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Allt-i-ett-bok · sfi kurs D (GERS B1/B1+)

216 s.

220 s.
214 s.

Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje
vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete,
bostad, sjukvård, ekonomi eller miljö.
För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget
likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja
i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig.
Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och
för lärarens planering.
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Ordkunskap och läsning
Ordkunskap och läsning
Grammatik
Mer grammatik och skrivövningar
Hör- och talövningar

3 kurser
distans
allt-i-ett

Svenska dag för dag digital är ett heldigitalt
Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se
allt-i-ett-läromedel
för sfi
kurs
ochlärarhandledning.
D och
Där hittar
man
ävenB,
enCkort
annan undervisning i svenska. Det baseras på
läroböckerna Svenska dag för dag.

7

• Passar både fjärrundervisning och ”blended
learning”.
• En tydlig struktur ger stöd till både läraren och
eleverna.
• Flexibelt och utmärkt vid löpande intag av elever.
• Allt finns i läromedlet, vilket sparar in planeringsoch förberedelsetid.
• Löpande och detaljerad uppföljning och återkoppling för varje undervisningsmoment.
v4
• Lättnavigerat och anpassat för att kunna användas
via såväl webbläsare som surfplatta och mobil och
både i skola och hem.
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Har du frågor? Vill du prova något?

Svenska dag för dag digital – allt-i-ett-läromedel

85 s.
192 s.

Allt-i-ett-bok · sfi kurs C (GERS A2/A2+)
Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs D och
annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för
deltagare med snabb progression eller för dem som redan
har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare.

Författare: Jan Zara
139 kr

Sfi kurs B

1 elevlicens i 1 år

139 kr

Sfi kurs C

1 elevlicens i 1 år

Folkuniversitetets
förlag
139 kr
Sfi kurs D

•

Hör gärna av dig till oss!
Telefon 046-14 87 20
E-post info@folkuniversitetetsforlag.se
www.folkuniversitetetsforlag.se
Folkuniversitetets förlag ger ut läromedel
och är en dotterstiftelse till stiftelsen
Kursverksamheten vid Lunds universitet.

info@folkuniversitetetsforlag.se
1 elevlicens i 1 år

•
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Ditt användarnamn

Min sida
Den första vyn är ”Min sida”.
Där syns din användarprofil och vilka
kurser som du har tillgång till.
Du ser också menyfältet längst till vänster,
där du kan klicka dig vidare i läromedlet.
Klicka på ”Startsida” i menyn.

Dina kurser

Folkuniversitetets förlag

•

info@folkuniversitetetsforlag.se

•

www.svenskadagfordagdigital.se

2

FÖR LÄRARE

Startsida
På startsidan presenteras läromedlet och
dess uppbyggnad.
Du ser även vilka kurser du har tillgång
till, och kan klicka dig vidare via en rubrik
under ”Mina kurser”.
Välj den kurs du vill arbeta med.

Till din kurs

Folkuniversitetets förlag

•

info@folkuniversitetetsforlag.se

•

www.svenskadagfordagdigital.se
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Introduktion
När du valt en kurs att arbeta med (här
Sfi kurs C) blir kursens rubriker synliga
i menyn till vänster.
Sidan ”Introduktion” är en presentation av
kursen och vilka moment som man arbetar
med de olika dagarna i veckan, samt längre
ner en översikt över kursens innehåll.

2

1) Kursens nio veckor – d.v.s. nio avsnitt
– nås via vänstermenyn eller genom att
skrolla neråt på sidan.

3

2) Kursforum – lärarens meddelanden till
hela elevgruppen
3) Grammatik – hela kursens grammatik
Du kan alltid gå tillbaka till introduktionen
via menyn till vänster.
Översikt avsnitt (veckor)

Välj den vecka du vill arbeta med.

1

Till avsnitten (veckorna)
med övningar

Folkuniversitetets förlag

•

info@folkuniversitetetsforlag.se

•

www.svenskadagfordagdigital.se
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Avsnitt/vecka
När du har valt vecka/avsnitt syns hela
veckans övningar, dag för dag, på sidan.
Skrolla neråt för att se alla övningar.
Övningarna har olika ikoner beroende på
övningstyp:

Klicka på en övning för att öppna den.
Övningar dag för dag
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Navigering
För att gå till en annan övning kan du
antingen:
1) klicka på pilen nere till höger i det blå
bandet och komma direkt till nästa övning

2

eller
2) klicka på veckorubriken i vänstermenyn
och komma till veckans övningar dag för
dag och där välja övning.
Via pilarna i den blå bandet nertill kan
du gå både framåt och bakåt mellan
övningarna.

1

Folkuniversitetets förlag

•

info@folkuniversitetetsforlag.se

•

www.svenskadagfordagdigital.se
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Deltagare
Under ”Deltagare” kan du se vilka elever
och lärare som deltar i kursen, vilken grupp
de ingår i och när de senast varit aktiva.
(Deltagare och grupper administreras
via skoladministratören, utanför själva
läromedlet. Kontakta din skoladministratör
eller oss på Folkuniversitetets förlag
om du har frågor om administration av
deltagande elever och lärare.)

Folkuniversitetets förlag

•

info@folkuniversitetetsforlag.se

•

www.svenskadagfordagdigital.se
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1

Kursinformation – elevernas framsteg
Som lärare kan du följa elevernas framsteg
i läromedlet.
1) Klicka på ”Kursinformation”
uppe till höger på Introduktion-sidan.
2) Klicka på knappen ”Studentöversikt”.
3) Se varje elevs framsteg, övning för
övning. (I exemplet syns två elever.)

3
blå=övning ej
påbörjad
grön = övning
slutförd

2

gul = övning
inlämnad till
lärare
röd = övning ej
godkänd

8
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Kurshantering – elevernas framsteg
Som lärare kan du också följa elevernas
framsteg via knappen ”Kurshantering”
i den grå listen upptill på Introduktionsidan.
1) Klicka på knappen ”Kurshantering”.
2) Välj ”Slutförande av aktivitet” i kolumnen
”Användaranpassade länkar.
3) Se alla deltagande elevers framsteg
övning för övning. (I exemplet syns två
elever.)

2

3

9
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1
Uppföljning via övning i veckoöversikten
Lärare kan även följa elevernas framsteg
via respektive övning i aktuell vecka.
1) Gå till aktuell övning och klicka på
övningens namn.
2) Skrolla ner till botten av sidan och klicka
på knappen ”Visa alla inlämningar”.
3) Se alla deltagande elevers status för
aktuell övning. (I exemplet syns två elever.)
Klicka på knappen ”Betyg”.

2

3

4) Fyll i elevens betyg (100 = godkänt),
lämna eventuell kommentar och spara.

4
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2

Avisering om elevernas aktivitet
Som lärare kan du välja om du vill ha
aviseringar om elevernas aktivitet.
1) Klicka på aviserings-symbolen (klockan)
uppe till höger i den grå listen.
2) Klicka på kugghjulet (inställningar).
3) Kryssa i ”Stäng av alla notifieringar” om
du inte vill ha några aviseringar,

3

eller

4

4) Stäng av de notifieringar du väljer
i listan.
Kolumnen Webb anger att avisering/
notifiering syns som notiser under
aviserings-symbolen (klockan) uppe till
höger i den grå listen.
Kolumnen E-post anger att avisering/
notifiering skickas till din e-postadress.

Folkuniversitetets förlag

•

info@folkuniversitetetsforlag.se

•

www.svenskadagfordagdigital.se
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(FÖR ELEVEN)

Dina (= elevens) framsteg
Eleverna kan se rubriken ”Dina framsteg”
högst upp vid veckorubriken.
I högerkanten under rubriken finns rutor
som blir gröna och fylls med en bock som
visar om övningen är gjord.
Rutor med en streckad ram bockas i när
eleven fått godkänt på övningen, antingen
direkt när övningen är slutförd eller när
läraren har tagit emot och godkänt ett
inlämnat svar.
Rutor med en heldragen ram ska eleven
själv bocka i när hen har övat klart.

Folkuniversitetets förlag

•

info@folkuniversitetetsforlag.se

•

www.svenskadagfordagdigital.se
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