
Omvårdnadsprogrammet !
Olga:  Hej Monika, vad studerar du nu i skolan?  
Monika: Hej jag studerar undersköterska programmet. 
Olga: Okej, det är ju ett långt program, eller hur? 
Monika: Nej, det beror på vilket man väljer. Jag har valt fyra 

terminer men… 
Olga:  Fyra.. 
Monika:  …men det finns möjlighet att göra det programmet under 

tre terminer. Men svenskarna brukar välja det. Vi som 
behöver mer stöd med språket, vi väljer oftast fyra 
terminer. Eller det finns också en möjlighet att göra det 
under fem terminer.  

Olga:  Ja, just det. Strax efter sfi kan man gå… 
Monika: jaaa… 
Olga: … fem terminers program. 
Monika: Jag tror att det kan bli lite svårt för att det programmet 

kräver mycket, att man kan språket, att man vet lite hur 
grammatiken ser ut.  

Olga:  Okej. Menar du att ni behöver mycket grammatik? 
Monika: Ja, man måste också skriva prov och uttrycka det man 

tänker, vad man vet.  
Olga: Mm… 
Monika: Det kan bli svårt om man inte har bra grund i språket. Jag 

har gjort SAS grund och det var också lite svårt för mig.  
Olga: Ja, så du läste Sas grund först och sedan gick du på 

omvårdnadsprogrammet? 
Monika: Ja, jag gick på omvårdnadsprogrammet direkt efter SAS 

grund.  
Olga: Ja, och nu har du läst två eller tre terminer? 
Monika: Nu är jag på den tredje terminen, ja.  
Olga: Okej, så du är klar… 
Monika: Om…, nästa år i maj. 
Olga: Nästa år, okej. Har du haft någon praktik? 



Monika: Ja, vi har gjort praktik en gång. 
Olga: Hur lång praktik var det? 
Monika: Det var en månad, fyra veckor. 
Olga: Okej, var det roligt på praktiken? 
Monika: Ja, när man först läser så mycket då vill man själv se hur 

det är i praktiken. Jag väntade på den där praktiken.  
Olga: Okej. 
Monika: Jag orkade inte längre sitta i skolan.  
Olga: Så du tycker att praktiken är roligare än skolan? 
Monika: Ja. Man kan se hur det yrket ser ut från andra sidan. Det 

hjälper jättemycket att förstå vad läraren säger när man 
ser. 

Olga: Jag förstår. Varför valde du det här programmet? 
Monika: Jag tyckte… Min mamma jobbar också i samma yrke. 
Olga: Också som undersköterska? 
Monika: Som… Det är inte undersköterska. Min mamma jobbar i 

Polen så det heter inte undersköterska. Men jag visste 
alltid att jag ville jobba i sådana områden.  

Olga: Okej. 
Monika: Mhmm. Och efter jag valde mitt yrke, gick jag och jobbade 

som sommarvikarie för att prova om jag ville göra det. Och 
från första dag, visste jag: O, det är det jag vill göra. 

Olga: Det låter jätteklokt att prova innan man bestämmer sig.  
Monika: Ja. Det är viktigt. Annars tappar man mycket tid.  

Det är tvåårsutbildning så det är bättre… 
Olga: Ja, och man vill inte välja fel. 
Monika: Ja, jag rekommenderar att först prova. 
Olga: Ja, tack för dina tips.  
!
!
!
!
!



Nya ord !
Ett utbildningsprogram ett program som består av flera 

kurser. Efter hela programmet får 
man ett diplom. 

En möjlighet  ett tillfälle, en chans 
En termin oftast 20 veckor, ett läsår har två 

terminer 
Att kräva  att begära,  
Att uttrycka  att säga, att förklara 
En sommarvikarie en person som arbetar för någon 

under sommaren 
Att bli klar med något att avsluta något 
Att tappa  att förlora 
!
Länkar med förklaringar till olika utbildningar !
Sva grund 
Sfi 
Omvårdnadsprogrammet 
Yrkesutbildningar    

Träna mera!  !
Vill du prova på olika yrken? Snart är det Jobbtorg Stockholm i 
Skärholmen! !
!
Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/

category/storlek-s/ eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com
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