
 

Föreningen Vård- och omsorgscollege 
Postadress: E-post: Telefon: Hemsida: Besöksadress: 
118 82 Stockholm info@vo-college.se 08-452 7691 www.vo-college.se Hornsgatan 15 

 

 

 

 

 

Handledare och språk 
 

Syfte – skapa förståelse kring hur olika kulturella bakgrund påverkar kommunikationen. 

Få kunskap om vuxens språkinlärning och vad är unikt i svenska språket. Få verktyg för 

att stödja språkutveckling på arbetsplatsen.  

1. Börja med att läsa innehållet till språkmodulen i tabellen nedan. Underlaget 

byggs på: 

• Den rörande berättelse om Abigail (en övning, separat bilaga) 

• 3 filmer á cirka 2 min var med tillhörande frågor (frågor finns i tabellen 

nedan) 

• Medvetandegöra språkanvändning på arbetsplatsen (separat bilaga). 

• Tips på hur man kan arbeta språkutvecklande 

2. Gå genom alla moment. 

3. Tipsa handledare att prata med sitt Språkombud på arbetsplatser (om de finns) 

samt titta på webbutbildningarna som ingår i språkombudsutbildningen: 

https://www.vo-college.se/sprakombud-material 

 

 

https://www.vo-college.se/sprakombud-material
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Underlag Handledare språk 

 

Vad Hur Kommentarer 

Om interkulturell 

kommunikation  

Abigail 

Interkulturell kommunikation 

Nästa steg efter övningen om Abigail. 

Se film 14 – Vad är kultur? på YA-delegationens hemsida. 

https://www.youtube.com/watch?v=vIx1dg5eB44 

Frågor att diskutera:  

Fundera en stund på om det fanns situationer på din arbetsplats där ett 

missförstånd uppstod. Hur löstes situationen? Vad har du lärt dig då? 

En övning om värderingar. Lätt 

att genomföra. Instruktionerna 

finns i bilaga Abigail. (kan ta upp 

till 30 min beroende på hur stor 

gruppen är) 

Om det finns en annan övning 

som ni tycker passar in använd 

gärna den. 

Om språkinlärning 

i vuxen ålder. 

Börja med att fråga elever:  

1. Vilka erfarenheter har ni själva av att inte förstå ett främmande språk? 
2. Vilka erfarenheter har ni själva av att lära er ett nytt språk? 
3. Se Film 16 – Om att lära sig ett nytt språk 
4. https://www.youtube.com/watch?v=ftdJVA6-7LE 

5. Vilka tankar och reflektioner fick ni efter ni har tittat på filmen? 

 

Att stödja 

språkutveckling: 

praktiska verktyg 

1. Film 18 Vad är unikt i svenska språket. 

https://www.youtube.com/watch?v=SPvdmlsoupo  

Diskutera filmen:  

Har ni exempel där ni själva använde ett främmande språk på fel sätt? Blev det 

missförstånd? Var det någon som förklarade vad felet var? Hur löste ni 

situationen? 

Det är viktigt att man skapar en 

relation med en elev innan man 

börjar korrigera. När eleven 

känner sig trygg och att du som 

handledare visar att det är ok att 

man råkar säga fel kan du som 

handledare erbjuda din hjälp 

avseende språkrättning. 

https://www.youtube.com/watch?v=vIx1dg5eB44
https://www.youtube.com/watch?v=ftdJVA6-7LE
https://www.youtube.com/watch?v=SPvdmlsoupo
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Underlag Handledare språk 

Vad Hur Kommentarer 

Har ni egna exempel där språkligt missförstånd uppstod när någon använde 

svenska på fel sätt? Hur löste ni situationen? 

2. Titta på exempel på hur man kan säkerställa förståelse. Lyft språket på jobbet! 

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande. (s.57-61)  

 (https://www.vo-

college.se/system/files/dokumentbank/handboklyftspraketpajobbet2019.pdf ).  

Gå genom exempel och diskutera hur det kan användas i praktiken till exempel i 

vilka situationer. Har du redan provat göra på detta sätt? Hur gick det? Vad har du 

lärt dig då?  

Prova göra övningar som finns i boken. 

 

Exempelvis kan du säga: Jag hör 

att du säger fel ibland, vilket är 

helt normalt. Det går inte att 

lära sig ett nytt språk utan göra 

fel. Vill du att jag hjälper dig? 

Hur vill du att vi gör? Fråga om 

personen vill till exempel bli 

rättad på en gång om det är 

bara ni två som pratar. Du kan 

till exempel erbjuda rätta efter 

ett samtal, kolla skriftligt språk 

t.ex. protokoll, 

genomförandeplan eller 

liknande och återkoppla till 

eleven. Vid rättningar tänk på 

hur du pratar. Var vänlig och 

respektfull.  

Att arbeta 

språkutvecklande 

Tips på hur man kan arbeta språkutvecklande: 

1. Visa att du gärna hjälper till och att det är ok att ställa frågor om hen inte 

förstår. Försök prata tydligt, peka gärna på saker och namnge dem. 

Använd bilder när det fungerar och kroppsspråk.  

2. Uppmuntra att använda digitala verktyg (ex. Google translate) men öppna 

gärna upp för frågor för att säkerställa att översättningen stämmer. 

3. Inkludera på de möten där arbetet diskuteras, föreslå att svara på frågor 

kring mötet efteråt.  

Bilaga Medvetandegöra 

språkanvändning kan användas 

som ett konkret verktyg för 

handledare. Du som handledare 

behöver förklara att 

dokumentet används för 

elevens egen språkutveckling 

och fråga om hen vill att ni 

använder er av det. Det är en 
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Underlag Handledare språk 

Vad Hur Kommentarer 

4. Gå gärna genom det som kommer tas upp på eventuella möte i förväg. 

Att kunna sammanhanget underlättar förståelsen för den som lär sig 

språk. 

5. Visa gärna autentiska dokument som används i arbete. Öppna upp för 

frågor kring innehållet.  

 

fördel om du som handledare 

kan boka tid med eleven, gärna 

vid flera tillfällen under 

praktikperiod, för att gå genom 

dokumentet. Om det finns ett 

samarbete mellan vårdlärare 

och SFI/SVA lärare kan eleven 

visa dokumentet i skolan för att 

få stöd av sin SFI/SVA lärare. 

OBS! Syftet med dokumentet är 

inte att bedöma personens 

språk (det är lärarens uppgift), 

utan att synliggöra det språket 

som är kopplat till arbete. Det 

blir enklare för personer att se i 

vilka situationer (muntliga 

eller/och skriftliga,) hens språk 

behöver utvecklas. Bemöt 

personen med respekt och tänk 

på att genom ditt bemötande 

kan du skapa lust hos personen 

att vidareutveckla sitt språk. 

Använd dokument som stöd och 

underlag för diskussion.  

 

 


