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Barnskötarutbildningen !!
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- Hej, vad arbetar du som? 

- Hej! Jag arbetar på Centrum Vux med 

barnskötarpedagogutbildning. 

- Aha, hur lång är barnskötarutbildningen? 

- Den vi har är på ett år men det innebär ju inte då att den är exakt 

ett år utan det är två terminer. Vilket innebär att det är ju färre 

månader. Men vi säger att den är ettårig och den är på tusen 

poäng. 

- Tusen poäng? Aha. 

- Mm. 

- Om du kommer från ett annat land, vad måste du studera innan du 

börjar på barnskötarutbildningen? 

- Man ska ju bara ha en vanlig grundutbildning. Vi har inte 

gymnasiekraven just nu i den här utbildningen. 

- Nej. 

- Men det som är oerhört viktigt det är att ha svenska, ha 

läsförståelse, kunna svenska ordentligt därför att har man inte det 

så och kommer till utbildningen glad att då ha fått möjligheten… 

jag har mött många som… ja, många som har kommit hit och som 

har satt sig i bänken och varit överlycklig över att komma in på 

utbildningen men sen bara efter några veckor ser jag hur de 

sjunker och blir liksom … tappar lusten, därför att… de förstår inte 

det som vi talar om. 



- Okej. Måste man vara klar med sfi? 

- Ja, definitivt. Man bör kunna mer. 

- Mer än sfi? 

- Mm. 

- Har eleverna praktik på barnskötarutbildningen? 

- Ja, den utbildning vi har just nu det är en lärlingsutbildning. Och 

det innebär att man är i skolan en eller två dagar ungefär i veckan 

och så är man ute på sin lärlingsplats alltså ute på någon förskola 

där man har en handledare resterande dagar i veckan. 

- Okej. Och vad kan du få för jobb efter barnskötarutbildningen? 

- Man kan få arbete då på en förskola, beror lite på vem man är och 

hur man sen använder sig utav den kunskap man får. I första hand 

är det då som barnskötare på en förskola. Vi har också de som har 

fått andra tjänster därför att man har värdesatt just den 

utbildningen, just det som vi har gått igenom. Det handlar om 

människokunskap, det handlar om pedagogik, kommunikation 

osv. Så att det finns möjligheter men det handlar mer om personen, 

alltså individen, om dig som studerar. 

- Okej. Tack så mycket. 

- Tack. 
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Nya ord !
Barnskötarpedagogutbildning utbildning till barnskötare på 

förskolan 

innebär   betyder  

termin  ett skolår är indelat i två terminer 

(höst och vår) 

färre   motsats till fler 

ettårig   på ett år 

vanlig   inte speciell 

grundutbildning  den utbildning man får i grundskolan 

gymnasiekraven   någon kräver att du har läst klart 

gymnasiet för att börja en annan 

utbildning 

oerhört viktigt   jätteviktigt 

(kunna svenska) ordentligt  (kunna svenska) bra 

Möjlighet  chans 

mött   träffat 

har satt sig i bänken  har börjat skolan (alltså sitter i 

bänken) 

överlycklig   jättelycklig 

sjunker   blir nedstämd, deprimerad, ledsen 

tappar lusten  förlorar glädjen, är inte längre så 

glad när hen ska göra något 

definitivt  absolut 

lärlingsutbildning  en utbildning kombinerad med 

praktik 
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handledare   någon som hjälper och stödjer dig 

t.ex. i ett nytt arbete 

resterande  övriga, det som finns kvar 

beror på   påverkas av 

I första hand  först och främst 

tjänst   jobb, arbete 

värdesätta  uppskatta, tycka att något är viktigt 

och bra och har högt värde 

Det handlar om  det rör sig om 

Människokunskap  att kunna/veta mycket om hur 

människor är  

Individ  varje människa är en individ, det 

finns inte två helt identiska individer
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Hörförståelse – rätt eller fel? !
1. Barnskötarutbildningen är på 12 månader. 

2. Man får 100 poäng om man går hela utbildningen. 

3. Man måste ha studerat på gymnasiet för att kunna börja 

barnskötarutbildningen. 

4. Det räcker med att man är klar med sfi att börja läsa 

barnskötarutbildningen. 

5. Skolan ordnar en praktikplats på en förskola där man får en 

handledare. 

6. Man läser teori 2 dagar i veckan och är på praktik 2 dagar i veckan. 

7. Alla som har gått barnskötarutbildningen har fått jobb som 

barnskötare. 
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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

