
Gilla svenska sfi kurs B Digital
– Ett heldigitalt läromedel för sfi
Gilla svenska sfi kurs B Digital är ett komplett 
och heldigitalt läromedel som bygger på vårt 
sfi-läromedel Gilla svenska. Produkten innehåller 
allt du är van vid från den tryckta boken men nu 
med specialutvecklade funktioner för inlärning. 
Gilla svenska sfi kurs B Digital är flexibelt 
och genrepedagogiskt och tränar de fem 
färdigheterna: läsa, höra, samtala, berätta 
och skriva, med direkt koppling till kurs- 
planen i sfi. Fokus ligger på ett funktionellt 
språk som eleverna snabbt kan använda.

Mer sfi! 

Tryckt, blended och heldigitalt
Hur du än vill jobba – tryckt, blended
eller heldigitalt – vi har läromedel för dig!

Följ oss!  
På Facebook och Instagram lägger vi ut lektionstips, bjuder 
in till fortbildningar och tipsar om rätt läromedel för just dig! 

Facebook: @sfisidan och @nokskola
Instagram: @naturochkultur_skola

Gilla svenska
Ett flexibelt och genrepedagogiskt läromedel för sfi
Gilla svenska är ett heltäckande läromedel för kurserna
B, C och D inom sfi. Det är i första hand tänkt för elever
på studieväg 2. Läromedlet bygger på genrepedagogik
med synliga strategier och tydliga mål samt är uppbyggt
med progression inom varje kapitel. Varje kapitel är
fristående och indelat i de fem färdigheterna läsa, höra,
samtala, berätta och skriva, med direkt koppling till
kursplanen i sfi.  
 
 
Jobba 
Introduktion till arbetslivet
Boken fungerar som en förberedelse inför arbetslivet för 
den som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs C–D eller 
motsvarande. Bokens sex kapitel innehåller personliga 
berättelser från arbetslivet, diskussions- och samtalsövningar, 
faktatexter och hörförståelseövningar. Materialet utvecklar 
både språk och kunskaper om det svenska arbetslivet.

 
Summit
Grundläggande matematik i fyra delar 
Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie 
anpassad för ungdomar och vuxna med begränsad studievana 
och med andra modersmål än svenska. Den omfattar hela 
grundskolans matematik på grundläggande nivå och kan 
till exempel användas för vuxenutbildning på grundläggande 
nivå, på introduktionsprogrammen eller i förberedelseklass.
 
 
Fixa texten
För grundläggande sva
Med Fixa texten blir eleven medveten om vad som skiljer 
olika texttyper åt. Utifrån de tre S:en – syfte, språk och struktur 
– får eleven stöttning i att läsa, förstå och själv skriva olika 
slags texter.
 
 
Kostnadsfritt extramaterial 
Dina läromedel fortsätter på webben
Repetera, träna och följ upp med det digitala extramaterial 
som ingår till de flesta av dina trycka läromedel. Vi har tagit 
fram lektionsförslag, självrättande webb- och hörövningar, 
bedömningsunderlag, länksamlingar och filmer. Logga in 
på nok.se/extramaterial för att se vad som finns till just 
dina läromedel.

Sfi-podden: Språkresan
I vår spännande poddserie Språkresan
möter vi ett antal personer som har lärt 
sig svenska som andraspråk. De berättar 
om sin individuella resa och ger en mängd 
tips och råd om hur man bäst lär sig ett 
nytt språk. Tre säsonger finns klara och 
till varje avsnitt finns ett lektionsmaterial.

 

nok.se/
sfipodden



Sju jobb 
Lär elever svenska 
med arbetslivs- 
anknytning

Pictogloss
Bildserier för 
språkundervisning

Vardagssvenska
Grundkurs i svenska 
för nyanlända 
- i väntan på sfi

Lär dig
Grundläggande läs- 
och ordförståelse

Öva svenska
För nyanlända som 
möter svenskan 
för första gången

Framåt B–C 
Basläromedel för 
ett klassrum med 
flexibla starter
 

Mål 1 & 2
Basläromedel med 
lugn progression 
och mycket stött-
ning

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

Läs!
Läsförståelse  
på mycket lätt 
svenska

Lyssna!
Hörövningar  
på mycket lätt 
svenska

Lyssna mera!
Hörövningar med 
längre dialoger 
och texter, på lätt 
svenska  

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

Läspraktik 
Noveller med 
yrkestema för 
kurs B och C 

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 

Gilla svenska B–D
Basläromedel som utgår 
från genrepedagogiken 
och utvecklar elevernas 
digitala kompetens

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

Skriv i vardagen
Skrivövningar och 
mönstertexter  
som tränar elevens 
skrivande

Sju dagar
Öva kommunikation 
i vardagen

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
 

Läsa till max;  
Läsebok 1–2 &  
Novellhäfte 1–3
Skönlitterära 
läsupplevelser på  
lätt och mycket  
lätt svenska

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

 

Sagor och  
sanningar
Faktatexter och 
sagor med språkut-
vecklande övningar

Uttalsboken 
Svenskt uttal i teori 
och praktik

Målgrammatiken
Svensk grammatik 
på 18 språk

Romaner
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

Läspraktik 
Noveller med 
yrkestema för 
kurs B och C 

Yrkessvenska i 
barnomsorgen 
Kombinerar  
yrkeskompetens och 
svenskkunskaper
 

 
 

Yrkessvenska  
i vård och omsorg
Utvecklar kunskaper 
i yrkessvenska inom 
vård och omsorg 

 

Sju jobb 
Lär elever svenska 
med arbetslivs- 
anknytning
 

Rivstart Yrkesliv 
Tränar språket på 
arbetsplatsen 
– för studievana 
elever

Bakom ratten 
– att arbeta med 
transport
 

Förskolan Liljan 
– att arbeta inom 
barnomsorg
 

 
 
 
 
Harrys hörna 
– att arbeta inom 
handel
 

 
 
 
Hos Karlssons 
– att arbeta på 
restaurang
 

 
 
 
Idas arbetsvecka 
– att arbeta inom 
vård och omsorg
 

Vinklar och rör 
– att arbeta med 
teknik
 

Studieväg 2 Studieväg 3

Grundläggande SVA

Yrkessvenska

Läs mer, bläddra i böckerna och beställ utvärderingsexemplar på nok.se/sfi

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

Omvärldskunskap 
Ger grundläggande 
kunskaper i svenska, 
NO och SO

Lästid
Lättlästa noveller  
för nybörjarläsare.
Fyra noveller på 
två nivåer 

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.

Kurs B finns även som 
heldigitalt läromedel. 
Läs mer på nästa uppslag.


