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Låt studierna gå fortare! 
 

Att bli färdig med sfi-kursen tar olika lång tid för olika personer. Hur lång tid 

studierna tar beror på många saker:  

 

Hur van du är att studera 

Några har studerat många år i sitt hemland och andra har kanske inte läst så 

många år. Om man inte studerat så länge i sitt hemland blir det svårare att lära 

sig läsa och skriva på ett annat språk. Kan du tala och läsa mer än ett språk blir 

det också lättare att lära sig ett språk till. 

 

Hur likt dit språk är det svenska 

Vissa språk är lika och nära släkt med varandra och lite lika medan andra är mer 

olika. Om det nya språket man lär sig är likt det språk man kan är det lättare att 

lära sig.  

 

Hur mycket tid du studerar 

Hur mycket tid du lägger på dina studier varje vecka påverkar hur snabbt 

du lär dig. Om du tränar varje dag går det fortare än om du bara tränar 

ibland.  

 

Hur mycket tid lägger du på studier varje vecka? 

__________________________________________________________ 
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Hur du tränar svenska 

Här är några saker du behöver tänka på: 

 Du behöver lyssna och härma. 

 Du behöver läsa olika typer av texter.   

 Du behöver träna på att skriva olika typer av texter. 

 Du behöver träna på att skriva diktamen. 

 Du behöver använda lexikon för att öka ditt ordförråd. 

 De nya ord du lär dig behöver du använda när du talar och när de 

skriver. 

 Du behöver ställa frågor och diskutera med andra.   

 

Var du studerar 

För att dina studier ska gå så fort som möjligt behöver du både vara med på 

lektioner och studera hemma eller i studiehall. Det går också bra att studera på 

ett bibliotek. Vissa bibliotek har läxhjälp.  

På lektionerna får du träna på olika sätt. Du får träna grammatik och att läsa och 

skriva. Du får också träna på att lyssna och diskutera. För att klara SFI måste du 

träna på allt.  

Det är viktigt att man är med på hela lektionen. Om man kommer försent ofta lär 

man sig inte lika mycket eftersom man missar instruktionerna.  

 

Alla färdigheter hänger ihop! 

Lyssna, tala, läsa och skriva är olika delar av svenska som hänger ihop. Det 

betyder att man måste träna på allt för att bli bra på språket. När man lyssnar hör 

man nya ord som man sedan använder när man själv talar. Man lär sig läsa 

genom att lyssna. Och sedan lär man sig att skriva och stava genom att läsa.  

Det är samma sak med att skriva och läsa. Läser man ser och lär man sig nya ord 

som man kan använda när man skriver. Man kan också lära sig skriva och stava 

rätt genom att skriva av texter. Det är därför vi skriver diktamen i skolan. Vill du 

bli bättre på att läsa? Träna allt! 

 



3 
© Hanna Hägerland och Kardía lärande www.kardialarande.com 

Övningar 

a. Hur brukar du göra när du studerar? Berätta för en kompis! 

b. Om du ska berätta för en kompis hur man bäst studerar. Vilka råd skulle 

du då ge? Diskutera! 
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Ordlista 

Svenska Skriv ordet många gånger Ditt språk 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


