På svenska! – en genväg till svenska språket

På svenska! 1 är ett utmärkt läromedel för den
som studerar svenska på egen hand. Uttal
och grammatik beskrivs och förklaras på det
egna språket i studieboken, vilket gör inlärningen effektiv.
På svenska! 1 bygger på helfrasinlärning
och boken ger ett direkt användbart språk
via många dialoger. Läsaren får samtidigt en
inblick i seder och bruk och andra typiskt
svenska företeelser.
Läroboken omfattar 12 avsnitt med korta,
vardagsnära dialoger och andra texter. I texterna får vi följa några svenskar i helg och
vardag. Glimtar ges från olika delar av Sverige. Särskilda bildsidor underlättar ordinlärningen. Nyttiga fraser för vanliga vardagssituationer presenteras genom hela boken.
Hörövningar finns i varje avsnitt för att
eleven tidigt ska träna sig i att uppfatta och
förstå talat språk. Par- eller gruppövning återkommer kontinuerligt. Boken ger ett ordförråd på ca 2 000 ord.
Övningsboken innehåller kompletterande
övningar som främst tränar ordförrådet och
utvecklar grammatikkunskaperna.
Studieboken består av tre avsnitt: uttal,
grammatik och ordlista. Boken utkommer på
flera språk.
Notera: Studiehäftet som hör till första
upplagan av läroboken kommer att uppdateras vad gäller ordlistan. Den reviderade
upplagan heter studiebok. De olika språkutgåvorna utkommer efter hand.

Lärobok m. cd (mp3)
Övningsbok
Studiebok engelska
Studiebok franska
Studiebok kinesiska
Studiebok nederländska
Studiebok spanska
Studiebok tyska

På svenska! 2 bygger vidare på kunskaperna
från nybörjarboken upp till B-nivån på Europarådets nivåskala.
Lärobokens tio avsnitt innehåller vardagsnära dialoger varvade med realiatexter om
bl.a. svenska språket, svensk historia och
kultur, miljö och sport. Genom diskussionsämnen som ansluter till avsnittets tema övas
förmågan att uttrycka sig muntligt. Varje
avsnitt avslutas med en hörförståelseövning.
Ordförrådet, ca 2 000 ord, lärs in och repeteras på olika sätt i läro- och övningsboken.
För skrivträningen ges många uppslag till
uppsatsämnen.
Övningsboken innehåller varierade
övningar på den aktuella grammatiken.
Cd audio med lärobokens texter samt
hörförståelseövningar finns.
På svenska! 2
Författare: Ulla Göransson, Annika Helander &
Mai Parada
462-2 Lärobok
461-5 Övningsbok m. facit
671-8 Cd audio (mp3, 162 minuter)

SEK
149:84:95:-

Tidigare upplagor av På svenska! 1:

På svenska! 1
Författare: Ulla Göransson & Mai Parada
637-4
638-1
639-8
644-2
604-6
642-8
643-5
640-4

Ett läromedel i svenska som
främmande språk. På svenska!
är lämpligt för den som snabbt
vill uppnå baskunskaper i
svenska språket.

SEK
255:123:119:119:119:119:119:119:-

404-2
422-6
460-8
405-9
406-6
410-3
403-5
605-3

Studiehäfte estniska
Studiehäfte finska
Studiehäfte italienska
Studiehäfte lettiska
Studiehäfte litauiska
Studiehäfte polska
Studiehäfte ryska
Studiehäfte ungerska

SEK
79:79:79:79:79:79:79:79:-

På svenska! 3 vänder sig till studerande som
har uppnått nivå B1+ (Europarådets nivåskala) och som vill utveckla sina kunskaper
genom att läsa och diskutera olika typer av
texter kring aktuella teman.
Lärobokens texter tar upp lite av det som
händer i en svensk småstad under några
veckor och hur dessa händelser sedan
speglas i den lokala tidningen. Vi får följa
journalisternas arbete från intervju till färdig
artikel. Förutom vanliga nyhetsartiklar presenteras bl.a. notiser, korta faktatexter, små
serierutor och enkäter. Varje avsnitt avslutas
med ett porträtt av en känd svensk.
På svenska! 3 vill stimulera till att läsa kritiskt och att göra egna reflektioner. De flesta
texter kan användas som underlag för diskussioner och även som modell för egen skriftlig
produktion.
Övningsboken innehåller muntliga och
skriftliga övningar som utvecklar ord- och
grammatikkunskaperna och övar upp exaktheten i den praktiska språkanvändningen.
Här finns även en liten skrivskola som tar
upp olika typer av skrivande och inspirerar
till egen produktion.
Tre cd-skivor med inspelningar av läro
bokens texter samt hörövningarna finns.
  Lärarhandledning ges ut som pdf-fil.
På svenska! 3
Författare: Annika Helander & Mai Parada
612-1
613-8
616-9
614-5

Lärobok
Övningsbok
Lärarhandledning, pdf
Cd audio (3 cd)

159:119:200:95:-

Smakprov finns på issuu.com/folkuniforlag
Extra övningar i grammatik och ordkunskap
finns på www.pasvenska123.se
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