Till många av våra läromedel finns läs-,
hör- och webbövningar.
Läs mer på nok.se/sfi.

Studieväg 2
Klara
texten
C&D
Ger eleven
förståelse
för olika
texttyper

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

Bakom
ratten
– att arbeta
med transport

Yrkessvenska i
barnomsorgen
Kombinerar
yrkeskompetens
och svenskkunskaper

Framåt B-C
Basläromedel
för ett klassrum
med flexibla
starter

Skriv i vardagen
Skrivövningar
och mönstertexter som
tränar elevens
skrivande

Mitt i mål
Basläromedel
med fokus
på texttyper

Pictogloss
Bildserier för
språkundervisning

Förskolan
Liljan
– att arbeta
inom barnomsorg

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

Omvärldskunskap
Grundläggande
NO och SO på
lätt svenska

Pictogloss
Bildserier
för språkundervisning

Harrys
hörna
– att arbeta
inom handel

Sju jobb
Lär elever
svenska med
arbetslivsanknytning

Hos
Karlssons
– att arbeta
på restaurang

Rivstart
Yrkesliv
Tränar språket
på arbetsplatsen
- för studievana
elever

Sju familjer
Ger eleverna
baskunskaper
om Sverige

Idas arbetsvecka
– att arbeta
inom vård
och omsorg

Läspraktik
Noveller för
kurs B och C
med yrkestema

Sju jobb
Lär elever
svenska med
arbetslivsanknytning

Vinklar
och rör
– att arbeta
med teknik

Jobba
– introduktion
till arbetslivet
Information om
den svenska arbetsmarknaden.
Praktiska tips
och övningar
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Omvärldskunskap
Grundläggande
NO och SO på
lätt svenska
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Mål 1 & 2
Basläromdel
Omvärldskunskap
med lugn
progression
och mycket
stöttning
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Sju dagar
Öva vardagskommunikation

Vardagssvenska
Grundkurs i
svenska för
nyanlända
- i väntan
på sfi
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Lästid
Lättlästa
noveller på
två nivåer för
nybörjarläsare

Mitt i mål
Basläromedel
med fokus på
texttyper
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Öva svenska
1 och 2
För nyanlända
som möter
svenskan för
första gången
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Lär dig Ord
Grundläggande
ordförståelse

Yrkessvenska

Skrivnyckeln
Grundläggande
skriv- och grammatikregler

OMVÄRLDSKUNSKAP

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

Studieväg 3

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

Studieväg 1

OMVÄRLDSKUNSKAP

or

Här finns läromedel
för dina sfi-elever oavsett förkunskaper

Svenska
till vardags
Vardagsnära
ord och fraser
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Mål 1 Interaktiv
studiehandledning
Hjälper att
individanpassa
undervisningen
och passar
perfekt för
distansstudier

Samhällskunskap på
lätt svenska
Sammanfattning av
grundskolans
kurs i samhällskunskap

Läs!
Läsförståelse
på mycket lätt
svenska

Lär dig Läs
Grundläggande
läsförståelse
på tre nivåer

Lyssna!
Hörövningar
på mycket
lätt svenska

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

Extra 1-4
Läs- och
skrivträning
på mycket
lätt svenska

Läsa till max;
Läsebok
1-2 &
Novellhäfte
1-3
Skönlitterära
läsupplevelser
på lätt och
mycket lätt
svenska
Läspraktik
Noveller för
kurs B och C
med yrkestema

Klara texten
C&D
Ger eleven
förståelse
för olika
texttyper

Skrivnyckeln
Grundläggande
skriv- och grammatikregler

Sagor och
sanningar
Faktatexter
och sagor
med språkutvecklande
övningar

Uttalsboken
Svenskt uttal
i teori och
praktik

Målgrammatiken
Svensk
grammatik
på 18 språk
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Pictogloss
Bildserier för
språkundervisning

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

