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Ny kursplan i svenska för invandrare (sfi) 
Varje kommun har ansvar för svenska för invandrare (sfi), som är en egen 
skolform. Utbildningen vänder sig till alla som saknar grundläggande kun-
skaper i det svenska språket. Deltagarna kan vara nyanlända men de kan 
också ha bott i Sverige flera år. 
 
Nu presenterar regeringen en ny kursplan i sfi som kan börja användas från 
den 1 augusti men är obligatorisk fr o m 1 januari 2003. Det nya kursplanesy-
stemet består av tre studievägar för att bättre möta individers olika utbild-
ningsbakgrund, förutsättningar och studiemål. De olika studievägarna kän-
netecknas av att de har olika snabb studietakt och olika svårighetsgrader. 
Inom Sfi 1 är målen anpassade till invandrare som är analfabeter eller kortut-
bildade. Sfi 2 och 3 har snabbare studietakt och mer avancerade mål. Den 
studerande kan avsluta sina studier i sfi efter Sfi 1, Sfi 2 eller Sfi 3.  
Rikttiden för Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3 är densamma, 525 timmar.  
 
Det nya kursplanesystemet gör det också möjligt för individen att kombinera 
eller integrera kurser inom sfi med studier i grundläggande eller gymnasial 
vuxenutbildning, praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning.  
 
För ungdomar i åldrarna 16 - 19 år kan sfi kombineras med, eller ersättas av, 
studier på ett individuellt program i gymnasieskolan. Frågor med anledning 
av detta cirkulär besvaras av Qaisar Mahmood, telefon 08-452 78 56, e-post: 
qaisar.mahmood@svekom.se. 
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Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1994:28) om kursplan för 
svenskundervisning för invandrare. 
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