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Studievägledning

!
!

- Hej Naomi!
- Hej!
- Eftersom du är studie- och yrkesvägledare undrar jag vad det innebär.
Kan du berätta lite om ditt jobb?
- Ja, det en studievägledare gör det är att vi kartlägger och gör en planering
inför framtiden… när det gäller studier eller yrken, vad man vill göra sen.
- Vilka är de vanligaste frågorna som du brukar få?
- Vanligt är det hur mycket svenska som behövs till framtiden, hur mycket
ska man studera. Och det är att man börjar med sfi och sen går man vidare
till svenska som andraspråk grundläggande och till slut så har man tre
kurser på gymnasienivå som man läser.
- Okej. Om jag inte har något yrke från mitt hemland, hur ska jag göra då?
Har du några tips?
- Om du har så är det bra att göra en bedömning så att man vet vad man
gör här i Sverige, hur den bedöms. Om man inte har så är det bra att till
exempel läsa en yrkesutbildning som man kan läsa på olika nivåer i
Sverige.
- Mm. Tack så mycket!
- Tack själv!

!

!
Nya ord

!

studie- och yrkesvägledare

en person som hjälper till

(studievägledare)

att planera sina studier eller yrkesval

innebär

betyder

kartlägger

undersöker något noggrant

framtiden

den tid som kommer och som inte är
nu

när det gäller

när det handlar om

grundläggande

som lägger grund för något, t.ex.
vidare studier

gymnasienivå

på den nivå som på gymnasiet

bedömning

validering, för att se om den utbildning
man har räcker för att arbeta i Sverige
eller om man behöver komplettera

yrkesutbildning

en utbildning som leder till ett yrke t.ex.
sjuksköterska eller busschaufför

!
Grammatik

!

Eftersom du är studie- och yrkesvägledare undrar jag vad det innebär.
Vilka är de vanligaste frågorna som du brukar få?
Om jag inte har något yrke från mitt hemland, hur ska jag göra då?

!
En bisats börjar med en bisatsinledare. En bisats är inte en fullständig sats,
den behöver alltid sitta ihop med en huvudsats. Efter bisatsinledaren kommer
alltid subjektet.

!
!
Om bisatsen innehåller ett satsadverbial (inte, ofta, gärna, alltid, aldrig…) står
det före verbet (inte som i huvudsatsen!).
En mening kan börja med en huvudsats som fortsätter med en bisats eller
tvärtom: den börjar med en bisats och fortsätter med en huvudsats.

Träna mera!

!
Titta på ordföljden i de här meningarna och jämför:
!
Jag har inte ätit någon lunch idag så jag är hungrig. (HS+HS)
Jag är hungrig eftersom jag inte har ätit lunch idag. (HS+BS)
Eftersom jag inte har ätit lunch idag är jag hungrig. (BS+HS)

!
Skriv egna exempel på huvudsatser och bisatser med de andra
satsadverbialen.

!

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/category/
storlek-m/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

