
Tala svenska direkt
Ett läromedel för muntlig inlärning i svenska som andraspråk

Tala svenska direkt är ett läromedel i svenska som andraspråk för vuxna. Läromedlet 

ger de studerande en god kommunikativ kompetens i svenska utan att ta vägen om skrift-

språket. Det vänder sig i första hand till kortutbildade och är bland annat lämpligt att 

använda inom sfi-utbildningens studieväg 1, kurs A och B.

 Tala svenska direkt är upplagt kring samhällsinriktade och språkliga teman och har  

en systematisk metodik för muntlig inlärning. Det ger goda möjligheter att använda  

inlärarens egna kunskaper och erfarenheter i arbetet för att nå en god kommunikativ 

kompetens.

        Information och beställningar:

√ BILDORDBOKEN är unik med sina över 700 färgfoton och teckningar. 

I boken uppträder ett antal personer i vardagliga situationer. Bokens  

teman spänner över områden som mat, kläder, bostad, besök i affär,  

skola, kommunikationer, yrken, hälsovård, traditioner, natur samt olika 

grammatiska moment. I slutet av boken finns kartor med förteckning 

över flera länder och ett alfabetiskt ordregister. 

 Två cd-skivor, som medföljer boken, hjälper eleven att lära in nya ord 

och träna uttalet på egen hand.

√ LÄSHÄFTEN 10 häften ger lästräning på 

lätt svenska. Varje huvudperson i bildord-

boken presenteras i ett eget häfte.

 Syftet med läshäftena är att väcka intresse 

för språket och öka läsförståelsen. Texterna 

är korta och har stor stil vilket ger läsaren en 

känsla av att kunna överblicka och behärska 

stoffet. 

 Häftena har två nivåer, 1–5 och 6–10, och 

säljs i paket om vardera fem häften.

√ LÄRARENS BOK innehåller först en allmän del om muntlig metodik. 

Därefter följer en sidvis handledning till bildordbokens teman och kopie-

ringsunderlag med bilder och övningar. Lärarens bok är ett värdefullt 

referensmaterial för alla lärare som undervisar i svenska som andraspråk. 

Artikelnr.  F-pris exkl.  moms
672-5 Bildordbok med cd-skivor 229:-
554-4 Läshäfte 1–5 (paket)    275:-
555-1 Läshäfte 6–10 (paket)   275:-
 Läshäfte separat    69:-
675-6 Lärarens bok                  432:-

Författaren Ellen Hanssen har mångårig erfarenhet av andraspråks undervisning 
både i skolan och inom vuxenundervisningen.
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