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Välkommen till Växjölöftet vuxenutbildning och dina studier i sfi. 

Vad är sfi? 
I utbildning i svenska för invandrare (sfi) kommer du att lära dig svenska för att kunna 

kommunicera muntligt och skriftligt i vardagen och arbetslivet. Du kommer även att lära dig om 

det svenska samhället. 

Kostnad 
Utbildningen i sfi är gratis men du kan behöva betala för till exempel böcker och annat 

studiematerial. Du kan inte få studiemedel via CSN när du studerar sfi.  

Hur är utbildningen upplagd? 
Du kan läsa sfi på dagtid, kvällstid eller via distansstudier:   

• Om du läser dagtid har du rätt till minst 15 timmar lektionstid i veckan, måndag–fredag. 

• Om du läser kvällstid har du rätt till minst 6 timmar lektionstid i veckan, måndag – fredag. 

• Om du läser på distans får du dina uppgifter via ett program och du är i kontakt med din 

lärare och klasskamrater via webbkamera, e-post eller telefon. 

Studieväg och kurser  
Sfi har tre studievägar, 1, 2 och 3. Vilken studieväg du studerar på beror bland annat på din 

skolbakgrund, hur många språk du kan läsa och skriva på, din ålder och dina mål. Varje studieväg 

består av två till fyra kurser. 

• Studieväg 1 består av kurs A, B, C och D  

• Studieväg 2 består av kurs B, C och D  

• Studieväg 3 består av kurs C och D. 

Hur länge läser man sfi  
Sfi tar olika lång tid för olika elever. Det beror på vilken kurs och hur snabbt du studerar. Någon 

läser en kurs på tre månader medan en annan läser samma kurs på 10 månader. 
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Betyg  
När du är klar med en kurs får du betyg A till F där A är högsta betyget och F är icke godkänt. 

Oavsett om du studerar studieväg 1 eller studieväg 3 så är ditt betyg lika mycket värt. Det är din 

skola som ger dig ditt betyg efter avslutad kurs. 

Kombinera sfi med andra utbildningar eller arbete  
Du kan läsa sfi och samtidigt arbeta, ha praktik eller läsa en annan utbildning som t.ex. matematik 

eller en yrkesutbildning. För att underlätta för dig att kombinera sfi med arbete eller andra 

studier kan du studera sfi på dagtid, kvällstid eller distans.  Du kan läsa mer om våra olika 

inriktningar på sfi under de kommande rubrikerna.  

Sfi med yrkesutbildning 
När du studerar sfi kan du samtidigt läsa en yrkesutbildning. I de flesta fallen läser du 

yrkesutbildningen och sfi på samma skola. Det innebär att lärarna kommer att samarbeta och du 

kommer att lära dig svenska på yrkesutbildningen och i sfi-lektionerna kommer du bland annat 

att jobba med yrkesord. Om du är intresserad av att läsa en yrkesutbildning medan du läser sfi är 

du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledningen inom Växjölöftet vuxenutbildning.  

Sfi intensiv 
Intensiv-sfi passar dig som vill bli klar med sfi på kortare tid och har en god studievana. Du 

kombinerar studier i sfi med studier om svenskt arbets- och samhällsliv. Under kusen får du lära 

dig många nya begrepp, om olika lagar och avtal, arbetsmiljö och även allemansrätten. Du 

kommer även få göra studiebesök på olika arbetsplatser.  

Du studerar minst 21 timmar i veckan på plats i skolan. 

Du kan kombinera sfi-intensiv med arbete eller andra studier. Det är dock viktigt att du deltar i 

undervisningen på dessa tider. Utöver undervisning på plats tillkommer självstudier i form av 

uppgifter.  

Sfi distans 
För dig som arbetar oregelbundna tider, är föräldraledig, planerar inför föräldraledighet eller 

studerar på Linnéuniversitet kan distansstudier inom sfi vara lämpligt. När du studerar på distans 

bestämmer du själv var och när du studerar. Du kommer att ha kontakt med din lärare och andra 

kurskamrater via en studieplattform där du även kommer att kunna ta del av inspelade 

föreläsningar, uppgifter, diskussioner med mera.  

När du studerar på distans är det väldigt viktigt att ha disciplin och sätta av tid för studierna 

eftersom du inte har ett schema med lektionstider att följa.  
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Sfi studieförberedande 
För dig som är intresserad av att läsa teoretiska ämnen som till exempel matematik eller engelska 

kan du samtidigt som du läser sfi även läsa ett teoretiskt ämne på grundläggande eller gymnasial 

nivå.  

Sfi studieförberedande kan även vara lämpligt för dig som är osäker på vad du vill utbilda dig 

inom eller för dig som vill se om teoretiska studier passar dig innan du bestämmer dig för att läsa 

in en gymnasieexamen. Du kan till exempel läsa matematik på grundläggande nivå eller kurser 

inom samhällskunskap för att få mer information om individens roll i det svenska samhället med 

fokus på bland annat privat- och samhällsekonomi samt rättigheter och skyldigheter.  

Regler inom vuxenutbildningen 
Som elev inom vuxenutbildningen finns det vissa regler som du behöver följa. Några regler är: 

• Kom i tid till lektionerna.

• Meddela skolan om du inte kan komma till lektionen.

• Visa förståelse och tålamod för dina skolkamrater och personal på skolan

• Ta eget ansvar för dina studier – du lär dig mycket svenska utanför klassrummet

Meddela frånvaro 
Om du blir sjuk eller får annat förhinder till att delta i undervisningen ska du meddela det till din 

skola.  

Avbrott från sfi 
När du studerar sfi kan du i vissa fall avbrytas från utbildningen. Du riskerar avbrott om du: 

• Är frånvarande, utan giltig orsak, i mer än tre veckor

• Om du inte gör framsteg i dina studier

Studie- och yrkesvägledning 
Som elev har du möjlighet att få studie- och yrkesvägledning av oss på Växjölöftet 

vuxenutbildning. Prata gärna med oss om du har frågor om till exempel studier, vilka utbildningar 

du kan läsa eller om du har en universitetsexamen från ett annat land och du är osäker på vad du 

behöver göra för att utbildningen ska valideras i Sverige. 

Du kan kontakta oss på studievagledningvaxjoloftet@vaxjo.se eller telefon 0470-410 00.  

Du kan läsa mer om vuxenutbildningen i Växjö på www.vaxjo.se/vuxenutbildning 

mailto:vuxenutbildningen@vaxjo.se
http://www.vaxjo.se/vuxenutbildning

	Vad är sfi?
	Kostnad
	Hur är utbildningen upplagd?
	Studieväg och kurser
	Hur länge läser man sfi
	Betyg
	Kombinera sfi med andra utbildningar eller arbete
	Sfi med yrkesutbildning
	Sfi intensiv
	Intensiv-sfi passar dig som vill bli klar med sfi på kortare tid och har en god studievana. Du kombinerar studier i sfi med studier om svenskt arbets- och samhällsliv. Under kusen får du lära dig många nya begrepp, om olika lagar och avtal, arbetsmilj...
	Sfi distans
	Sfi studieförberedande
	Regler inom vuxenutbildningen
	Meddela frånvaro
	Avbrott från sfi
	Studie- och yrkesvägledning

