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Innehåll

Kort om Integration Halland 
 
Beskrivning:   
 Integration Hallands syfte har varit att komplettera, förbättra och förstärka  
 Arbetsförmedlingens insatser, med målet att hitta metoder, samverkans- 
 former och arbetssätt som förkortar vägen till utbildning och arbete för  
 nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Integration Hallands akti- 
 viteter har haft cirka 1 600 deltagare. 28 personer inklusive projektled- 
 ningen har arbetat i projektet.  
 
Arbetsområden: 
 - Nya metoder för bättre etablering. 
 - Samordning av resurser inom offentlig, privat och civil sektor. 
 - Lika möjligheter på arbetsmarknaden. 
 - Gemensamt lärande. 

Samarbetspartner:  
 Hallands kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Halland och  
 Region  Halland. (Inledningsvis även Högskolan i Halmstad.) 
  
Projektperiod:  
 1 september 2015–31 maj 2019. 

Mer information finns på www.integrationhalland.se
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Integration Hallands bästa tips till dig
 
Att lära sig det svenska språket är nyckeln till ett bra liv i Sverige. Det behövs dock 
långt mer än skriv- och uttalsövningar, grammatiklektioner och liknande för att 
nyanlända, särskilt de som inte har studievana, ska lyckas med inlärningen. 
Integration Halland har i den här verktygslådan samlat projektmedarbetarnas mest 
handfasta tips och strategier för att hjälpa människor i deras språkutveckling. Många 
av tipsen kan användas vid undervisning av dem som nyligen börjat prata svenska, 
andra passar för dem som kommit en bit på väg i sin språkutveckling. 
Tipsen tar stöd i inlärningsteorier, främst Lev Semjonovitj Vygotskij: Sociokulturellt 
perspektiv på lärande, Karin Sandwall: Ekologiskt lingvistiskt perspektiv på läran-
de, Jonas Aspelin: Relationell pedagogik samt Georgi Lozanov och Evelina Gateva: 
Suggestopedi. 
Verktygslådan är i första hand skriven för att användas i arbetsförberedande aktivi-
teter men flera tips kan med fördel även användas exempelvis av studieförbund eller 
arrangörer av språkkaféer.
Välkommen att använda den! 

         
1. Inledning

3



 
Skapa en god atmosfär 
En viktig förutsättning för god språkinlärning är att deltagarna känner sig trygga 
i gruppen. Då vågar de vara sig själva och då vågar de också försöka tala svenska. 
Det är därför viktigt att hitta övningar och aktiviteter som river murar och skapar 
sammanhållning.  

Välkomnandet
Vid första träffen, och även senare, är det viktigt att alla deltagare blir sedda och 
upplever att de är viktiga. Välkomna var och en genom att ta emot dem vid dörren, 
hälsa på dem och visa dem respekt. Lär dig deras namn! 

Tydliggör kursupplägget 
För att skapa motivation hos deltagarna är det viktigt att var och en förstår syftet 
med kursen. Berätta om innehållet och om varför de olika delarna finns med. Fråga 
deltagarna vilken roll i deras väg till arbetsmarknaden som de tror att kursen kom-
mer att ha och låt dem reflektera över detta. 

Bestäm tillsammans  
hur ni ska bete er mot 
varandra
Ta redan från början upp en 
diskussion om hur deltagar-
na ska bete sig mot varandra. 
Fråga till exempel om de tycker 
att det är viktigt att respektera 
starttiden och att låta var och 
en tala till punkt utan att bli 
avbrutna. Starta tankeproces-
ser hos deltagarna och bestäm 
sedan gemensamma förhåll-
ningssätt. Skriv ner dem om 
gruppen tycker så. Diskussio-
nen kan tas upp igen efter hand som situationer uppstår. Bemöt oönskat beteende 
med motfrågor, som exempelvis ”Tycker ni att det är acceptabelt att spela mobilspel 
under lektionen?”. 
För att spara tid kan man dela ut förslag till förhållningssätt och regler men glöm i så 
fall inte diskussionen. Den stärker gruppen. 

         
2. Så får gruppen en bra start
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Presentation
Låt varje deltagare presentera sig för gruppen. Låt dem berätta kort om sig själva, om 
yrket i hemlandet, om vad de gör på fritiden, vad de vill jobba med i Sverige med 
mera. Även kursledarna ska presentera sig. 
Förutom att alla lär känna varandra är detta också ett bra sätt att få veta vilken språklig 
nivå som deltagarna befinner sig på, så att träffarnas innehåll kan anpassas därefter. 

Spela spelet ”More than one story” eller gör en annan ”lära-känna- 
varandra-övning”
Ett bra sätt att lära känna varandra är att spela kortspelet ”More than a story”. Det 
innehåller frågor med uppmaningar, exempelvis att berätta om en situation där man 
var rädd, om en framgång eller om sitt drömliv. 
Spelet är effektivt för språkträning eftersom alla är nyfikna på varandra och vill lyssna på 
vad de andra deltagarna har att säga – i jämförelse med exempelvis en traditionell gram-
matiklektion. Nyckelord som kommer upp kan skrivas på tavlan och gås igenom. 
För den som inte kan svenska kan gruppens språkstöd (se sidan 12) översätta såväl frågor 
som svar, och därmed sakta inleda en process där deltagarna vågar prata. Särskilt för de 
språksvaga är det viktigt att de känner sig trygga med att språkstödet kan ge dem hjälp. 
Spelet finns att beställa på nätet, bland annat från Simrishamns kommun. 
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Alla är olika 
En grundförutsättning för att lyckas med språkträning är att som gruppledare vara med-
veten om och ha respekt för att alla deltagare är olika och har sina egna förutsättningar för 
inlärning. Det viktigt att försöka hitta varje deltagares ”startnivå” och utgå från denna. 
I gruppen kan det exempelvis finnas de som aldrig har gått i skola eller som har inlär-
ningsproblem på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. De här perso-
nerna behöver extra stöd och kanske även flyttning till en annan grupp. Undersök möjlig-
heterna att ta hjälp av en specialpedagog eller av Arbetsförmedlingens mobila team för att 
få tips och råd om lämpliga inlärningsstöd. 

Ta bort hinder i undervisningsmiljön – utnyttja rummet
Ibland kan hinder i den fysiska miljön hindra språkinlärningen. Försök ta reda på om nå-
got hindrar eller stör, exempelvis ljudnivån i lokalen. Åtgärda om möjligt! 
Utnyttja också rummet för att skapa en miljö som ger ro. Kanske behövs det skärmar och 
vikväggar. Försök om möjligt skapa ett ”hemklassrum”, med möjlighet att sätta upp bilder 
och ordlistor på väggarna. Inte minst för personer utan studievana kan detta vara viktigt. 
Gör undervisningsmiljön till alla gruppmedlemmars angelägenhet. Låt alla vara delaktiga 
i att komma med förslag, exempelvis på vad anslagstavlan ska användas till och på vilken 
utrustning som bör finnas i rummet. Delaktigheten blir då en viktig del i grupprocessen. 

         
3. Tips för lyckad inlärning

Undervisning där ett språkstöd, en person som kan båda de aktuella språken, förkla-
rar viktiga sammanhang och underlättar språkinlärningen. Se sidan 12.
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Hjälp eleverna att våga prata
Var noga med att alla ska prata. Detta är viktigt för att deltagarna verkligen ska komma igång 
med att kommunicera på svenska.    

Skriv viktiga ord på tavlan
I alla samtal är det viktigt att fånga upp svåra ord 
och prata om dessa. Skriv upp dem på tavlan och 
gå igenom betydelse, stavning och uttal. I det 
fortsatta samtalet kan sedan deltagaren lätt kasta 
en blick på tavlan när han eller hon behöver 
använda ordet. 

Prata om fritiden – ett bra sätt att 
komma igång med pratet
Ett bra sätt att få deltagarna att våga prata är att 
välja ett harmlöst ämne som berör alla, exempelvis ”Vad gjorde du i helgen?”. Gör samtals-
ämnet till ett stående inslag i kursen. Då vet deltagarna att de förväntas berätta och förbere-
der sig inför detta. De får en vana att sätta ord på vad de gör på fritiden och nya ord kan läras 
in. 

Samtala utifrån ett ordspråk 
I alla kulturer finns ordspråk. Utgå från ett sådant och 
prata om vad det innebär för var och en. Samtalet blir ofta 
engagerande och fyllt med personliga tankar, vilket under-
lättar språkinlärningen och skapar en trevlig atmosfär. 

Dela ut en tom ordlista
Ett sätt att uppmuntra inlärning av nya ord är att dela ut ett 
papper med en tom ordlista i början av en träff. På denna kan 
deltagarna skriva de ord de anser att de vill öva på.
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Gör det stimulerande att delta 
Inlärningen underlättas om det är intressant och stimulerande att delta i undervisningen. 
Skapa delaktighet genom att ställa frågor som deltagarna måste tänka till om. Uppmana till 
diskussion genom att göra övningar där de får ta ställning i en fråga. Spela spel eller lek. An-
vänd en variation av metoder för att aktivera och underlätta lärprocessen. 

Skapa en tillåtande atmosfär – alla ska våga fråga
Uppmana alltid deltagarna att ställa frågor om sådant de inte förstår. Skapa en tillåtande 
atmosfär – vem som helst ska kunna fråga om vad som helst. Ge beröm och uppmuntran, det 
stärker deltagarnas självförtroende.  

Översätt inte i onödan – prata svenska så långt det är möjligt
Det är viktigt att gruppens språkstöd inte gör det för bekvämt för deltagarna och översätter i 
onödan. Lär dem att själva våga ställa frågor på svenska när till exempel en föreläsare gästar 
gruppen. Språkstödet ska också, så långt det är möjligt, förklara svenska ord på svenska. 



Utgå från personliga erfarenheter 
Utgå från personliga erfarenheter när du berättar om Sverige. Bjud på ditt eget liv; berät-
ta vad som gör dig arg eller sjuk, om egna upplevelser och ställningstaganden. Då kom-
mer informationen i ett begripligt sammanhang och blir lättare att ta till sig jämfört med 
en föreläsning om exempelvis lagar.

Lägg planeringen åt sidan när bra diskussioner uppstår
Ibland uppstår engagemang och bra diskussioner när man minst anar. Ta vara på tillfäl-
let, skippa planeringen och stimulera fortsatt samtal! Detta är inte minst viktigt i grupper 
med deltagare som ännu inte kan så mycket svenska. 

Kontrollera återkommande att deltagarna har förstått 
Ibland vågar inte deltagarna berätta att de inte har förstått. Ta därför upp samma ämnen 
igen vid nästa träff och gå igenom ytterligare en gång så att informationen säkert har gått 
fram. 

Knyt an till förra träffens tema
Börja alltid varje träff med att ta upp vad som diskuterades förra gången, för att säkra att 
all information gått fram och att alla är överens om vad som har sagts. Låt gärna varje 
deltagare berätta vad som var viktigast för honom eller henne i det som togs upp.

Dela ut materialet i förväg
Ibland kan det vara lämpligt att dela 
ut ett material i förväg, så att de som 
vill kan läsa igenom, slå upp ord de 
inte förstår och på andra sätt för-
bereda sig. Behovet kan vara olika 
hos olika individer. Fråga vad som 
passar bäst!

Jobba med ord som är lika 
varandra
Ägna särskild tid åt ord som är lätta 
att förväxla, som bor, bör, bur med 
flera. Berätta om deras betydelse och öva uttalet så att skillnaden mellan exempelvis o 
och u blir tydlig. 

Se upp för översättningar 
Språkstödet har en viktig roll i att ge eleverna korrekta översättningar av ord. En svårighet 
kan vara att översättningar ibland varierar mellan olika länder och även landsdelar. 
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En annan är att deltagarna ofta slår upp ord 
via nätet och missar då nyanser eller får helt 
fel översättningsförslag. Exempelvis översätter 
Google det arabiska ordet kroppsspråk med 
teckenspråk, vilket leder helt fel och kan ge en 
diskussion tokigt innehåll. 



         
4. Inspireras av suggestopedi

Om suggestopedi
Suggestopedi är en inlärningsmetod som kan användas vid undervisning inom 
alla skolstadier, inklusive undervisning för nyanlända. Det är en pedagogisk me-
tod som kräver utbildning av certifierade utbildare. Många tillvägagångssätt går 
dock att låna och inspireras av, och flera av råden i detta kapitel tar därför avstamp i 
suggestopedin. 
Ordet suggestopedi kommer från latinets suggerere som betyder föreslå, tillhanda-
hålla, och från -pedi, som är en förkortning av ordet pedagogik. 

Metod som riktas till alla sinnen
Grunden i suggestopedin är att ta till vara alla sinnen för att skapa en effektiv språ-
kinlärning. Flera olika centrum i hjärnan aktiveras och eleverna lär sig genom både 
synintryck, hörsel, doft och smak. I metoden används musik, bilder, rollspel, dialog, 
lek och sång och ibland även dans. 
På det här sättet skapas ett undermedvetet lärande som ligger långt från traditionell 
inlärning och i stället bygger på associationer. Eleverna läser inte bara om språket 
– de upplever det, vilket också bidrar till det positiva inlärningsklimat som enligt 
suggestopimetoden är avgörande för en god språkutveckling. 
Metoden fokuserar på talet, snarare än på grammatik. Genom suggestopedin lär 
sig eleverna tala med 
rätt ord, uttal och 
språkrytm. Läraren 
jobbar dock hela tiden 
medvetet med att ge 
eleverna med gramma-
tikkunskaper – utan att 
de märker det. Deras 
grammatik automa-
tiseras via metodens 
övningar. 
Undervisningen sker i 
helklass i en samman-
hållen grupp under en 
längre period. 

Gör träffarna roliga 
Att ha roligt tillsammans är en grund för inlärning med suggestopedimetoden. Inlär-
ningen underlättas om träffarna är lustfyllda och av att man kan skratta tillsammans. 
Här är kortspel, spel och lekar till hjälp.
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Variera inlärningen med spel som du lätt gör själv. 



Använd kroppsspråket 
Förstärk ord genom att använda kroppen för att illustrera deras betydelse. När du ex-
empelvis talar om att man måste sitta på ett respektfullt sätt vid en anställningsintervju 
visar du en sådan ställning.
 
Inlärning med spel 
Variera inlärningen genom att använda enkla spel. Skapa till exempel ett kortspel i 
datorn med veckodagarna på. Den som börjar frågar: ”Vem har tisdag?”. Den som har 
kortet med tisdag på svarar: ”Jag har tisdag. Vem har onsdag?” Och så vidare. På sam-
ma sätt kan man göra med andra ämnen. Se bild på föregående sida. 

Använd bilder 
Se till att gruppens deltagare lär sig med alla sinnen, det vill säga att de både i ord, 
bild och tal kan ta till sig det tema som ett lärande samtal handlar om. Välj exempelvis 
hälsa. Sätt upp bilder som visar olika sporter eller motionsaktiviteter och deras benäm-
ningar under dessa. Låt sedan deltagarna svara på frågor om vilka sporter som de gillar 
och inte gillar. Inlärningen förstärks av att flera sinnen får arbeta samtidigt. Andra 
exempel: yrken och årstider. 

Hjälp eleverna att våga läsa högt
Var medveten om att många deltagare känner rädsla för att läsa högt inför andra. 
Tvinga dem inte att göra det. Hjälp dem i stället genom att läsa meningarna först. När 
de har hört uttalet och känner sig säkrare kan de försöka på egen hand.

Tala högt i grupp 
Det är lättare att våga tala och försöka uttala rätt om man kan göra det i grupp. Dela 
in deltagarna i smågrupper, förslagsvis tre och tre, och låt dem läsa tillsammans inför 
klassen. Rätta uttalet! Övningen kan med fördel göras till en lekfull tävling där grup-
perna tävlar mot varandra om bästa uttal. 

Suggestopedin riktar sig till alla sinnen. Bilder spelar stor roll i undervisningsmetoden. 
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Väv in suggestopedi i praktiska övningar 
Suggestopedimetoden kan med fördel användas i praktiska övningar, exempelvis vid 
bakning. Visa bilder på ingredienser och redskap, med de korrekta orden under, för att 
tillsammans enklare kunna prata om bakningen. Arbetet kan sedan avslutas med fika där 
man pratar om resultatet, och kanske även sjunger en sång på temat bakning, förslagsvis 
”En sockerbagare här bor i staden”. På så sätt har flera olika sinnen använts och inlärning-
en underlättats.

Lektion där suggestopedi vävs in i praktiska övningar. 
Lägg märke till bilderna på väggarna och på bordet. 
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Språkstödet roll
Ett språkstöd är en mycket god tillgång i undervisningen. Språkstödet kan såväl del-
tagarnas språk som svenska och känner också väl till respektive lands kultur.  
Språkstödet ska inte vara en passiv översättare. Hans eller hennes roll är att bygga 
broar mellan handledare och deltagare. Språkstödet ska jobba aktivt ihop med led-
aren inför varje träff och utifrån sin kunskap om deltagarens hemland eller provins 
planera lektionen så att informationen blir förstådd. Med hjälp av språkstödet kan 
ledaren säkerställa att deltagarna har förstått det väsentliga i undervisningen. 
Ett exempel på när språkstödet är viktigt, är vid undervisning som gäller det svenska 
utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Här finns stora skillnader mellan olika 
länder som behöver förklaras – inte 
bara översättas. 
Utan tillgång till språkstöd får lätt 
den som kan svenska bäst rollen som 
översättare, med följden att han eller 
hon styr vad som blir översatt och 
dessutom själv inte kan tillgodogöra 
sig undervisningen på bästa sätt. 

Exempel på lektion med  
samarbete mellan språkstöd 
och ledare 
Förbered lektionen noga, språkstöd 
och handledare i samarbete. Bestäm 
syftet med lektionen och diskutera igenom vad som är viktigast att förmedla. Om 
språkstödet utifrån sin kulturella bakgrund ser hinder för att informationen ska gå 
fram kan både språkstödet och ledaren förbereda sig för detta. 
Gör Powerpointbilder och samla alla nyckelord i en ordlista som 
även finns på papper. Inled lektionen med att dela ut listan till 
deltagarna och med att språkstödet går igenom orden med grup-
pen. När sedan ledaren startar lektionen kan deltagarna lätt titta i 
ordlistan igen om det behövs.  
 
Under lektionen säkerställer språkstödet att alla deltagare för-
står det man på förhand har bestämt ska förmedlas.  

         
5. Ta hjälp av ett språkstöd
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Öva ord på temat arbete och studier
Gå igenom ord på temat arbete och studier. Använd ord som finns i jobbannonser, i 
ansökningar till utbildningar och liknande. Lär ut uttal, innebörd och träna hörför-
ståelse.

Visa bilder på yrken 
En suggestopedi-inspirerad metod för att lära sig 
svenska yrkesbeteckningar är att visa bilder på olika 
yrken. Kombinera dessa med en ordlista över yrken 
och arbetsmarknadstermer! 

Studiebesök
Inför studiebesök, ge gruppen i uppdrag att förbereda frågor att ställa till arbetsgiva-
ren. Förbered dessa på modersmålet om det behövs men lär deltagarna att ställa dem 
på svenska. 
Ett bra sätt att få deltagarna att förbereda frågor är att låta dem fundera över och 
berätta om hur det var på motsvarande arbetsplats i deras hemland. Att göra detta 
tydliggör viktiga skillnader mellan till synes lika arbetsplatser. Exempelvis är det inte 
givet att man får låna med böcker hem från bibliotek i alla länder. 

Förbered 
arbetsgivaren 
på studiebe-
söket genom 
att berätta om 
besökarnas 
kunskapsnivå 
och be den 
som tar emot 
att tala sakta 
och med enk-
la ord. 
Försök förstå 
arbetsgivar-
nas svar utan 
hjälp från 
språkstödet. 

Efteråt kan gruppen tillsammans summera vad deltagarna har lärt sig och ta upp 
obesvarade frågor och liknande. 
Om inte alla har deltagit, uppmana dem som har gjorde studiebesöket att återberätta 
för de andra med svenska ord. 

         
6. Tema: arbetsmarknad
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CV och personligt brev
Låt deltagarna leta reda på annonser för jobb som de 
själva är intresserade av. Låt dem översätta orden och var 
noga med att de förstår ord som gäller kvalifikationer 
och egenskaper. Nästa steg blir sedan att skriva ett per-
sonligt brev som matchar de utvalda jobbannonserna. 
Ge deltagarna exempel på ett cv och ett personligt brev 
med frågor som de ska svara på. De kan välja att skriva på 
modersmålet eller på svenska. Väljer de att skriva på mo-
dersmålet ska de sedan översätta till svenska. De som behöver mer språkligt stöd får hjälp 
med översättningen av språkstödet.

Öva anställningsintervju
Ett nyttigt och uppskattat sätt att förbereda eleverna för en 
anställningsintervju kan vara att låta dem intervjuas inför gruppen. 
Visa gärna filmen https://www.youtube.com/watch? v=wv4wt4B-
vZVI&t=10s som tar upp hur en anställningsintervju går till.
Ge deltagarna frågor som de ska tänka över och förbereda sig för 
hemma. Vid träffen genomförs sedan en låtsasintervju med grup-
pen som åskådare och där ledarna tar upp sådant som kanske kan 
bli fel och hjälper till när orden saknas. 

Fundera över personliga egenskaper – värderingsövning 
Många arbetsgivare frågar hur den sökande är som person. Gör gärna värderingsövningar 
där deltagarna får ta ställning till exempelvis hur de skulle agera i en konfliktsituation och 
låt dem motivera sig. Det övar både uttrycksförmågan och förmågan att ge goda svar vid en 
anställningsintervju. 
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Fundera över personliga egenskaper – övning med kort
Ett roligt sätt att lära sig ord för egenskaper och karaktärsdrag och att samtidigt få fundera 
över sig själv är övningen Mina egenskaper. 
Ge deltagarna en lista med ord och kort med samma ord på. Låt dem två och två tillsam-
mans prata igenom vad orden innebär. När de är överens om definitionen bestämmer de 
om den passar in på dem själva. Den som känner igen sig i egenskapen tar kortet med det 
aktuella ordet på. Passar egenskapen på båda läggs det i mitten. Passar det inte på någon 
läggs det åt sidan. Proceduren upprepas tills alla korten är genomgångna. 
I nästa steg jobbar var och en för sig. De får nu varsin uppsättning av egenskapskorten för 
att välja ut dem som passar bäst in på dem 
själva. När det är klart ska personerna välja 
ut de 20 som bäst beskriver dem, därefter de 
10 bästa och till sist de 5 bästa. Varje deltaga-
re ska sedan skriva ner de fem orden och en 
beskrivning på hur dessa märks i en arbets-
situation, något som kan vara viktigt att ha 
funderat över inför en anställningsintervju. 

Gör ett kortspel  
med arbetsmarknadstermer
Låt deltagarna para ihop kort med viktiga ter-
mer med kort som förklarar dessa. Ett sådant spel kan man 
enkelt göra själv, även på andra teman. 

Datorkunskap
Gör med fördel en kort instruktion på svenska: starta 
datorn, klicka på … och så vidare så att deltagarna 
dels kan starta datorn själva, dels lär sig svenska 
datatermer. 
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7. Skapa studiemotivation
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Skapa en relation med deltagaren
Trygga och stabila relationer har bevisat god effekt för lärande. Den kanske viktigaste 
vägen att nå fram till deltagaren – som kanske inte alltid ser någon mening med att 
delta i kursen – är därför att skapa en relation med honom eller henne. Se perso-
nen och försök få honom eller henne att fundera över vad utbildningen kan ge för 
personliga fördelar. Försök hitta en motivation. Ta reda på personens utgångsläge för 
att tillgodogöra sig utbildningen och börja där. Det kan vara att lära sig skriva bokstä-
ver! 

Gör syftet med varje del i utbildningen tydligt
För att deltagaren ska göra framsteg är det viktigt att han eller hon förstår varje öv-
ning och vad den ska leda till. Håll individuella samtal med varje deltagare, och gör 
upp planer, långsiktiga för hela utbildningen och kortsiktiga för varje dag eller vecka. 
Följ upp och se till att stegen tas. 
Att sätta svenska ord på sina framtidstankar underlättar såväl språkinlärningen som 
kommande uppgifter som att skriva cv och personligt brev inför jobbansökan. Dess-
utom blir det lättare att arbeta för att nå de personliga målen; uttalade ord har tyngd. 

Personlig tidslinje
För att sätta in den utbildning deltagaren påbörjat i ett längre perspektiv, låt var och 
en rita en tidslinje. 
Den nuvarande åldern ska vara startpunkt och pensionsåldern slutpunkt. Be deltaga-
ren fundera över vad som kommer däremellan. 

Tidslinjen ger ofta 
nya tankar, exempel-
vis kan den som är 
ung men otålig att 
komma ut i arbets-
livet få nya perspek-
tiv på vikten av att 
studera när han eller 
hon ser hur många 
års yrkesliv som är 
kvar. 
Under utbildningen 
kan man återkomma 
till deltagarens mål 
och till tidslinjen.



Studiebesök på yrkesutbildning.
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Argument som motiverar: Den som kan språket får makt över sitt liv
Den som kan svenska språket förstår information från myndigheter och kan klara sig 
själv. Han eller hon blir inte utelämnad åt andra och riskerar inte att utnyttjas. Personen 
får makt över sitt eget liv. 

Argument som motiverar: Den som kan språket kan försörja familjen
Språkkunskaper är en inträdesbiljett till den svenska arbetsmarknaden. Den som kan 
svenska blir lättare anställd och kan bidra till familjens försörjning och oberoende. Att 
klara sig på en lön är svårt i Sverige, vilket är ett argument för kvinnors språkstudier. 

Argument som motiverar: Den som kan språket kan nå sina mål
Visa på positiva förebilder. Bjud in personer som har lyckats förverkliga sina mål även i 
det nya hemlandet och låt dem berätta sin historia. Det inspirerar och visar på möjlighe-
ter. 



Temafilmer om Sverige: 
Sök på ”Nyfiken på Sverige”, så hittar du en lång rad filmer på olika teman, som jämställd-
het, skolan, familjen, grundlagarna, skatten och så vidare.
Länk: https://urskola.se/Produkter?q=nyfiken+p%C3%A5+sverige 

Temafilmer om yrken
Två bra filmer på enkel svenska som berättar om yrken och arbetstider.  
Länkar: https://www.youtube.com/watch?v=Zj8CxCfj3D4 
https://www.youtube.com/watch?v=hCLmjClCtP8&index=13&list=RDZj8CxCfj3D4 nya

Förklara den svenska kulturens diskussionstradition
Att diskutera olika frågor är ett bra sätt att öva sin svenska och också att förbereda sig 
inför inträdet på den svenska arbetsmarknaden. I Sverige finns en lång tradition av att 
diskutera för att nå en problemlösning. Denna kultur finns inte i alla länder, vilket kan be-
höva klargöras. Ett bra underlag för att visa hur diskus-
sioner kan föras är UR:s filmer ”Förstå kunskapskraven”.   
Länk: Produkter/189482-Forsta-kunskapskra-
ven-Att-utveckla-ett-resonemang#Om-serien 

Sportsvenska 
för invandrare 
En grupp svenska 
idrottsförbund 
och Svenska spel 
har tagit fram 
en ordlista för 
vanliga sporter.  
Länk: http://www.sportsvenska.se/ 

Skanskas byggordlista
På Skanskas webbplats, www.skanska.se, finns en 
omfattande byggordlista med användbara ord och 
fraser på svenska, engelska och arabiska. Listan 
ska utökas med flera språk. 

         
8. Tips: ordlistor, film, spel 

18

https://urskola.se/Produkter?q=nyfiken+p%C3%A5+sverige
https://www.youtube.com/watch?v=Zj8CxCfj3D4
https://www.youtube.com/watch?v=hCLmjClCtP8&index=13&list=RDZj8CxCfj3D4
http://www.sportsvenska.se/
http://www.skanska.se


Fun2Know
Kunskapsspel om Sverige. Ett kortspel som ökar ordförrådet och kunskapen om 
Sverige men som samtidigt också lockar till skratt.

Körkortspelet
Ett kunskapsspel på temat körkort 
och trafik. Det är roligt och lärorikt 
och innehåller hundratals trafik-
frågor. Illustrationer och bilder 
samsas med kluriga frågor om både 
praktik och teori. Körkortsteorin 
är i främsta fokus men även ordens 
betydelse och innebörd.  

19
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