
Sju jobb 
Lär elever 
svenska med 
arbetslivs- 
anknytning

Pictogloss
Bildserier för 
språkunder- 
visning

Vardagssvenska
Grundkurs i  
svenska för  
nyanlända 
- i väntan på sfi

Lär dig
Grundläggande 
läs- och ordför-
ståelse

Öva svenska
För nyanlända 
som möter 
svenskan 
för första 
gången

Gilla svenska B–D
Basläromedel som 
utgår från genre-
pedagogiken och 
utvecklar elevernas 
digitala kompetens 

Framåt B–C 
Basläromedel för 
ett klassrum med 
flexibla starter
 

Mål 1 & 2
Basläromedel med 
lugn progressi-
on och mycket 
stöttning

Mål 1 Interaktiv 
studiehandledning
Hjälper att individ- 
anpassa undervis-
ningen och passar 
perfekt för distans-
studier 

Lyssna!
Hörövningar  
på mycket lätt 
svenska

Extra 1–4
Läs- och skriv- 
träning på mycket 
lätt svenska

Läspraktik 
Sfi med yrkes- 
inriktning. Noveller 
med yrkestema för 
kurs B och C 

Skrivnyckeln
Enkla och tydliga 
förklaringar till 
svensk grammatik. 
Hjälper eleverna 
att rätta och ut-
veckla sina texter

Skriv i vardagen
Skrivövningar och 
mönstertexter  
som tränar elevens 
skrivande

Sju dagar
Öva kom- 
munikation 
i vardagen

Rivstart 
A1+A2  
& B1+B2
Basläromedel för 
studievana elever
 

Pictogloss
Bildserier för 
språkundervisning
 

Mitt i mål
Basläromedel 
med fokus på 
texttyper
 

Klara texten  
C & D
Ger eleven 
förståelse för 
olika texttyper

Skrivnyckeln 
Enkla och tydliga 
förklaringar till 
svensk grammatik. 
Hjälper eleverna 
att rätta och 
utveckla sina texter

Fixa texten
Stöttar eleven i 
att läsa, förstå och 
själv skriva olika 
slags texter 

som kock

Johanna Immonen

JOBBA

SFI
Yrkeshäfte

Sju familjer
Ger eleverna 
baskunskaper om 
Sverige
 

Sju jobb 
Lär elever 
svenska med 
arbetslivs- 
anknytning

Omvärldskunskap 
Ger grundläggande 
kunskaper i svenska, 
NO och SO

Samhällskunskap  
på lätt svenska 
Sammanfattning av 
grundskolans kurs  
i samhällskunskap

Klara texten 
C & D 
Ger eleven 
förståelse för 
olika texttyper

 
Mitt i mål
Basläromedel med 
fokus på texttyper

Pictogloss
Bildserier för  
språkundervisning

Svenska till 
vardags 
Vardagsnära 
ord och fraser
 

Skönlitteratur
Romaner för kurs 
C och D eller 
grundläggande 
SVA. Innehåller 
frågor för bok-
samtal samt 
ordlistor 

Interaktionskort  
för sfi B-D
Möjliggör en  
allsidig träning  
av den muntliga  
kommunikationen

Sagor och  
sanningar
Faktatexter och 
sagor med språkut-
vecklande övningar

Uttalsboken 
Svenskt uttal i
teori och 
praktik

Målgrammatiken
Svensk grammatik 
på 18 språk

Skönlitteratur
Romaner för kurs 
C och D eller 
grundläggande 
SVA. Innehåller 
frågor för bok-
samtal samt 
ordlistor

Jobba 
– introduktion
till arbetslivet
Information om 
den svenska
arbetsmarknaden 
– praktiska tips och 
övningar

Jobba Yrkeshäften
Till Jobba finns 
olika yrkeshäften. 
I dem fördjupas 
kunskaper om olika 
yrken på ett lättill- 
gängligt och språk- 
utvecklande sätt

Läspraktik 
Noveller med 
yrkestema för 
kurs B och C 

Yrkessvenska i 
barnomsorgen 
Kombinerar  
yrkeskompetens 
och svensk- 
kunskaper

Yrkessvenska
i vård och 
omsorg
Utvecklar kun- 
skaper i yrkes- 
svenska inom 
vård och omsorg 

 

Sju jobb 
Lär elever svenska 
med arbetslivs- 
anknytning
 

Rivstart Yrkesliv 
Tränar språket på 
arbetsplatsen 
– för studievana 
elever

Bokserie om 
yrkesliv 
En bokserie pre-
senterar sex olika 
yrkesprofiler och 
arbetsplatser

Studieväg 2 Studieväg 3

Grundläggande sva

Grundläggande vux

Yrkessvenska

Framåt A  
elevbok 
1, 2 och 3
Läs- och skriv- 
inlärning. Fortsätt 
sedan med  
Framåt B och C
 

Omvärlds- 
kunskap 
Ger grund- 
läggande  
kunskaper  
i svenska, NO 
och SO

Lästid
Lättlästa 
noveller för 
nybörjarläsare.
Fyra noveller 
på två nivåer. 
Bygg din under-
visning runt fina 
berättelser. 

Sju familjer 
Ger eleverna  
baskunskaper  
om Sverige

Sju dagar
Öva vardags- 
kommunikation
 
 

Studieväg 1

Här finns läromedel för 
dina sfi-elever – oavsett 
förkunskaper
Till många av våra läromedel finns läs-, hör- och 
webbövningar. Hur du än vill jobba  – tryckt, blended 
eller heldigitalt – vi har läromedel för dig! 
Läs mer på nok.se/sfi.

Alla kurser finns som 
heldigitalt läromedel. 
Läs mer på nästa uppslag.

Summit 1-4
Grundläggande  
matematik anpassad 
för ungdomar och 
vuxna med begrän-
sad studievana och 
med andra moders-
mål än svenska

 

PULS Fokus   
NO på grund- 
läggande nivå, 
anpassad för att 
underlätta läsning 
och läsförståelse

SOL 4000 Fokus
SO-undervisning 
på grundläggande  
nivå 

 

Get in shape
Engelska på 
grundläggande 
nivå, anpassad 
för att underlätta 
läsning och 
läsförståelse

Bläddra vidare i katalogen för mer information och 
inspiration för din sfi-undervisning!


