
Studera som vuxen !!!!!!!!
Ord och fraser i dialogen: !
att plugga studera intensivt 
 Jag ska börja plugga på universitet i höst. 

att mena anse, tycka, vilja säga 
 Menar du att jag är gammal? 

att funka fungera  
 Hur funkar det? 

lapp (som i: en tusenlapp)  
 sedel  
 Jag betalar en tusenlapp i månaden för min telefon. 

om jag ska säga sanningen  
 om jag ska berätta varför 

håller på  är nära  
 Det håller på att ta slut. 

att bita ihop stå ut med, uthärda 
 Jag måste bita ihop ett tag till, sedan blir det bättre. 

studieteknik metoder och tekniker som gör det lättare att studera 
 Vi har en kurs i studieteknik på CV. 

plugga 24 timmar i sträck  
 oavbrutet, utan paus 
 Det är inte så bra att plugga 24 timmar i sträck. 

!



Dialogen !!
Olga: Mm.. nu är sommarkurserna slut. Du kommer ju att försvinna 

härifrån, Anissa! 
Anissa: Ja, det är slut för mig här. Den här sommaren i alla fall.  
Olga: Ja, du ska tillbaks till universitet och plugga.  
A Ja, jag har ju bara sommarjobbat här och nu ska jag plugga igen 

tredje året på min lärarutbildning.  
Olga: Varför började du det? Du är ju, du var ju inte direkt från 

gymnasiet när du började studera. Varför ville du plugga på 
universitetet? 

A Du menar jag är gammal?! Är det det du säger?  
Olga: Det är inte så jag menade men du var ju inte direkt 18. 
A Nej, men jag jobbade faktiskt jättelänge på ett ålderdomshem och 

jag tyckte jättemycket om det arbetet men en dag sa min pappa 
att han hade sett en annons i tidningen för ett extrajobb som 
lärare i SFI så jag började jobba med det och… lite grann bara. 
Jag hade två jobb ett tag och sedan märkte jag att det var 
jätteroligt. Och då började jag studera till lärare.  

Olga: Okej. Och nu sa du det är tredje året.  
A Ja. 
O Du ska fortsätta med… 
A Precis! Så jag har två år kvar efter det.  
O Det är rätt så långt tid. Hur funkar det för dig? Jobbar du hela året 

eller studerar du hela året? Och sedan jobbar du på somrarna? 
När har du semester? 

A Det är lite svårt att få semester men det är så att jag studerar 
vårterminen och sedan är det sommar, och då jobbar jag på 
sommaren. Och sedan är det höstterminen, och på höstterminen 
så brukar jag ta en vecka semester när det är lite studier. Och så 
jobbar jag ju på kvällarna också. 

O Menar du under skolåret?  
A Ja, jag studerar på dagen och jag arbetar på kvällen. 
O Varför gör du det? Får du inte CSN? 
A Jag får CSN men jag tar bara halva CSN så jag får bara…  
 Ja några tusenlappar men det räcker inte till hyra och ja, du vet 

allt annat man måste betala. Så då måste jag arbeta extra.  
O Varför tar du inte hela CSN beloppet?  
A Ja, om jag ska säga sanningen så är det så att jag har studerat 

förut och min CSN har faktiskt tagit slut eller det håller på att ta 
slut. Så att jag måste ta lite mindre för att det ska räcka lite längre 
till.  

O Men du säger att du både studerar och jobbar under skolåret. 
A Ja.  



O Hur funkar det i praktiken? Jag menar du får ju säkert mycket 
läxor så måste man också förbereda sitt jobb.  

A Mm. Ja, precis. Man måste ha mycket självdisciplin. Det tog mig 
faktiskt några år att lära mig hur jag skulle fördela tid men tricket 
är att verkligen planera sin dag, timme för timme nästan. Så jag 
planerar att jag ska studera på en viss tid och sedan har jag jobb 
på kvällen och sedan däremellan så försöker jag ha lite fritid, träffa 
kompisar. Och på helgerna studerar och jobbar jag INTE. Det är 
en helig tid för mig så då träffar jag bara kompisar och min 
pojkvän och vilar. 

O Och det funkar?  
A Det funkar faktiskt nu. Jag har lärt mig. Men det är mycket stress 

och det är mycket att göra. Jag får bita ihop och… i två år till, så 
är det. Men sedan så ska det bli bättre.  

O Har du några tips för våra elever som funderar på att studera 
vidare?  

A Ja. Om du har lite tid så är det jätteviktigt att du har en bra 
studieteknik. Det finns ju några kurser på CV som har 
studieteknik. 

O Just det, vi har studieteknik för grund, på grundnivå.  
A Mm så man har inte tid att slösa sin tid på att plugga lite, liksom. 

Man måste ha en bra plan för hur man ska studera. En annan bra 
sak är att plugga verkligen varje dag. Lite varje dag. Så att du inte 
sparar och sparar och sparar tills det är prov. Och sedan så måste 
du studera 24 timmar i liksom sträck. Utan studera lite varje dag.  

O Mm. Tack för dina tips!  
A Tack så mycket!  !!!!!!!
!
Träna ord och fraser och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 

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

