
 

 
 
 

Studier efter Sfi 
 
 

- Hej Gunilla! 

- Hej! 

- Jag ville fråga dig: vad skulle du rekommendera en person som är 

ny i Sverige och vill jobba eller studera vidare? 

- Studera vidare efter SFI, tänker du? 

- Ja. 

- För det första så är det väldigt viktigt att man kontaktar sin 

studievägledare på den skola där man studerar och i den 

kommunen där man är skriven. Så att bor man i Haninge då är 

det här i Haninge som man går till studievägledaren. Bor man i 

Huddinge så blir det Huddinge kommun. Så det där är viktigt, att 

man går till den studievägledaren som jobbar i ens hemkommun. 

- Mm. 

- Och anledningen till att man ska gå till studievägledaren det är att 

man ska få reda på olika vägar som man har möjlighet att ta. Både 

när man studerar på SFI men också efter SFI. Det finns många 

möjligheter. Om vi tittar på hos oss här på Centrum vux i Haninge 

så för närvarande så har vi inga yrkesutbildningar efter SFI, 

tyvärr. Vi har haft det men just nu så finns det inte. Utan den 

möjligheten vi har idag det är att fortsätta att läsa svenska som 

andraspråk på grundläggande nivå. Och då ska man ha ett 

godkänt betyg ifrån SFI D-kursen. Svenska som andraspråk är 



 

 

 

 

indelat i fyra delar: del 1, 2, 3, 4. Varje del tar 10 veckor så det är 

alltså 40 veckor sammanlagt för att bli klar med Sva grund. Ofta 

så är det efter Sva grund som man kan söka en yrkesutbildning.  

- Okej, så det är viktigt att man pratar med studievägledare för en lite 

mer individuell information som är anpassad till precis den där 

personen. 

- Absolut! För att det finns ju… det jag säger nu det är att det här 

finns på Centrum vux men det finns ju andra möjligheter i 

Stockholms län att studera och det är den informationen man kan 

få hos oss. Och många tycker att “ja men jag går ju på SFI, jag 

väntar”. Vi säger: nej, vänta inte! Kom till oss så fort som ni har 

tankar och funderingar på att fortsätta med någon yrkesutbildning 

eller fortsätta att studera på något sätt därför att det gäller att göra 

en bra studieplan. Man vet: vad måste jag göra för att komma 

vidare? Hur ser vägen ut? Hur lång tid tar det? Vilka kurser måste 

jag läsa? Vad har jag med mig i bagaget? Vad har jag studerat 

tidigare i mitt hemland? Vad ska jag göra med de betygen? Så 

sådana frågor.  

- Jag tackar för informationen! Tack så mycket! 

- Varsågod! 

  



 

Nya ord 
 
rekommendera säga att något är bra att göra 

studera vidare fortsätta studera 

studievägledare en person som jobbar med att förklara vilka 

möjligheter det finns när det gäller studier 

och jobb och vad man måste göra för att 

skaffa sig den utbildning/det yrke man vill 

där man är skriven där man bor, där man är folkbokförd, där 

man har sin adress 

anledningen orsaken (varför du ska göra något) 

för närvarande just nu 

få reda på få veta, få information om 

yrkesutbildningar utbildningar som leder till ett yrke 

sammanlagt totalt 

vad har jag i bagaget? vad har jag för erfarenheter? Vad har jag 

gjort hittills? 

Grammatik 
 
Bor man i Haninge då är det här i Haninge... = Om man bor i Haninge då är det här i 
Haninge... 
 
Bor man i Huddinge så blir det Huddinge kommun. = Om man bor i Huddinge så blir det 
Huddinge kommun. 
 
 
Ibland lämnar man ute “om”, oftare när det handlar om talspråk, och börjar direkt med 
verbet så att det blir en bisats utan bisatsinledare. Andra exempel: 
 
Vill man lära sig svenska så måste man öva mycket. 
 
Regnar det så stannar vi hemma. 
 



 

 
 
 

Träna mera!  
 
Vad vill du göra efter SFI? Skriv en text eller berätta! 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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