Swedish for All - Svenska för alla
Svenska: Denna webbplats, sfa.nu, är till för dig som är nyanländ eller
asylsökande i Sverige och som på egen hand vill lära dig svenska i väntan på
att få börja utbildningen sfi – svenska för invandrare. Den är också till för dig
som redan påbörjat utbildningen sfi. Välkommen!
English: This site, sfa.nu, is for helping newly arrived people in Sweden to
begin learning Swedish before starting SFI – Swedish for Immigrants and for
those who have already begun studying SFI. Welcome to learn Swedish! We
will start from the very beginning. Everything on this website is for free.
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Hjälp gärna till att sprida denna information - det är först när sfa.nu når den
asylsökande/nyanlände som webbplatsen gör nytta.

sfa.nu drivs och utvecklas av initiativtagaren Christina Wallnér och bekostas av
No WaIT AB, Västerås. För mer information se http://sfa.nu

3. Platser att träna svenska/Practice Swedish
Här listas platser som erbjuder språkcaféer/språkgrupper etc.

2. Lärresurser/Learning Resources
Här finns länkar till alla tänkbara fria resurser för att lära sig svenska – såsom
webbplatser, YouTube-spellistor, appar, sånger, spel, ljudböcker. Här finns
också en sida Lär dig om Sverige med länkar till information om Sverige och
det svenska samhället.

sfa.nu består av tre huvudavdelningar:
1. Sfi – Steg/Learning steps
Här finns cirka 400 YouTube-filmer framtagna av sfi-lärare runt om i Sverige.
Filmerna är sorterade under 39 steg för att underlätta inlärningen. I anslutning
till filmerna finns länkar till fria webbövningar.

Webbplatsen sfa.nu är framtagen för att hjälpa nyanlända och asylsökande att
börja lära sig svenska på egen hand via fria resurser på internet, samt hjälpa
nyanlända att hitta till platser i Sverige dit de kan gå för att öva svenska i olika
språksammanhang. Utöver att webbplatsen gagnar den som vill lära sig svenska, så är den även ett stöd och en resurs till alla som vill hjälpa nyanlända att
lära sig mer svenska; sfi-lärare, lärare, studieledare, språkvänner, språkcaféledare, flyktingguider, m.fl. Alla resurser som länkas till ska vara annonsfria.
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