SICA- läromedel som kan vara lämpliga i sfi
studieväg 1
1) Läs- och skrivinlärning
• Palin system: Språk- begrepps- och matteövningar i ett
komplext system av färger, siffror och bilder.
Övningsuppgifterna ofta väl avancerade för svaga
inlärare men fungerar för starkare.
• Lycko: Bygger på samma idé som Palin men
uppgifterna passar betydligt bättre för vår målgrupp på
studieväg A och B.
• Alfabetskuber: Läs- och skrivinlärning med
alfabetskuber för att bilda ord.
• Bokstavstärningar: Kasta tärningarna och försök skapa
ord av bokstäverna. Varje ord ger dig poäng.
• Bokstavslåda i trä: Med hjälp av bokstäverna kan
eleven lära sig skriva och läsa utan att anstränga sig för
att forma bokstäverna.
• ABC Bingo: Ett bingo för bokstavsträningen.
• Plancher A5 –Bokstavsordboken: Bra för att lära sig
alfabetisk ordning.
• En serie busiga lättlästa böcker: Lättlästa böcker. Lite
barnsliga och innehåller svåra ord som blir begripliga
med hjälp av bilden. Nivå 1 och 2 är användbara i
studieväg 1. Varje sida innehåller en bild och endast en
mening. Böckerna är skrivna i preteritum-formen.
• Tavla för skrivremsor: Tavla med transparenta fack för
skrivremsor där lärare och elever har producerat text
tillsammans.
• Dialog 1, 2 och 4 –språkmemory och Dialog – spelplan:
Bra sätt att lära sig nya ord. Tecknade men tydliga
bilder. Bra med olika kategorier som hemmet, kläder,
djur osv...

• Jobb från A till Ö, Vad gör man här?, Kortlek – Vad
passar ihop? och Jobbmemory: Ett material för att lära
sig om olika yrken. Ibland har materialet svåra
konstruktioner men användbara ord. Inte lämplig i Akursen men passar säkert i B-kursen, både på
studieväg 1 och 2, lyckat kortspel och memory.
• En dag-serien: En serie om 10 tunna häften med text
och inspirerande foton. Fotona är mycket fina och
uppmuntrar till samtal. Ordförrådet är relevant men
tyvärr är de språkliga konstruktionerna i böckerna alltför
avancerade för att kunna använda på studieväg 1. Men
för de fina bildernas skull är böckerna användbara som
utgångspunkt för samtal och egna berättelser.

2) Muntlig kommunikation
• Språklåda – serien: Olika sekvenser med barnsliga
bilder. Kan passa för vissa grupper.
• Nathan-serien: Bildmaterial om olika kategorier.
Speciellt intressant är materialet från Asien och Afrika.
• Målande bilder: Starka engegerande bilder som bör
väljas ut omsorgsfullt. Bra med CD-skiva för att tex visa
bilderna på smartboard.
• Color Library- serie: Bildmaterial om olika kategorier.
Även några bilder med vuxna. Även material om
vardagssituationer och socialt beteende med teckade
bilder men som ändå går att använda i undervisningen.

3) Hjälpmedel
• Dubbelsidig alfabetslinje
• Bokstavslinjal: Ett hjälpmedel för att minnas
bokstäverna och tex träna alfabetisk ordning. Bra att ha
på borden i klassrummen.
• Penngrepp: För att lätt hitta pennfattning när man lär
sig skriva.
• Balansklot: Balansträning

4) Matematik
• Palin-system
• Lycko-serie
• Kortlek- 10 kamraterna: Mattekortlek som grundlägger
och förstärker förståelsen för den första additionen och
10-kamraterna.
• Mattebingo: Ett bilgo med plus och minus upp till 100.
• Siffror 0-9, känselövnignar: Man ser hur siffrorna skrivs.
Roligt med att kunna spåra med fingret och känna på
de olika siffrorna.
• Kulram
• Unifix Taltrappa: Additions- och subraktionsövningar
inom talområdet upp till 10.
• Räknelåda 1-5: Räkne- och sorteringsmaterial.
• Sifferpussel 1-20: Räkna från 1 till 20 genom att para
ihop bilderna med rätt siffra.
• Whiteboardtavla Volym och grader –lärartavla
• Whiteboardtavla Bråk, procent –lärartavla
• Whiteboardtavla Klockan –lärartavla
• Klockan
• Klocklotto
• Väggklocka
• Väggklocka- synkroniserad
• Manuell skolklocka
• Elevklocka
• Mattepussel
• Pengar – Mynt och sedlar
• Volymbägare
• Litermått
• Våg Stabil
• Stablingsbara vikter
• Balansvåg
• Skålvåg

