
 

 
 
 

Vad ska man tänka på när man väljer utbildning? 
 
I dagens ovanliga podd pratar några SFH-elever (SFH = svenska för hantverkare) 

om sin utbildning. Här är några bra fraser ur deras samtal: 

 

● Jag studerar till… (men “jag arbetar som…”) 

● Varför valde du att bli målare? 

● Jag valde att studera till målare för att jag älskar att måla. 

● Tänkte du bara på intressen eller på lönen/framtiden också? 

● Det är viktigt för mig. 

● Skillnaden mellan mitt land och Sverige är… 

● Om jag jämför… 

● Vi har inte försäkring, skyddskläder, skyddsglasögon, 

hörselskydd… 

● studievägledare 

● Först valde jag…, sedan valde jag… 

● Tycker du om elektriker-yrket? 

● Jag studerade i mitt land i 3 år. 

● Om jag fortsätter blir det lättare för mig än om jag byter yrke. 

● Här studerar du många saker själv, du måste googla. 

● Här i Sverige är det lite svårt att hitta jobb så jag har bestämt att 

lära mig ett yrke så att det blir lättare för mig att hitta jobb. 

● Jag brukar rita hela tiden och jag tycker om färg. 

● Det som är bra för mig i den här skolan är att jag kan studera två 

saker samtidigt: yrket och språket. 



 

 

Vad tycker du är viktigt när man väljer utbildning? 
 

- intressen? (att man gillar det som man kommer att jobba med) 
- framtidsmöjligheter? (att man lätt får jobb i framtiden) 
- lönen? (att man tjänar bra) 
- status? (att andra ser upp till dig och beundrar dig. Yrken med hög 

status är t.ex. läkare, jurist) 
- något annat? 

 
Vad tycker du? Varför tycker du så? Argumentera! Skriv en text och/eller diskutera med 
en kamrat. 
 

Träna mera!  
 
På YouTube hittar ni många bra videor som handlar om att välja rätt 

utbildning. Sök på frasen “välja utbildning” eller klicka på länken: 

https://www.youtube.com/results?search_query=v%C3%A4lja+utbildning 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

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

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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