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Till nya studerande på sfi i Lindesberg 

Syfte Det finns två syften med denna broschyr. Dels att du ska få information om skolsystemet, vuxenutbildningen och sfi men också att ge dig information, tips och idéer om hur du kan lära dig svenska effektivt. Det ger dig möjligheter att kunna ta ett eget ansvar för dina språkstudier och uppnå dina mål.   
 
Masugnens utbildningsverksamhet På Masugnen studerar vuxna personer. Det finns både teoretiska och yrkesinriktade kurser, samt utbildningar inom vård och teknik. Vuxenutbildning är en frivillig studieform där alla förväntas ta eget ansvar för sina studier.  
 
Våra kurser och studievägar Inom sfi kan man läsa fyra olika kurser, A, B, C och D kurs. I vilken kurs du börjar beror på vilken studievana du har sedan tidigare och dina individuella förutsättningar. Vårt mål är att du ska bli godkänd på alla kurser inom sfi oavsett på vilken nivå du har börjat.  
Kurserna är uppdelade i tre olika studievägar 

Studieväg	1: I studieväg 1 ingår kurserna A och B. Den här studievägen går du som inte har någon studievana eller om du har en kort skolbakgrund. I studieväg 1 får du mycket stöd och hjälp med dina studier. 
Studieväg	2: I studieväg 2 ingår kurserna B och C. Här går du som har gått i skolan och har en grundutbildning. Du läser svenska i en normal studietakt. Du får lära dig hur du ska studera för att lära dig svenska så fort som möjligt.  
Studieväg	3: I studieväg 3 ingår kurserna C och D. I studieväg 3 börjar du som har mycket god studievana och har gått på universitet eller högskola. Studieväg 3 har en snabb studietakt vilket stället stora krav på dig som studerar.  
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Sfi D
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När du börjar på sfi och ska placeras i en kurs gör vi en bedömning utifrån vilken skolbakgrund du har och vad du har för mål i framtiden.  Vi har en prövotid på ca 14 dagar, det innebär att vi under den tiden kan flytta dig till en annan kurs/grupp som vi anser passar dig bättre.  
Frånvaro Det är viktigt att du meddelar oss om du inte kan komma. Om du är sjuk eller om du har barn som är sjuka måste du höra av dig till din lärare. Om du är hemma och är sjuk mer än sju dagar är det viktigt att du kan visa upp ett sjukintyg för oss och din handläggare annars blir det ogiltig frånvaro. Om du är frånvarande mer än tre veckor i följd, utan att höra av dig kommer du att skrivas ut från sfi. Du får då ett meddelande från oss. Skulle du vilja starta dina SFI-studier igen fyller du i en ansökan på vår hemsida. Om du behöver ta ett studieuppehåll är det viktigt att du pratar med din lärare. 
 
Vuxnas lärande Vuxna har erfarenheter från arbete, studier och fritid som är värda att bygga vidare på i all utbildning. Vår grundsyn är att människan kan och vill utvecklas.   I vuxenutbildningen är eget ansvar viktigt. Det är du som ska lära dig svenska och därför är du ansvarig för dina studier. Dina utbildare finns till hands för att ge dig stöd att nå målen.  Som deltagare i vuxenutbildning är du välkommen att ha åsikter om din utbildningssituation. I svensk utbildning ingår att arbeta för demokratiska värderingar, jämställdhet och inflytande. Det är därför viktigt att du berättar vad du behöver hjälp med och hur du vill jobba med din språkinlärning! 
  



 5

Studie- och yrkesvägledning Alla som studerar i vuxenutbildningen ska ha en individuell plan för sina studier på sfi. Det är också viktigt att börja fundera på vad som är ditt mål med studierna. Du kanske bara vill läsa svenska eller så har du planer på att fortsätta med en annan teoretisk utbildning eller en yrkesutbildning efter sfi. Det finns möjlighet att läsa engelska, matematik och data inom sfi-verksamheten. Vägledarna är en samtalspartner som hjälper dig göra medvetna och genomtänkta val. Du får hjälp av studievägledarna att finna svar på de frågor du har om utbildning och arbetsmarknad. 
Vi är två studie- och yrkesvägledare på Masugnen: 
Studie‐	och	yrkesvägledare	 Telefon	 E‐post	Helene Broberg 0581-816 04 helene.broberg@lindesberg.seNina Sundberg 0581-816 14 nina.sundberg@lindesberg.se 

 

Det svenska skolsystemet Det kan vara bra att känna till lite om det svenska skolsystemet nu när du ska börja studera i Sverige. 
Grundskola, gymnasium och högskola I Sverige har vi 9-årig grundskola och skolplikt. Det innebär att barnen måste gå i skolan. Den är gratis och de börjar när de är 7 år då de flesta barn slutat förskolan. Efter grundskolan läser nästan alla ungdomar en gymnasieutbildning på 3 år. Gymnasiet är frivilligt men det är svårt att hitta arbete direkt efter grundskolan. Många som gått yrkesinriktade program på gymnasiet börjar jobba. Det finns också möjlighet att som vuxen läsa in ämnen i den gymnasiala vuxenutbildningen. Efter gymnasiet läser många vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet. 
Riksdagen och Skolverket Det är Sveriges riksdag som bestämmer målen för sfi, olika kurser och utbildningar. Styrdokument – läroplan och kursplaner med mål – är styrande för all offentlig utbildning för barn, ungdomar och vuxna. I läroplaner och kursplaner beskrivs vilka värderingar som ska styra våra utbildningar. 
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Ett mål för alla vuxnas lärande är att – Ge	alla	vuxna	möjlighet	att	utvidga	sina	kunskaper	
och	utveckla	sin	kompetens	i	syfte	att	främja	personlig	utveckling,	demokrati,	jämställdhet,	

ekonomisk	utveckling,	sysselsättning	och	rättvis	fördelning.		De bestämmer bland annat betygskriterier – där står det vilka mål du ska ha uppnått i en kurs för att få betyg. Det är inte så att man bestämmer exakt vad du ska kunna eller hur du når ditt mål. Skolan och utbildaren tolkar målen och bedömer dina kunskaper och utbildaren bestämmer ihop med dig hur ni ska jobba för att nå målen. Det är nämligen viktigt att du som studerande är med och påverkar hur du ska nå målen i en kurs. 
 

Vuxen och nytt språk På Masugnen och sfi finns det hjälpsam personal, engagerade och legitimerade lärare och ett intresse för att med teknikens hjälp underlätta studier för våra studerande. Vi har flexibla studier med fokus på dig som individ.  
 När du studerar på Masugnen tar du eget ansvar för dina studier men du tillhör en grupp med en ansvarig lärare. Du har minst 15 timmar schemalagd tid i veckan tillsammans med en lärare. De resterande 25 timmarna är det viktigt att du studerar svenska själv.  Du väljer själv var du vill studera. Det är viktigt att du försöker att ”bada i svenska” så mycket du kan. Ju mer kontakt du har med det svenska språket desto bättre kommer du klara din andraspråksinlärning. Det betyder att du måste träna så mycket svenska som möjligt varje dag. Vi har många små studierum på Masugnen där du kan studera enskilt eller tillsammans med andra.   Din lärare kommer att göra allt för att hjälpa dig att lära dig svenska, så det viktigaste är att du själv lär dig hur du lär dig svenska på bästa sätt.  Du kan kombinera dina studier på sfi med praktik, arbete eller andra kurser för vuxenstuderande så som engelska, matematik och data. Men ditt fokus ska vara på att lära sig svenska så fort som möjligt.   Alla lärare försöker att se vad varje studerande behöver och undervisar varje elev på bästa sätt. Det är du som studerande som är i centrum. Men för att kunna genomföra detta krävs det att du som studerar tar stort ansvar för dina studier.   
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Vi vill att: 
 

 alla studerande ska behandlas individuellt då alla är olika och har olika sätt att lära sig. 
 undervisningen ska vara ett samarbete mellan lärare och studerande.  
 du ska vara AKTIV, ANSVARSTAGANDE och SJÄLVSTÄNDIG! 
 kommunikationen mellan lärare och de studerande ska vara viktig. Att prata och diskutera är ett sätt att lära sig.  
 du själv ska kunna planera dina studier och jobba på egen hand, inte bara lyssna på en lärare som pratar. 
 alla ska lära sig svenska efter sina egna förutsättningar. Alla har olika bakgrund och förkunskaper och därför kan inte alla läsa samma sak samtidigt och i samma tempo.  

Använd svenskan  För att du ska lära dig svenska räcker det inte med att bara lyssna på en lärare. Om du vill lära dig ett nytt språk måste du omge dig med språket, ”bada” i språket. Det betyder att du ska höra, läsa, skriva och prata så mycket svenska som möjligt. I skolan lär du dig bara en liten del. Även utanför skolan måste du omge dig av svenska. Vill du verkligen bli bra på svenska räcker det inte bara med att prata, skriva och läsa språket i skolan. Du måste vara aktiv. Samtala med andra, se på filmer och tv, nyheter, lyssna på radio och inlästa texter, använda tidningar, böcker och olika dataprogram. Våga använda språket så mycket som möjligt!  De flesta som flyttar till Sverige tycker att det är svårt att komma igång med att prata svenska.  Du ska satsa på att tala så mycket svenska du kan i skolan, också på rasterna. Prata helst med någon som inte talar ditt förstaspråk, då lär du dig bäst. Ett annat sätt att öva svenskan är att studera tillsammans i par eller i grupper (på Masugnen eller hemma hos någon) när det inte är lektion.  Ibland blir det fel, det gör ingenting. Det är av felen du lär dig vad som är rätt! Glöm inte bort att fråga när du inte förstår! 
 

  



 8

Hur du kan lära dig mer svenska utanför skolan Var ute bland svensktalande så ofta du kan, lyssna och prata. Du måste försöka hitta platser och situationer där du kan öva upp din svenska, också på fritiden. Du måste våga och försöka skaffa kontakter, hitta människor som du kan träna din svenska med.  Förslag på vad du kan göra för att förbättra din svenska:  
 studera tillsammans med några klasskamrater 
 prata med grannar  
 skaffa dig vänner som inte talar ditt språk (behöver inte vara en svensk) 
 prata med personalen på dagis när du lämnar och hämtar barnet 
 prata med barnens vänner och deras föräldrar 
 engagera dig i barnens fritidsaktiviteter 
 engagera dig i en förening 
 läs böcker, se barnprogram på svenska 
 gå på gym 
 gå på gruppaktiviteter (dans, gymnastik osv) 
 se svensk tv, läs textremsan 
 lyssna på svenska radioprogram 
 läs olika typer av texter: böcker, tidningar, tidskrifter, broschyrer, texter på internet m.m. 
 skriva brev, mejl, sms, chatta, dagbok, handla-listor, kom–ihåg- lappar på svenska 

Biblioteket Gå till biblioteket! Biblioteken i Sverige är fantastiska. Där kan du helt gratis låna böcker för vuxna, ungdomar och barn. Biblioteken har också tidningar, tidskrifter, filmer och ljudböcker. Lättlästa böcker har en speciell hylla. Om du tycker mer om att läsa faktaböcker än berättelser kan du söka på barn- och ungdomsavdelningen. Där finner du enkla faktaböcker om allt möjligt. Fråga personalen på biblioteket så kan de hjälpa dig att hitta rätt. De är där för din skull! 
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Hur du kan lära dig att skriva bättre För att lära sig skriva rätt är det viktigt att läsa mycket. Var också nyfiken och uppmärksam när du läser: tänk t.ex. på vilka ord som används, vilka grammatiska former, vilka skiljetecken (punkt, komma m.m.). Lyssna på vad läraren säger när du får din text rättad. Läraren har kunskap och erfarenhet och vet vad du behöver för att skriva mer rätt. Försök att lära dig av de kommentarer du får, förbättra din text och skriv en bättre text nästa gång.   Kom ihåg att det i första hand är ditt ansvar att lära dig svenska! Läraren kan hjälpa till på vägen, men det största jobbet måste du göra. Du måste ta egna initiativ och vara aktiv! Låt svenskan bli en naturlig del i ditt liv! 
 

Bygg upp ett ordförråd Börja med att lära dig så många ord och uttryck som möjligt och uttala dem med svensk språkmelodi. Lär dig även hela uttryck som används i svenskan så som ”Tack så mycket” eller ”Vad heter du”.  Skriv ner nya ord och uttryck och översätt till ditt språk. Sätt upp ett mål för hur många nya ord du ska lära dig varje dag.  
Till sist… … det är du som lär dig. Andra kan ge dig information, fakta och stötta dig men det är ditt jobb att lära dig – ingen annans. Du måste själv vilja lära dig och vara beredd att jobba med språket. Personalen hjälper dig gärna i det arbetet.   
 

Lycka till!  Personalen på Masugnen i Lindesberg 


