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Hej alla läsare av Regnbågen!
Jag heter Katarina Sandling Jonsson och jag är ny
rektor för SFI här på Vuxenutbildningen. Jag är glad
att jag får skriva ledaren till detta nummer av Regnbågen – som denna gång handlar om arbete och
studier.
Jag har med glädje och intresse läst de olika
artiklarna och jag förundras över alla de öden
som vi får ta del av i denna tidning. Vi får läsa
om många olika människor, med olika bakgrund och olika intressen och mål. Alla tycks ändå
dela samma inställning – studier och arbete är
en nödvändighet för att känna att man lever ett
bra liv.
Det fick mig att börja fundera på hur jag själv ser på
studier och arbete. Jag kommer från en liten by och
mina föräldrar var arbetare – min pappa körde lastbil och min mamma arbetade i affär. Det var ingen
som sa till mig att jag måste läsa vidare, men jag
hade några människor omkring mig som läste vidare på universitet. De blev förebilder för mig
och de visade att man kan komma långt om
man vågar steget.

Hej alla läsare av Regnbågen!

Jag har också arbetat med mycket; jag har serverat på restaurang, vårdat gamla människor, lånat ut böcker
på bibliotek och städat. Efter att jag utbildat mig färdigt har
jag arbetat som lärare, jobbat på bilföretag med information, och även arbetat som inspektör åt olika myndigheter.
Arbetet har ibland varit en väg framåt som gjort det möjligt
att klara ekonomi och studier - och ibland har det varit så
intressant och stimulerande att jag nästan inte hunnit tänka
på något annat. Ibland har jag blivit rädd att jag tagit mig
vatten över huvudet för att jobbet känts för svårt. Men jag
har alltid funnit styrka i den omtanke och kärlek som jag fått
av min familj – de har alltid funnits där. Arbete och familj
har tillsammans gett mening i mitt liv.
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Efter att ha blivit äldre, och efter att ha rest mycket och bott
utomlands, har jag insett att Sverige är ett land där en människa kan få många chanser. Jag har insett att jag är priviligierad och jag är tacksam över att jag kan säga att jag har
min familj omkring mig och att jag vet vilket stöd jag kan få
i samhället.
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Några klasser från Sfi var till Hertsö
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1. Vi ser många blommor.
2. Ellapaw plockar sallad.
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Besök till Norrbottensteatern

Jag tycker om att studera!
		 Jag vill lära mig svenska!
		 recept: Nadas bananefterrätt
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BOKTIPS från Birgitta i biblioteket

Mejladress:
sfiredaktionen@gmail.com
Manusstopp Nr 4/2012: 28 november
Ansvarig utgivare:
Katarina Sandling- Jonsson

I tisdags den 18/9 var gruppen 3:7 på Norrbottensteatern där det spelades upp
en revy som heter “Aldrig får man vara glad”. Det var den sista repetitionen innan
premiären den 22 september. Det här är vad eleverna tycker.

En tidning som Regnbågen hjälper mig att komma ihåg just
hur olika våra elever är och hur viktigt det är att vi på vuxenutbildningen tillsammas arbetar för att alla individer ska
komma närmare sina mål.

Katarina Sandling Jonsson
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1

OS
Full fart framåt under OS

Utbildningen här på Vux kan vara en början på någons liv
i Sverige eller en fortsättning mot något nytt i livet. Alla
elever i vår utbildning är unika och de behöver olika typer
av hjälp för att kunna komma vidare så smidigt som möjligt.

Jag önskar dig en trevlig stund med vår tidning – jag hoppas
den inspirerar dig! Kanske får du lust att baka eller läsa en
bok – eller så kanske den ger dig styrka att orka ett kapitel
till i en lärobok. Kom ihåg att många små steg till slut blir ett
stort kliv framåt!
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Vi är redaktionen
Från vänster: Pattaraporn Bunkerd,
Nwe Nwe Aye Maung, Torpikay Ahmudrar,
Melina Androulaki, Natalija Magnström.
På bilden saknas Maria Fitili.
Grafisk designer: Melina Androulaki

Lena: Revyn är inte en
klassisk teater. Det är en
fantastisk kombination av
operett, teater och cirkus.
Revyn är en färgstark rolig
show. Jag blev förtjust!
Jag rekommenderar
varje person att hälsa på
Norrbottensteatern de
närmaste dagarna.

Pengcheng: Den revyn är

mycket olik jämfört med några
föreställningar som jag såg i
Kina. De spelade en annorlunda
stil. Det är en ovanlig erfarenhet för mig. Jag tror att det är
ett resultat av skillnader i kulturer och traditioner. Jag tycker
att jag kan njuta mer av den
revyn när jag kan förstå mer.

Olga: Revyn innehöll monologer, dans, musik och trolleri.
Den mixen är ovanlig för många
av oss men de flesta tyckte den
var jätterolig och den lockade
till många glada skratt. Det
bästa för mig var numren med
Linn Björnvik Gröder som bland
annat inledde revyn med en
monolog.
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Sakina

Ntibanyitesha
Hon heter Sakina Ntibanyitesha. Kanske har du redan träffat henne i korridorerna.
Kanske väntade hon bakom dig på att köpa te på restaurangen. Hon är författare
som studerar bland oss på Vuxenutbildningen..!
...från SFI studier till skriva böcker!
ag träffade henne framför receptionen på Komvux.
Jag såg en ung kvinna, vacker och modemedveten.
Hon såg så lycklig och lugn ut och det var inte lätt för
mig att föreställa hennes tidigare liv och långa historia.
Sakina levde ett svårt liv i Burundi, Rwanda och Kongo.
Hon överlevde krigets fasor runt 1996 när kriget och
konflikterna hände mellan dessa länder och människoliv inte riktigt var värdefulla. Hon överlevde övergrepp, tortyr och fängelse. Sakina tappade bort sin son
och tog hand om två barn som hon hittade på gatan
och en flicka vars mamma sköts framför henne.
I Kongo var hon inlåst i en kyrka med 119 andra kvinnor och barn från Rwanda som förväntade sig att bli
skjutna. Hon kom ut sist och såg att alla andra 119 var
döda, skjutna av soldaterna. Men hon överlevde eftersom hon kunde tala kongolesiska och inte var från
Rwanda. Sakina fick hjälp av Röda Korset. En katolsk
präst i Kongo hjälpte henne i fängelset och gjorde allt
för att få hennes son tillbaka. Det lyckades! Det är nio
år sedan hon flyttade till Sverige. Hon hade bara lite
utbildning eftersom kriget hindrade henne att gå i
skola. Men hon studerade hela vägen på SFI och sedan på omvårdnadsprogrammet. Nu är hon
författare till tre böcker på svenska i en serie av självbiografiska romaner!

intervju

Ormbarn, Sakinas första bok
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Ormbarn är Sakinas första bok som
nu publiceras. Den handlar om
hennes barndom och representerar
personliga erfarenheter från Burundi och Rwanda.
Sakina föddes i Cibitoke, Burundi. Det hände runt 1975,
tror hon. Hon växte upp hos
sin mormor vars berättelser
vid lägerelden blev hennes
utbildning.

Men Sakina bodde inte så länge i sitt hemland eftersom hon flyttade till Rwanda och Kongo på grund av
konflikterna. 2007 började hon att skriva Ormbarn som
Luleåbo. Hon var befriad från det som hände i Afrika.
Hon studerade, levde ett bra liv, reste till Grekland, Italien, Spanien, Kanarieöarna. Men vad konstigt! Hon
kunde inte glömma.
Hon kom alltid ihåg barnen på gatan. När hon såg
kastad mat eller kläder tänkte hon på barnen. Men
vad kunde hon göra? ‘‘Det var för sent”, säger Sakina.
‘‘Men jag kunde skriva!” Att skriva var bra för henne
själv. Hon skrev och grät. Hon kände sig ledsen och arg
men samtidigt var det svårt att sluta skriva. Hon kunde
komma ihåg varje gång och kunde inte glömma nånting. Att skriva var inte problem. Hon skrev sanna saker
för sig själv och sparade. Hon hade skrivit 220 sidor när
hennes son läste det och sa till henne att det var bra.
Men varför kallas boken för Ormbarn?
Det finns en sorglig historia bakom detta namn. När
hon blev gravid brukade hennes kongolesiska ex-man
säga till henne att eftersom hon kom från ett annat
land är hon en orm: ‘‘Du är en orm, du får ormbarn! ”
Det tog 2 år för Sakina att slutföra sin första bok.
Hennes favoritperson i boken är hennes mormor.
Som barn var hon tyst och rädd, hon kunde inte
säga att hon behövde hjälp. Ormbarn skrevs
för alla barn i samma situation som hennes.

Farligare än djur,
Sakinas andra bok
Farligare än djur är den andra boken
om Sakinas ungdom, hennes son
och kriget i Burundi, Rwanda
och Kongo. Det är en
fortsättning på den första
boken och kommer ut på
bokmässan i Göteborg
den 27-30 september.

Sakina överlevde kriget under de svåra förhållandena. Hon tappade sin son i krigets fasor och tog hand
om barnen som hon hittade på gatan. Hon tänkte att
någon annan kunde hitta hennes son och se efter honom.
När Sakina låstes in i kyrkan i Kongo med 119 andra
kvinnor och barn från Rwanda och förväntade sig att bli
skjuten blev hon inte rädd för det. Hon tänkte bara på
barnen. ‘‘Om jag dör, ska min son och
två flickor också dö”, tänkte hon.
‘‘Stora syster du kan inte rädda
alla. I kriget måste man vara
egoist”, sade flickan som Sakina
tog hand om. Men Sakina var
inte egoist. Utan barnen skulle
hon bara stå där och bli skjuten.
Men hon svarade på kongolesiska
till soldaterna och räddade både
barnen och sig själv.
Vad hjälpte Sakina att överleva genom alla svåra situationer? Sakina
säger ‘‘Att göra och tro”. Hon tänkte aldrig på sig själv, inte nu heller. Hon var inte
egoist och det var viktigt att ha nånting att göra,
att ta hand om andra. Hon är också religiös. ‘‘När
man tror på någonting känner man sig stark, man
har nånting som håller en vid liv”, säger hon.

Den tredje boken
Nu arbetar Sakina med sin tredje bok. Den handlar
om att leva som invandrare. Det handlar om tre flickor
som flyttar till tre olika kontinenter: Amerika (Kanada),
Australien och Europa (Sverige). Sakina tycker mycket
om den boken. Hon funderar mycket, frågar själv vad
som händer i boken. I Ormbarn och Farligare än djur
finns saker som redan har hänt på riktigt. Alla saker
hände henne i båda böckerna men i tredje boken kan
hon uttrycka sig på olika sätt.

Att bli författare
Sakina har skrivit alla böcker på svenska eftersom hon
hade låg utbildning från sitt hemland. När hon flyttade
till Luleå kunde hon inte svenska så hon studerade
hela vägen på SFI. Medan hon skriver böckerna tänker
hon inte på grammatik. Hon uttrycker sig själv och när
hon är klar går hon igenom texter och korrigerar. Christer Fjordevik (som nämns) samarbetar hon också med.
Sakina lämnar texter till Christer, han markerar, skickar
till henne och sen korrigerar hon och lämnar tillbaka.
Sakina arbetar mycket med texterna och tycker om ensamheten medan hon skriver. Hon tycker att om du är
en riktig författare slutar du skriva när du är död. Det
är roligt att skriva om du har något att
berätta om. Och ibland vaknar hon om
natten för att skriva.

Sakina nu och i framtiden

att göra och tro

J

Sakina har bott i Luleå de sista 9 åren.
Hon tycker om att läsa böcker på Komvux, särskilt självbiografier. Hon tycker
om Nelson Mandelas böcker, Barack
Obamas biografi... och även om hon har
skrivit sina böcker på dator, tycker hon om
att läsa böcker på papper.
Nu arbetar Sakina som undersköterska men vill byta
jobb. Hon kan skriva böcker men hon skriver inte för
att bli miljonär. Nu är hon tillbaka på Komvux för att
studera till Högskolan. Hon vill studera sociologi på
Universitetet och arbeta som sociolog i framtiden.
Sakina vill inte återvända. Hon har ett bra liv i Luleå.
Hon tycker om bra mat, kongolesisk musik, humor och
kompisar som kan prata om allt. Nu är hon lycklig.
Men det viktigaste är att hon och hennes son överlevde. Och detta är det bästa som finns.
4Melina Androulaki / 3:7

iMan kan köpa Sakinas böcker Ormbarn och Farligare än djur på internet, i bokhandeln eller på förlag.
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intervju

Leif

Pääjärvi
Leif Pääjärvi
arbetar som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Luleå.
Han berättar att han arbetat sedan 1997 på Arbetsförmedlingen. Han jobbar som
arbetsförmedlare och som branschförmedlare inom restaurang och service och sedan har han i höst jobbat heltid med ett projekt som heter ‘‘Min tur’’ där Arbetsförmedlingen tillsammans med Folkuniversitet jobbar med att hjälpa långtidsarbetslösa utrikesfödda ut i arbete. Han arbetar med det på
heltid plus har lite annat.

Hur gör man och vad behöver man för att söka ett jobb?
Det är viktigt, säger Leif, att man har klart ett CV som visar vem man är, vad
man har för utbildning och vad man har arbetat med. Det är också viktigt att
man har intyg och betyg från sitt hemland som är översatta till svenska så att
man kan presentera sig för en arbetsgivare på ett bra sätt.
Det är även viktigt att man har intyg från Migrationsverket om arbets- och
uppehållstillstånd för att visa när man kontaktar en arbetsgivare och när Arbetsförmedlingen ska hjälpa med jobb. Det visar att man har rätt att arbeta
i Sverige. Arbetsförmedlingen kan hjälpa även med validering om man har
intyg på vad man har arbetat med.
Kom ihåg att anmäla dig till Arbetsfömedlingen och berätta att du söker
jobb så kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig med att söka jobb eller
kanske ordna en praktikplats. Det är viktigt att vara förberedd innan du
kommer till Arbetsförmedlingen och att du tar med de intyg och papper som behövs.
När ska man skriva in sig på arbetsförmedlingen?
Det är viktigt när man har fått arbets- och uppehållstillstånd att man
skriver in sig på en gång. Så tidigt som möjligt ska du skriva in dig
tycker Leif. Du kan söka jobb samtidigt som du studerar SFI.
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Hur hjälper ni människor att hitta ett jobb?
Vi hjälper människor genom att upprätta en handlingsplan hur ni tillsammans med oss ska få ett jobb eller utbildningsplats. Det är lättare för oss
om vi har era dokument när vi ska hjälpa er att hitta rätt jobb.
Man kan till en början kanske få praktik där man kan visa för arbetsgivaren
vad man kan. Praktikplatsen kan sedan kanske leda till en anställning med
Instegsjobb eller Nystegsjobb. Instegsjobb är bra när man är ny i Sverige för
då kan man samtidigt läsa SFI och jobba.
Allt sker individuellt och med det menar jag att varje plan är unik, man tit-

tar på vad som passar varje
person. En del kanske börjar
med praktik och en del kanske
börjar jobba direkt. Det ser lite
olika ut för varje person.
Kan ni hjälpa med att hitta praktikplatser?
Ja, vi kan hjälpa er med att hitta
praktikplats och vi kan hjälpa er
med att ringa till den praktikplats
som ni är intresserade av.
Hur fungerar det med praktik?
Det är viktigt att ha en planering för
praktiken. Man behöver veta varför man
ska göra praktik, hur länge man ska ha
praktik och vad händer efter praktiken.
Om man gör praktik kan man få jobb då
om man visar att man är duktig?
Ja, ibland kan man få provanställning om
det finns jobb på platsen efter praktiken.
Hur mycket svenska behöver man kunna
om man ska göra praktik?
Man behöver inte särskilt mycket svenska
egentligen för att göra praktik och det ser
lite olika ut beroende på praktikplats. På en
del praktikplatser behöver man inte kunna
så mycket svenska. Praktikplatsen gör också
att man bli bättre och bättre på svenska
under tiden som man praktiserar.
På en del praktikplatser där man ska prata
mycket med till exempel kunder på en affär
kanske man behöver kunna lite mer svenska. Min erfarenhet är att man lär sig mycket
mer svenska om man studerar på SFI och
har praktik, säger Leif.
Finns det språkpraktikplatser där man får
träna sig på att prata och förstå svenska?
Det finns inte speciella platser men varje
praktikplats är en språkträning. Om man behöver en praktikplats för att speciellt träna
på att prata svenska kan vi tillsammans hitta
en bra plats.
Vilket är ditt bästa tips till den som ska
söka jobb?
Mitt bästa tips är att man själv är aktiv
och att man tidigt anmäler sig till Arbetsförmedlingen.
Det är också viktigt att man tar reda på vilka
möjligheter man har och vilket stöd man
kan få för att hitta ett jobb.
4Abdulquader Al Bardaweel
fotograf: Ali Jan

Stafettpinnen
Stafettpinnen – en återkommande serie
av intervjuer bland personalen på
Vuxenutbildningen i Luleå.

Göte
Henriksson
Möte med
studievägledaren

G

öte Henriksson
hälsade på mig med
leende och artigt på
hans kontor. Vi satt ner och
några minuter senare började vi intervjun.

Han berättade för mig att
han är en av tre studievägledare/yrkesvägledare
som arbetar på Vuxenutbildningen i Luleå och
berättade om en dag i sitt
arbete. Utifrån hans berättelse, kan man förstå hur mycket han gillar sitt jobb.
I sitt jobb träffar han elever som studerar på Vuxenutbildningen i Luleå och speciellt studenter från sfi.
Han handleder dem att skaffa kunskaper som kan
hjälpa till att hitta arbete.
Tack vare 20 års enfarenhet säger Göte:
“När en elev på sfi på c-nivå kan kommunicera
adekvat då bör eleven besöka studievägledare/
yrkesvägledare för första gången och sätta igång en
planering”.
Jag fick mycket information om vad man kan göra
efter sfi. När jag frågade honom vem han föreslår att
bli intervjuad nästa gång i tidningens stafettpinne
svarade han: ‘‘Lena Ronnle, som varje gång kommer
till skolan med väskor fulla av tjocka böcker”.
Man kan träffa Göte på bοttenvåningen på Vuxenutbildningen precis bredvid receptionen.
4Maria Fitili
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Full fart framåt under OS
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Tips och Råd

-Vad är ditt mål i livet: arbeta för att leva eller
leva för att arbeta?

-Vilka egenskaper måste en människa ha
för att nå lycka i livet?

-För att finna lycka i livet är det viktigt att
man är omtänksam, ödmjuk, snäll och ser
saker på ett positivt sätt.
Annika Högström, Läkarjouren

-Kan vårt utseende påverka chansen att
få bra jobb i framtiden?
-Absolut, det är viktigt beroende på
vilken tjänst som man skall söka. Är det i
reception eller andra arbeten med mycket
kundkontakt spelar utseende och utstrålning stor roll. Är det som en ekonom är
det inte lika viktigt.
Dan Anderson, Miroi

-Jag tycker att det är båda två. Arbetet är en stor
del av livet. Att ha ett arbete så man har råd att
ha ett bra liv utanför arbetet är viktigt .
Lena Remahl, Arbetsförmedling

Vi träffade Börje
Petterson och Curt
Sundbom som har
arbetat på SSAB i 43 år
respektive 37 år.

-Vilken roll spelar målmedvetenhet
i vårt liv?
-Det är mycket viktigt. I mitt liv har
det varit en mycket stor sak. För att
nå någonstans i livet måste man vara
målmedveten.
Chris Abbot, Lagkapten i Luleå Hockey
som även studerar svenska

ARBETA&STUDERA

2:3B
åkte till

SSAB

onsdag den 19 september

‘‘Som man bäddar får man ligga”.
Svenskt ordspråk.

De

här vanliga orden gäller i vårt liv och påverkar
det. Vi lever för att studera och sen för att arbeta. Eller….? Studera och arbeta för att leva? Jag vet
inte. Ni måste själv kunna svara på de här frågorna. Vår
bästa lärare är livet.
För att välja en bra väg i livet måste vi förstå oss själva.
Det kräver en stor arbetsinsats. Vi behöver veta vad vi
vill, vad vi kan och vilket resultat av våra tankar som
vi ska ha i framtiden. Kom ihåg en sak – att vilja är att
kunna!
Det finns många typer av människor. Vissa vill inte
spendera tid med att läsa böcker och studera. De ska
inte röra ett finger för att nå någonting i livet. Men det
är inte deras fel. Det är bara deras val och vi kan inte
fördöma de.
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Andra är annorlunda. De vet vad dem vill och försöker
använda all sin energi för att nå något mål i sitt liv. Men

det tar tid. Ibland går det inte så lätt utan svårt. Ibland
tycker dem att de är ensamma på den här svåra vägen.
Allt är nytt och främmande för dem.
Kom ihåg ett annat ordspråk: ‘‘Inget ont som inte har
något gott med sig! ”. Då ska det inte dröja länge förrän de ska hitta sin rätta väg i livet och skaffa ett bra
jobb. Det kan vara en av de lyckligaste dagarna i deras
liv.
Jag vill avrunda med ett citat från Jan-Olov Nordström,
svenskt Näringsliv:

‘‘Skolans uppgift är att se till att
alla studenter är anställningsbara efter avslutade studier”
Det är sant. Kom ihåg att en av våra uppgifter är att
studera för att nå sitt mål i framtiden och att kunna
stå på egna ben.

4Natalija Magnström

Peng
Nawl
Kheng
Mua

jordbrukare
i Ersnäs

n

SSAB är en järn- och stålfabrik. SSAB betyder Svenskt Stål AB.

n

Fabriken startade år 1940 i Luleå. År 1978 startade SSAB
med tre fabriker i Sverige.

n

I Europa tillverkar SSAB tunnplåt. Tunnplåt används till
sängar, bilar, bord, tak m.m.

n

I Nord- och Sydamerika tillverkar SSAB grovplåt.

n

SSAB marknadsför och säljer tunnplåt och grovplåt i Asien.

n

Fabriken har 1200 anställda i Luleå. 10 procent är kvinnor.

n

Fabriksområdet är 6km långt och 2km brett.

n

Varje dygn kommer det tre tåg med järnmalm från Kiruna
och Malmberget.
42:3B

J

ag intervjuade en man som heter Peng Nawl Kheng Mual. Han är gift och
har fyra barn. Han kommer från Burma och han har inte klarat SFI. Nu jobbar han som jordbrukare i Ersnäs. Han har provanställning och i september har han arbetat i sex månader.
På jobbet har han inga arbetskamrater. Han jobbar ensam. Han har inga speciella betyg och utbildning inom jordbruk men är han jätteduktig på att jobba.
Därför tycker arbetsgivaren mycket om honom. Han börjar jobba på vardagarna kl 7:00 slutar kl16:00. Jordbruket har sextio kor. Han mockar koskit och
mjölkar kor med maskinen. Han matar korna. Han mjölkar korna två gånger
per dag. Det är hans jobb.
Hans lärare Maud på SFI och en kvinna som heter Camilla hjälpte
honom att söka jobb. Arbetsförmedlingen kunde inte hjälpa honom att hitta jobb. Han är lite trött på jobbet men han är jätteintresserad att arbeta på jordbruk. Så han är mycket nöjd och trivs
på sitt jobb.
4Thwe Thwe Oo, 2:2C

11

EFTER SFI

Nadia Rodríguez Aponte

Alvaro, Olga, Natalia, Pengcheng, Melina och Alena frågar 6 olika personer som redan
har slutat SFI. Marwan, Keila, Sana, Nadia, Mahwish och Olesya svarar.

Vad säger dem?

Marwan Storlien
Marwan Storlien är en man som är 53 år idag. Han föddes i
Egypten och lämnade sitt hemland när han var tjugoett år, för att
söka ett nytt liv i Sverige, som idag är hans hem. Sverige är landet
där hans son är född och han känner sig som hemma. Här hittade
han också sin fru, som heter Stina och kommer från Kiruna. Han
fortsätter att laga den egyptiska maten hemma och överför med
stolthet sin kultur till sin son.
Hej Marwan, när du kom till Sverige, vad kände du då?
Jag var nyfiken på mitt nya land, och ville börja jobba så fort som
möjligt.
Vad betydde SFI för dig?
Det var ett jättebra sätt att lära mig svenska på samtidigt som jag
jobbade fyra timmar per dag. Studera på SFI har öppnat många
dörrar till mig. Jag har jobbat, lärt känna min fru, och kunnat ha
en familj i Sverige.
Vad är ditt yrke?
Jag är undersköterska på ett äldreboende här i Luleå. Jag tar hand
om gamla och sjuka människor. Vi ser till att de har det bra, är
rena, glada, får mat och medicin. Det är ett hårt
arbete, som kräver mycket både, mentalt och
fysiskt.
Marwan är en av många som har använt SFI
som grund till att lära sig svenska och starta
sitt liv i Sverige och förstå svenska kulturen.
4Alvaro Martinez

Keila

Sjöberg
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Hon heter Keila och hon är 23 år gammal.
Keila kom från Brasilien för snart tre år sedan.
Hon är klar med SFI och går nu på gymnasiet
på Vuxenutbildningen.
Hennes mål är att bli klar med gymnasiet och
sedan börja på universitetets juristutbildning
eller bli polis.
Keila trivs här i Luleå med sina barn och tycker
om att träna, dansa och träffa nya människor.
Lycka till, Keila!
4Olga Romanova

Sana

Den kvinnan som jag intervjuade heter Nadia. Hon kommer från Colombia och hon har varit
i Sverige sedan ett år tillbaka. Vi gick i samma klass när hon studerade i SFI.
Hon avslutade SFI i maj. Hon tog praktik på SKF under fem veckor i somras efter SFI, men de
behövde en anställd som kan använda en ny elprodukt. Hon kunde inte få ett jobb på SKF. Nu
måste hon vänta hemma på gymnasiestudier på vuxenutbildning, eftersom det inte finns nog platser för alla elever som avslutade kurs D. Jag frågade om hennes svenska blev bättre eller sämre. Hon studerade
svenska själv hemma också, men det fanns ingen som hon kunde prata med. Hon vet inte hur ord uttalas. Det är
därför hon trodde att hennes svenska blev sämre. Två gånger i veckan åker hon till badhuset med hennes man
Freddy.
Hon tycker om tiden när hon var på SFI. Hon kunde träffa många roliga människor. Efter gymnasiet
hoppas hon att hon kan studera på universitetet eller bli en PHD student.
4Pengcheng 3:7

Suljanovic
Vad heter du?
Jag heter Sana Suljanovic
Vilket land kommer du ifrån?
Jag kommer från Bosnien och
Hercegovina.
När slutade du på SFI?
Jag slutade SFI våren 1996.
Hur länge studerade du på SFI?
Jag läste SFI 5-6 månader.
Vad gjorde du efter studierna
på SFI?
Efter avslutad SFI kurs gjorde jag
högskoleprovet men jag började
inte studera på universitetet förrän
året därpå då jag kom in på lärarutbildningen vid Luleå tekniska
universitet. Jag ville inte påbörja
universitetsstudier förrän jag hade
läst mer svenska eftersom jag
kände mig osäker på mina språkkunskaper.
Vilket är ditt starkaste minne från
SFI?
Mitt roligaste minne från SFI- tiden
var när var och en i klassen skulle
berätta ( på svenska förstås) en saga
från sitt gamla land. Det var mycket
roligt eftersom vi gjorde så mycket
fel att sagorna blev något helt annat än vad vi hade tänkt.
4Natalia
Tochylenkova

Mahwish
Ifran

Mahwish Ifran kommer från Lahore, Pakistan och har varit i Sverige ett och
ett halvt år. I sitt hemland arbetade hon som lärare i engelska.
Mahwish började studera på SFI förra året i september och blev färdig i maj
det här året. Det är nästan 4 eller 5 månader sedan hon slutade SFI. Det var
lite svårt i början att lära sig svenska men senare blev det lättare. ‘‘Alla kan
lära sig svenska om de vill”, säger hon.
Nuförtiden studerar hon på gymnasienivå och går till skolan 4 gånger i en
vecka från klockan 8 till klockan 10. Hon studerar svenska som andra språk
1. Hon kommer att fortsätta med svenska som andra språk 2 och 3. Hon ska
studera på gymnasienivå nästan ett år.
Efter att hon slutar gymnasienivå vill hon studera på universitetet. Hon kommer att kompletera pedagogisk utbildning när hon blir färdig med svenska
som andra språk 1, 2 och 3. Mahwish vill bli lärare i engelska i Sverige.
Lycka till med studierna Mahwish!
4Melina Androulaki

Olesya

KUZNETSOVA

Jag vill berätta om min skolkompis Olesya. Vi studerade tillsammans i grupp
3:7 och hon slutade med svenskundervisningen i augusti 2012. Vad tror Olesya om skolan, vad tycker hon om skolan, vilka planer har Olesya för framtiden – om det och andra saker har vi pratat om när vi har träffats.
Olesya kom till Sverige i september 2011. När hon kom till Luleå kunde hon
bara ”hej”, ”hej då”, och ”tusen tack”. Som de flesta invandrare började Olesya studera i SFI. Hur kände hon i skolan? Det var inte lätt från början. Alla
runt om pratade svenska och hon förstod ingenting! Men lärarna var jätte
erfarna och hänsynsfulla, skolkompisarna var snälla och vänskapliga. Olesya
studerade också själv hemma, lyssnade på radio, läste böcker och försökte
prata bara svenska.
Tidigare bodde Olesya i Norge och Finland och studerade språk där, så hon
kan jämföra skolorna. Hon tycker mycket om SFI. I Sverige undervisar skolan
inte bara i att prata svenska. På SFI lär man sig om den svenska livsstilen och
traditioner, hur man skulle lösa problemen här. Vad tänker Olesya göra sedan? ‘‘Studera, studera och studera” skrattar hon.
Olesya jobbade som konstnär i Ryssland. Hon planerar att fortsätta läsa
gymnasiet och att börja arbeta.Lycka till, Olesya!
4Alena Dubinskaya
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Jag tycker om att studera!

Studieteknik

I Sverige är skolan bra. Jag studerar
bra i Sverige. Lärare som lär mig är
snälla därför talar jag bättre och bättre
svenska.

Det är viktigt att sova bra och äta frukost varje dag. Jag brukar lägga
mig tidigt på kvällen men inte varje kväll. Jag brukar äta lite på
morgonen för att jag ska vara pigg i skolan så att kan jag lära
mig på genomgångarna i skolan.
Det är svårt med svensk grammatik. Jag behöver träna
på att lyssna, prata, och skriva.

Efter SFI

Jag har lärt mig att när jag mår bra då kan jag
förstå svenska bättre. Jag har gått länge i skolan
därför vet jag att jag måste kämpa hårt för att
klara SFI.
Jag pratade med Thitchaya Pontong som är
klar med SFI och hon sa att alla elever har
olika grundförutsättningar att klara SFI
och att det inte bara beror på utbildning
och bakgrund. Att man har en lång universitetsutbildning garanterar inte att
man är bra på att lära sig språk säger
Thiti. Det tar olika lång tid att bli klar
med SFI beroende på många faktorer
och det viktiga är att inte ha bråttom.
Jag frågade en av mina klasskamrater
Yulia Egorova. Hon berättar att hon lär
sig svenska hemma när hon ser svenska
filmer och lyssnar på svenska sånger.
Hon skriver upp ord som hon inte förstår
och slår upp dem i lexikon.
Man kan också använda fritiden för att
umgås med svenska kompisar och på så sätt
lära sig svenska fortare.

En del vill studera vidare men det kan vara mycket svårt att
komma in på universitetet och då kan man i stället studera
vidare på t.ex. omvårdnadsprogrammet eller studera till personlig assistent. Om man studerar till undersköterska eller
personlig assistent får man ett jobb snabbare.
Jag har en kompis som heter Thitchaya Pontong. Hon jobbar varje dag som städerska och hon säger att det är bra
för språket att jobba eftersom man får träna svenska på
jobbet. Hon träffar många olika personer varje dag som
pratar olika dialekter så nu förstår hon mycket bättre när
hon pratar svenska med någon.

I Sverige är skolan bra. Jag tycker att studera det är viktigt
för att i skolan förstår man bra och lär sig.
I skolan lär man sig använda rätt verb, prata och skriva bra meningar.
Jag tycker att det är bra att studera där för jag träffar många nya kompisar från
olika länder. I skolan kan vi lära oss skriva och läsa, men på arbetet blir vi bara bra
på att prata.
Jag vill fortsätta studera i framtiden. Jag vill studera universitet och bli färdig med
studierna. Jag ska studera psykologi därför jag studerade psykologi i Iran.
Jag vill fortsätta min utbildning i Sverige.
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4Mehrnoosh Malki

När jag går och handlar mat och köper
olika saker förstår jag bra. Jag träffar
många människor som kommer från
många länder. Jag får nya kompisar. Vi
träffar varandra och vi pratar om allt
möjligt. I framtiden vill jag arbeta.

Jag vill lära mig att läsa, skriva, lyssna och prata
därför jag vill kunna använda svenska bra.
Jag vill sluta sfi för att studera vidare.
I mitt land utbildade jag mig först och
sedan började jag jobba.
Nu har jag läst svenska 9 månader och
jag hoppas på att sluta sfi inom 1 år.

4Attiya Nadeem

4Michelle Karlström

Jag planerar att studera eller söka ett jobb som passar
mig efter SFI. Jag har nyligen pratat med några elever
som har slutat på SFI för att fråga dem om vad de gjort
och vad de vill göra efter SFI. Några elever vill jobba efter
skolan. De vill jobba för att tjäna pengar men tyvärr kan
lönen vara ganska dålig ibland beroende på vad de jobbar
med.

I framtiden vill Thiti studera på omvårdnadsprogrammet därför att hon vill göra någonting annat än att
städa. Hon tycker att det är bra att ta hand om någon
och hon tycker om att arbeta med gamla människor eftersom gamla människor är i stort behov av
hjälp.

I Sverige är skolan bra!

Jag vill lära mig svenska!

4Pattaraporn Bunkerd

Ingrediensern
a

:
2 bananer
250 gram sm
En burk Kaymör
från Rainbow ak Cream
½ kopp socke
½ kopp mjölkr
½ paket digespulver
tivekex
Ett ägg

Nadas
bananefterrätt

1 tsk vanillin

socker

Recept

1. Lägg kexen i botten av en pajform.
2. Skär en banan och sätt den i en mixer tillsammans med resten
av ingredienserna. Spara en banan till dekoration av kakan.
3. Blanda ihop allt tills det blir en tung vätska.
4. Häll vätskan över kexen och dekorera med den andra bananen
och riven choklad.

Tip! kan i frysen och tae
timm
Ha ka
en halv
n
e
d
m
a
fr
a.
u ska ät
innan d

4Nada
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Boktips
från

Birgitta i

bib ioteket

Välkommen till biblioteket!
Birgitta

Anna, Hanna och Johanna
av Marianne Fredriksson

Jag är Zlatan
av Zlatan Ibrahimovic,
David Lagercrantz
‘‘Jag var en liten kille. Jag
hade en stor näsa och
läspade. I skolan kunde jag
inte sitta stilla. Jag rusade
runt hela tiden. Inget ont
kunde hända mig om jag
sprang tillräckligt fort.”
Zlatan Ibrahimovics uppväxt i Rosengård var tuff.
Han stal cyklar och bråkade
med familjen och lagkamraterna. Men tricksen från
förorten tog han med sig till
fotbollsplanen när han blev
proffs i bland annat Milan
och Barcelona.
Med egna ord berättar
Zlatan om kampen och
kickarna, om livet som en
av världens bästa fotbollsspelare.
Succén ‘‘Jag är Zlatan
Ibrahimovic” är på väg att
bli Sveriges bäst säljande
bok någonsin. Nu är den
återberättad till lättläst av
författaren och fotbollsälskaren Mats Wänblad.

Boken handlar om tre generationer kvinnor i
samma familj. Om deras liv, deras glädje och sorg.
Berättelsen utspelar sig i Sverige där människors
levnadsvillkor utvecklas från fattigdom till välstånd.
Hanna är bara tretton år gammal när hon föder
sin dotter Johanna. De lever på landet och får
slita hårt. Också Johanna får en dotter. Hon heter
Anna.
Anna går på universitetet och blir författare. Mycket har
förändrats. Men Anna märker att hennes eget liv mer och mer liknar
Hannas och Johannas.
I boken finns en mp3-skiva så du kan både lyssna och läsa boken.

I samma båt
av Sara Wadell

I Iran var Hassan en framgångsrik
båtbyggare, men i Sverige har han
inte fått något jobb. Hans fru Noor
har lärt sig svenska och skaffat ett
arbete.
Till slut provar Hassan att arbeta
som volontär med hemlösa, fast
han inte får betalt. Hassan kommer
inte överens med personalen, och
inte heller med de hemlösa. Alkoholisten Bosse och Hassan tål inte
varandra. Men det
visar sig att de har
liknande drömmar,
att bygga båtar.
Hassan börjar
drömma och
planera…
En rolig och allvarlig berättelse
om två mäns
sorg och längtan.

Sju jobb

av Lars Wäremark
Handlar om att läsa
och skriva på jobbet,
och är en övningsbok
i svenska som andraspråk. Vi får möta
människor på sju olika
arbetsplatser, bland
andra ett vårdbiträde,
en busschaufför och en
kaféägare.
Boken är tänkt för
vuxna som läser sfi
kurs B.

