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SFH – Svenska för hantverkare !!
!

- Idag sitter vi här på Centrum Vux och pratar med en av våra 

kollegor, Carina. Carina, kan du berätta om vad du jobbar med? 

- Jag jobbar med en utbildning som heter svenska för hantverkare, 

SFH. 

- Vilka är det som får gå på SFH? 

- Det är de som har… de som är byggare, målare, svetsare, 
elektriker och VVS-montörer. De ska också ha jobbat två år inom 

sina yrken innan de börjar här. 

- Minst två år? 

- Minst två år! Och sen så ska de också kunna prata ganska bra 

svenska. 

- Vad innebär det, prata ganska bra svenska? Vilken nivå på SFI 

kan det vara? 

- Vi brukar säga att vi vill att de ska ha … vara i mitten på C eller i 

slutet på C-nivå för att få börja. 

- Okej och vad innehåller själva kursen SFH? 

- Vi börjar med att kartlägga dem, titta på vad de har gjort förut och 

vad de vill göra i framtiden och sen så tar vi reda på vad de kan 

yrkesmässigt. Sen får de också en kompletterande utbildning, 

om de behöver det… de får lära sig mer om sitt yrke och om... 

- … hur man jobbar i Sverige. 

- Hur man jobbar i Sverige. Precis! Sen kan de också få andra kurser 

om deras yrke kräver det t.ex. om man är svetsare får man gå en  



!
!

- kurs i heta arbeten och så hjälper vi dem med det. De får också 

några lokala kurser och lära sig yrkesspråket på SFH och 

dessutom så går de parallellt och läser SFI, och ibland också SVA 

grund.  

- Vad är målet med SFH? 

- Målet är att de ska få jobb. Och genom att förbereda dem på det 
här sättet så gör vi dem attraktiva på arbetsmarknaden här. 

- Alltså alla som är svetsare, byggare, målare, elektriker eller VVS-

montörer får vända sig till Carina. 

- Jajamän! Ja, de är välkomna. 

- Tack så mycket! 
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Nya ord och fraser !
kollegor arbetskamrater, de som man jobbar med 

hantverkare en person som arbetar med verktyg 

byggare byggarbetare, den som jobbar med att bygga t.ex. hus 

målare en person som har till yrke att måla t.ex. hus 

!  

svetsare en person som har till yrke att svetsa (sätta ihop delar 

av metall med hjälp av mycket stark värme)

!  

elektriker  en person som jobbar med elektricitet       !  

VVS-montörer de som jobbar med värme, ventilation och sanitet 

innebär  betyder 

nivå  hur långt någon har kommit i t.ex. utbildningen 

innehåller  har något i sig. T.ex. Kursen innehåller olika delar. 

kartlägga  undersöka något noggrant  

tar reda på  får veta något, t.ex. genom att fråga 

yrkesmässigt som har att göra med ett yrke 

kompletterande  som kompletterar, lägger till något som saknas 

kräver  har som krav (= något man måste ha/göra) 
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heta arbeten  en kurs i brandsäkerhet (skydd mot brand) i arbetet 

lokala kurser  som gäller en speciell plats, t.ex. bara Sverige 

yrkesspråket  språket som man använder inom arbetet 

parallellt  samtidigt 

målet  ett resultat som man vill nå t.ex. Hennes mål är att bli 

chef för företaget. 

förbereda  göra någon beredd på något t.ex. förbereda sig till 

provet 

på det här sättet så här, på så sätt, på det här viset 

attraktiva  efterfrågade, som många vill ha 

arbetsmarknad arbeten som finns och de människor som vill arbeta  

vända sig (till)  kontakta 

Jajamän ja 
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Träna mera!  !
Här kan du titta på en film om en VVS-montör: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Dmq1yKHB8k 

Det finns även filmer om andra yrken. Sök efter: Arbetsförmedlingen 

yrkesfilmer 

!
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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
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