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Nivå B2 anpassat av ArbetsSam till Europarådets språkliga referensnivåer för 

arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning  

Hörförståelse  

- Jag kan utan svårigheter förstå tydligt tal som jag möter på arbetsplatsen om både kända och okända 

ämnen.  

- Jag kan utan problem förstå information, meddelanden och diskussioner med både konkret och 

abstrakt innehåll på arbetet.  

- Jag kan förstå en längre muntlig framställning, till exempel ett föredrag med mer formellt språk och 

komplicerad argumentation om ämnet är någorlunda bekant och/eller intressant.  

- Jag kan förstå detaljerade instruktioner och använda mig av dem, till exempel av tekniska hjälpmedel.  

- Jag kan förstå det mesta i svenska nyhetsprogram, dokumentärer och aktuella radio- och TV-program  

Läsförståelse  

- Jag kan förstå innehållet i olika typer av texter som jag möter på arbetsplatsen, till exempel 

biståndsbeslut, läkarutlåtande och protokoll från fackliga förhandlingar.  

- Jag kan förstå relevanta delar av lagar och regler för arbetet, till exempel relevanta delar av 

Socialtjänstlagen.  

- Jag har ett rikt ordförråd, kan läsa självständigt och har strategier för att förstå argumenterande och 

komplicerade artiklar och faktatexter som berör mitt arbete.  

- Jag kan snabbt se vad en text handlar om och kan avgöra om informationen är relevant för arbetet 

eller ej.  

- Jag kan uppfatta nyanser i språket, till exempel humor och ironi.  

- Jag kan förstå komplicerade och detaljerade instruktioner.  

Muntlig interaktion  

- Jag kan använda språket flytande och i stort sett korrekt inom de områden som jag möter på arbetet.  

- Jag kan anpassa språket i samtal i både informella och mer formella situationer på arbetet.  

- Jag kan förstå och utbyta komplicerad information och råd om det mesta som rör min yrkesroll.  

- Jag kan använda språket nyanserat, till exempel uttrycka ironi, humor och med viss säkerhet använda 

idiomatiska uttryck, till exempel ”Hals över huvudet”, ”En räv bakom örat”.  

- Jag kan kommunicera spontant och obehindrat med olika personer, till exempel chefer, 

arbetskamrater, omsorgstagare1, närstående och god man.  

  

  

- Jag kan utan problem genomföra en intervju och ge relevant information vid mottagande av en ny 

omsorgstagare1.   

- Jag kan på ett professionellt sätt vidarebefordra detaljerad information, till exempel från/till en 

närstående eller god man.  

                                                                 
1
 Omsorgstagare, brukare, boende, kunder, vårdtagare  



- Jag kan ge tydliga, detaljerade beskrivningar om arbetsplatsens rutiner till en ny kollega, till exempel 

rutiner för basal hygien och medicintilldelning.  

- Jag kan utan problem delta i olika typer av diskussioner som rör arbetet, föra fram mina åsikter och 

argumentera för dem.  

- Jag kan argumentera, förhandla och bidra till att komma fram till en lösning vid oenighet inom 

arbetsgruppen, till exempel om mobilhantering på arbetsplatsen.  

Muntlig produktion  

- Jag har ett stort ordförråd, kan variera och använda språket på ett i stort sett korrekt sätt.  

- Jag kan klart och detaljerat beskriva mina intressen och erfarenheter.  

- Jag kan klart och detaljerat uttrycka och argumentera för min åsikt, ange för- och nackdelar och sedan 

dra en slutsats.  

- Jag kan tydligt informera eller presentera en aktuell fråga på ett APT-möte, om jag får förbereda mig.  

Skriftlig färdighet  

- Jag kan skriftligt uttrycka mig på ett tydligt, detaljerat, varierat och i stort sett korrekt sätt. Jag kan 

använda dator och i stort sett utan problem klara alla de olika skrivuppgifter som finns på arbetet.  

- Jag kan tydligt och i stort sett korrekt skriva social dokumentation.  

- Jag kan skriva minnesanteckningar på ATP-möten.  

- Jag kan föra anteckningar i punktform, sammanfatta och dra slutsatser från en föreläsning eller 

utbildningsdag.  

- Jag kan använda mina anteckningar till att skriftligt förmedla information till mina kollegor, chef och 

annan vårdpersonal.  

  

Mer information om anpassad språkskala till vård- och omsorg  
www.lidingo.se/arbetsam   

Del 1 (beskrivning och manual) (pdf, 680 kB)  

Del 2 (Beskrivning av nivåer) (pdf, 370 kB)  

Del 3a (Självskattning, bedömning A1-B2) (pdf, 400 kB)  

Del 3b (Självskattning, bedömning A2, B1) (pdf, 350 kB)  

Del 4 (Förtydliganden) (pdf, 350 kB)  

  

http://www.lidingo.se/arbetsam
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