar från 

NE:s uppslagsverk, filmer, tidslinjer, animationer och 

interaktiva illustrationer. Som lärare har du stora möj-

ligheter att anpassa undervisningen utifrån olika lärstilar 

och elevernas förutsättningar.
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RELIGION INIFRÅN
Kursdelarna om religioner och livsåskådningar inleds 

med en personligt färgad berättelse. Vår förhoppning är 

att eleverna ska kunna identifiera sig och känna sig 

respekterade i texterna och att berättelserna ska skapa 

nyfikenhet för hur andra praktiserar och tänker kring sin 

tro.

VÄRLDENS RELIGIONER
Läromedlen i religionskunskap innehåller också de 

interaktiva funktioner som ingår i NE:s kunskapstjänst 

Världens religioner. Med hjälp av dessa får elever och 

lärare möjlighet att utforska världsreligionerna och ge 

sig ut på en mental resa till världsreligionernas vikti-

gaste platser. 

FÖRFATTARE
Författare är Viktor Aldrin och Anders Holmgren. 

VÅRA LÄROMEDEL I RELIGIONSKUNSKAP
• Religionskunskap 1

• Religionskunskap 2 (kommer vt 2017)

• Religionskunskap – specialisering 

INNEHÅLLET INKLUDERAR
• Läroplanstäckande text

• Begreppsövningar

• Analys- och tolkningsuppgifter

• Skrivuppgifter

• Tidslinjer och tabeller

• Berättande kartor

• Bilder och bildspel

• Pedagogiska teckningar

• Filmer

• Interaktivitet

• Quiz 

• Extramaterial



22

Samhällskunskap 
VÅR UTGÅNGSPUNKT
Samhället förändras ständigt och vår utgångspunkt är 

att leverera ett läromedel som hjälper elever och lärare 

att orientera sig i omvärlden och vara deltagande 

samhällsmedborgare. Samhällskunskapen ska utmana 

eleverna att reflektera över samband, något som blir allt 

viktigare i en globaliserad värld. I ett informationssam-

hälle är förmågan att söka, sortera och värdera informa-

tion avgörande. 

VÅRT MÅL
Vårt läromedel i samhällskunskap utgår från elevernas 

livssituation och fokus ligger på ungdomars egna 

erfarenheter av internet och informationssamhället. 

Genom att alltid försöka placera kunskap i ett samman-

hang och väcka frågor engageras eleverna och de utma-

nas att dra egna slutsatser. Läromedlet utgår från 

ämnes planen och bedömningskriterierna i Gy 2011. Det 

innebär att såväl elever som lärare enkelt kan följa 

läromedlets struktur och innehåll och vara säkra på att 

samtliga betygskriterier behandlas i relation till ämnets 

centrala innehåll.

 

MULTIMODALT 
En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text komplet-

teras med specialskrivna fördjupningar och artiklar från 

NE:s uppslagsverk, filmer, tidslinjer, animationer och 

interaktiva illustrationer. Det möjliggör ett multimodalt 

lärande och som lärare har du stora möjligheter att 

anpassa undervisningen utifrån olika lärstilar och 

elevernas förutsättningar.
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UPPDATERAT
Samarbeten som EU och NATO expanderar, nya lagar 

stiftas och konflikter bryter ut. Vi uppdaterar vårt 

material kontinuerligt för att spegla samhällsförändrin g-

arna. Våra läromedel i samhällskunskap har en unik 

fördel genom vår möjlighet att koppla begrepp till NE:s 

stora och ständigt uppdaterade uppslagsverk.

KÄLLKRITIK
Elever i dag har ett ännu större behov än tidigare 

generationer av en väl utvecklad källkritisk förmåga. 

Källkritik är inte en förmåga som tränas separat, utan 

snarare ett förhållningssätt som alltid ska vara när-

varande. Därför finns det särskilda övningar i källkritik 

kopplade till läromedlets samtliga kursdelar.

 
FÖRFATTARE
Bland författarna finns Johan Eriksson, Leif Jarlén, 

Henrik Larsson, Per Tedin och Frida Stranne.

VÅRA LÄROMEDEL I SAMHÄLLSKUNSKAP
• Samhällskunskap 1

• Samhällskunskap 2 (kommer vt 2017)

INNEHÅLLET INKLUDERAR
• Läroplanstäckande text

• Begreppsövningar

• Analys- och tolkningsuppgifter 

• Skrivuppgifter 

• Tidslinjer

• Berättande kartor

• Bilder och bildspel

• Pedagogiska teckningar

• Filmer

• Interaktivitet

• Quiz

• Tabeller

• Extramaterial
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Svenska 
VÅR UTGÅNGSPUNKT
Berättelser har i alla tider fängslat människor. Läromed-

let i svenska tar avstamp i elevernas vardagsliv där olika 

medier för berättande spelar stor roll. Eleverna får 

uppleva, analysera och skapa berättelser i litteratur, film, 

tecknade serier, datorspel och andra medier. I samband 

med detta utvecklar de sitt språk, inte minst genom att 

kommunicera med andra. Dessutom får de perspektiv 

på sitt eget och andra människors liv.  

VÅRT MÅL
Svenskämnet är ett demokrati- och kulturmötesämne. 

Därför riktar vi fokus på att ge eleverna de verktyg de 

behöver för att utveckla de språkliga och kommunika-

tiva förmågor som de använder varje dag. Dessa 

förmågor är också nödvändiga när de ska studera 

vidare efter gymnasiet, i yrkes- och privatlivet liksom i 

mötet med människor från olika kulturer.

INNEHÅLL
Retorikens sju frågor är centrala. Den retoriska arbets-

processen utgör utgångspunkt för de kursdelar som 

handlar om att tala, lyssna och skriva. I kursdelen 

Analysera berättande texter utforskar eleverna kopplin-

gar mellan berättelser i olika medier. I de kursdelar som 

behandlar olika aspekter av språket tränar eleverna sig 

i att göra muntliga framställningar, föra konstruktiva 

diskussioner och utforskande samtal samt skriva olika 

typer av artiklar och utredande och argumenterande 

texter. De undersöker språk i språket som kronolekter 

och idiolekter och lyssnar på dialekter.
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PROGRESSION
Varje kursdel består av tydliga och strukturerade 

genomgångar av olika moment i kursplanen. Eleverna 

inspireras att utveckla sina förmågor och färdigheter i 

verklighetsnära och kreativa övningar. Några av öv-

ningarna är ämnesövergripande. Sist i varje avsnitt finns 

avslutande övningar som ger eleverna ett kvitto på vad 

de har lärt sig och om de har nått målen i läroplanen. 

MULTIMODALT
Avsnitten innehåller kopplingar till NE:s olika kunskaps-

tjänster som uppslagsverket, den svenska ordboken och 

Play. I läromedlet finns också ett antal nyproducerade 

videor som förklarar enskilda moment samt länkar, 

interaktiviteter och klipp.

FÖRFATTARE
Författare är Annika Bayard, Eva Bringéus, Maria 

Brännström, Mårten Dahlrot och Karin Sjöbeck.

VÅRA LÄROMEDEL I SVENSKA
• Svenska 1

• Svenska 2 (kommer ht 2017) 

INNEHÅLLET INKLUDERAR 
• Läroplanstäckande text

• Övningar

• Lärarmaterial

• Bilder och bildspel

• Filmer och program 

• Pedagogiska illustrationer

• Interaktivitet 

• Nyckelord

• Mallar

• Quiz 

• Tabeller

• Faktarutor

• Extramaterial och länkar
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Med NE i skolan får elever och lärare från förskola till 

gymnasium tillgång till digitala läromedel och kunskaps-

tjänster av hög kvalitet på ett och samma ställe.

När ni köper våra läromedel ingår våra kunskaps tjänster. 

Samtliga våra läromedel innehåller kopplingar till exem-

pelvis uppslagsverket, ordböcker och Play, men tjänster-

na fungerar också som utmärka komplement både i och 

utanför skolan. Vi garanterar att både du och dina elever 

kan använda dem för att både bredda och fördjupa era 

kunskaper. 

Vårt uppslagsverk är Sveriges främsta med långt över 

200 000 faktagranskade uppslagsord. Bakom uppslags-

orden står 4 500 ämnesexperter och en sakkunnig 

redaktion som bearbetar och uppdaterar artiklarna. 

Redaktionen ser till att materialet håller hög klass, både 

språkligt och innehållsmässigt.

Sedan vi förvärvade Norstedts ordböcker förra året har 

vi också ett unikt utbud av ordböcker. Vår stora svenska 

ordbok och vår synonymordbok hör till de mest om-

fattande i svenska språket. Norstedts randiga ordböcker i 

engelska och moderna språk har garanterat tillförlitlighet 

och kvalitet i decennier. Du hittar också en mycket om-

fattande arabisk ordbok samt ordböcker på ytterligare 

ett stort antal minoritetsspråk, däribland persiska och 

pashto.

I dag har omkring 75 procent av Sveriges lärare och 

elever redan tillgång till våra kunskapstjänster. Är du en 

av dem?

Våra kunskapstjänster ingår
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E-SPRÅK
Undervisningsmaterial på engelska, 

spanska, franska, tyska och svenska 

där eleverna tränar läs- och hör-

förståelse på sin egen nivå.

TEMAPAKET
Läroplansanknutet undervisnings-

material för olika åldrar. Här finns 

praktiska aktiviteter, faktafrågor, 

fördjupningar, animationer och länk-

tips inom skilda ämnen.

VÄRLDENS LÄNDER
En faktakälla där eleverna får kun-

skap om och kan jämföra världens 

länder samt utveckla sin förmåga att 

förstå sammanhang med hjälp av 

bland annat kartor och statistik. 

ORDBÖCKER
Våra ordböcker omfattar allt från 

svensk ordbok och synony m  ordbok 

till ordböcker på engelska, spanska, 

franska och tyska samt ett 20-tal 

minoritetsspråk.

PLAY
Med Play får ni tillgång till omkring 

20 000 filmer, dokumentärer, TV- 

och radioprogram från bland annat 

UR och BBC. Utbudet är anpassat till 

elever i förskola till gymnasium.

UPPSLAGSVERKET
Sveriges främsta uppslagsverk, base-

rat på vetenskapliga principer och 

värdeneutralitet. Många uppslagsord 

finns i två versioner, varav en med ett 

enklare språk speciellt för skolan.

JUNIOR
Samlade lärresurser som är särskilt 

anpassade för förskola och F–3. 

Tjänsten består av en anpassad 

sökfunktion och pedagogiska appar 

med läroplansanknytning.

IT FÖR LÄRARE
Ett webbaserat utbildningspaket 

med tre utbildningar som fokuserar 

på hur internet och sociala medier 

kan användas i undervisningen och 

som egen fortbildning.   

VÄRLDENS RELIGIONER
En faktakälla där eleverna kan 

utfors ka världsreligionerna på global 

och nationell nivå och hitta såväl 

beröringspunkter som skillnader 

mellan trosuppfattningar.
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Vi kommer att fortsätta utveckla, förbättra och 
finslipa våra läromedel. Genom löpande uppda-
teringar av innehållet, genom att utöka vårt 
utbud och genom att dra nytta av den tekniska 
utvecklingen. Och, inte minst, genom att lyssna 
på er. 

Saknar du något eller har du en idé om hur våra 
läromedel kan göras ännu bättre? Kontakta oss 
på laromedelsutveckling@ne.se så lyssnar vi.

Det här är bara början.



För mer information om våra läromedel, 
besök NE.se eller kontakta oss på 

skola@ne.se eller 040-665 47 00.


