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SFI-boken är en läromedelsserie som bygger på autentiska intervjuer
med barn, unga och äldre. Materialet har ett språkligt fokus och
innehåller färdiga frasexempel att utgå ifrån samt många uppgifter
inför det nationella provet. Serien finns i tre delar och varje del

består av textbok, övningsbok, cd, elevwebb, lärarwebb och digitalt
läromedel.

SFI-boken LÄS! Kurs A och B innehåller åtta teman:
Hej

Jag flyttade till Sverige
Skola och arbete

Svenska språket och jag
Boende

Familj och vänner
Fritid och hälsa

I Sverige

Läromedlet vänder sig till elever som läser studieväg 1 och har kort
studiebakgrund från hemlandet. Här finns intervjuer, livsberättelser,
samtal och fotografier som inspirerar och stödjer språkinlärningen.



De autentiska intervjuerna gör det enkelt att identifiera sig med
personerna och att jämföra med egna erfarenheter. Texterna om

Basma, Kenny och alla de andra krokar tag i läsaren och lockar till
inlärning. Huvudtexterna är anpassade för att tjäna som mall för

elevernas egen språkproduktion. De kan användas för hörförståelse,
utantillinlärning, talträning och som underlag för

grammatikgenomgångar och skrivuppgifter. Bokens många
språkrutor och uppgifter har huvudtexterna och de korta intervjuerna
som språngbräda. Progressionen sker både mellan och inom kapitels

vilket gör att varje kapitel tillgodoser de skiftande behov av
svårighetsgrad och tempo som finns i en sfi-grupp. Till varje bok

medföljer en mp3-skiva med bokens alla texter inlästa.

SFI-boken LÄS! Kurs A och B i korthet:
* vänder sig till elever som läser studieväg 1

* de autentiska intervjuerna gör det enkelt att identifiera sig med
personerna

* texter som krokar tag i läsaren och lockar till inlärning
* huvudtexterna är anpassade för att tjäna som mall för elevernas

egen språkproduktion
* progression mellan och inom kapitlen - tillgodoser skriftande

behov och svårighetsgrad och tempo
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