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Att välja utbildning !

- Hej Naomi! 

- Hej! 

- Förra veckan ställde Sophia några frågor till dig angående ditt jobb. Du 

hjälper alltså folk att planera sina studier och yrkesval. Du nämnde olika 

typer av utbildningar men vi hann inte prata om detaljer. Kan du berätta 

mer om vilka alternativ som finns? 

- Det finns många yrkesutbildningar som man kan läsa. Om man redan 

har en yrkesutbildning från hemlandet, det kan vara hantverkare till 

exempel, kan man kombinera sina SFI-studier med en yrkesutbildning 

på SFH, heter det. Den kombinationen är en SFX-utbildning som har 

särskilda regler för t.ex. om man har bott i Sverige så ska man ha bott 

här i max 3 år.   

- Okej. Om man inte har nån yrkesutbildning från hemlandet då? 

- Om man inte har en utbildning eller behöver byta yrke så kan man 

studera yrken på olika sätt i olika nivåer. Vi kan ta först gymnasienivå där 

man studerar vanligtvis 1-2 år ungefär. Man kan till exempel läsa här på 

Centrum Vux till undersköterska, florist, ekonomiassistent, restaurang 

osv. Vissa yrkespaket studerar man i klass och andra som lärling. 

Lärling, det betyder att man studerar 70% på en arbetsplats.  

- Okej. Och vilka kunskaper i svenska måste man ha för att studera där? 

- För att studera på gymnasienivå, oavsett om det är kurser eller 

yrkespaket, så krävs det SAS grund. 

- Okej. Och hur är det på eftergymnasial nivå? 

- På eftergymnasial nivå kan man studera på olika skolformer. Det ena 

är yrkeshögskola, som också tar 1-2 år ungefär. Där kan man studera till 

exempel webbdesign, media, administratör osv. De yrkesutbildningarna 

kräver gymnasiekompetens. Det andra är universitet och högskola. Där  



!
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- kan man läsa enstaka kurser eller program som tar 3 till 5 år beroende 
på vad man läser till. Det kan vara till exempel att man läser på KTH till 

ingenjör eller att man läser på Stockholms universitet till lärare. För att 

läsa på universitet eller högskola så måste man ha gymnasiekompetens.  

- Gymnasiekompetens? Vad betyder det? Framför allt hur mycket svenska 

måste man kunna? 

- Ja, precis. Gymnasiekompetens, det betyder en viss bas som alla 

måste ha, alla måste ha en viss kunskap inom matte, svenska, engelska 

och mycket annat. Just svenska då behöver man ha den sista svenska 

kursen och det är SAS 3. 

- Okej, tack för den nyttiga informationen! 

- Tack själv! 

Nya ord !
Angående…  som handlar om…  

nämnde  pratade om utan att säga några detaljer 

alternativ  val, du kan göra det ena eller det andra 

hantverkare  en person som arbetar med hantverk, har ett praktiskt 

arbete och jobbar mer eller mindre med händerna 

kombinera  koppla ihop två saker eller göra något samtidigt 

särskilda regler  speciella regler 

vanligtvis   normalt, oftast 

florist en person som jobbar med blommor 

yrkespaket  ett paket av kurser som leder till ett yrke 

lärling en person som lär sig ett yrke, praktikant 

SAS grund Svenska som andraspråk grundläggande, en kurs i 

svenska efter sfi 

oavsett  det spelar ingen roll 

webbdesign att planera hur webbsidor på internet ska se ut 



enstaka  enskilda 

program  ett paket av kurser som ingår i en utbildning till t.ex.  

 lärare eller ingenjör 

beroende på  det beror på något, det påverkas av något. T.ex. man har 

olika kläder beroende på väder. 

viss  bestämd, särskild, någon 

matte matematik 

!
Grammatik !
Obestämd form används när man talar om något för första gången, eller när 

man inte menar någon särskild, bestämd sak, t.ex. Om du redan har en 

yrkesutbildning…  

En yrkesutbildning (obestämd form) – det spelar ingen roll vilken exakt. 

!
Bestämd form betyder att vi pratar om något som vi redan har nämnt. T.ex 
Man kan kombinera sina SFI-studier med en yrkesutbildning på SFH, Den 

kombinationen är en SFX-utbildning Eller att vi pratar om något och lyssnaren/

läsaren förstår vad vi menar. T.ex. Om du redan har en yrkesutbildning från 

hemlandet… (alltså ditt hemland). 

Träna mera!  !
Hitta alla substantiv i texten. Står de i bestämd eller obestämd form? Varför? 

!
!
Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/category/

storlek-m/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 

http://sfipodd.se/category/storlek-m/
mailto:sfi.centrumvux@gmail.com

