
 

 

Taghi Zizai har precis tagit 
undersköterskeexamen på Vård- och 
omsorgsprogrammet på Göinge 
Utbildningscenter och hans resa för att nå 
detta mål är minst sagt imponerande. 

Taghi är 24 år gammal född i Afghanistan. 
Han kom till Sverige 2009 och fick vänta i 
tre år innan han fick uppehållstillstånd. 
2012 gjorde han något som han aldrig förr 
hade gjort, han började i skolan. Han 
började på SFI A, den nivån som 
människor som aldrig gått i skolan får gå. 
Med rekordfart lärde sig Taghi svenska. 

Vad var svårast med att lära sig svenska? 

- Att lära sig svenska var inte så himla 
svårt, säger Taghi. Däremot att skaffa 
svenska vänner att prata med har varit 
svårare. Det hade underlättat betydligt om 
jag hade haft svenska vänner att träna 
språket med.  

Hade du något utbildningsmål när du 
kom till Sverige? 

- Nej, efter som jag aldrig gått i skolan i 
Afghanistan så hade jag inget mål men när 
jag började lära mig det svenska språket 
och insåg möjligheterna med utbildning så 
ville jag bli tandläkare. Problemet med att 
läsa till tandläkare är alla studielån man 

måste ta så jag ändrade mig snabbt och 
satsade på att bli undersköterska istället. 

Hur studerade du för att bli 
undersköterska? 

- Jag läste först klart alla fyra SFI-spåren, 
sen läste jag Grundvux, en termin Komvux 
och till sist tre terminer Vård- och omsorg.  

Och allt detta har du gjort på tre år? 

- Ja 

Vad har du för framtidsplaner nu? Jobba, 
läsa vidare? 

- Just nu har jag lite olika jobb. Bland 
annat på ett Asylboende och inom 
hemtjänsten. Jag är timanställd på totalt 
fyra olika ställen. Jag planerar att läsa lite 
svenskkurser på komvux för att sedan gå 
vidare och utbilda mig till sjuksköterska. 

Känner du att du är en del av det svenska 
samhället? 

- Nej, inte riktigt. Man har fortfarande den 
där stämpeln på sig att invandrare bara 
kommer hit och utnyttjar systemet med 
bidrag. Fastän jag har jobbar och sliter så 
blir jag inte riktigt accepterad av vissa 
människor och det gör mig ledsen. 

Nu har du utfört en bedrift som är 
oerhört imponerande. Du har gått från 
SFI A till utexaminerad undersköterska på 
bara tre år. Finns det någon lärare du 
skulle vilja tacka speciellt för denna tid? 

- Det är såklart svårt. Alla har hjälp till på 
olika sätt så jag vill tacka alla lika mycket. 
Jag skulle däremot vilja tacka en av mina 
klasskamrater, Peter Dimovski, som har 
gett mig mycket stöd under de tre sista 
terminerna. 
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