
Projekt ArbetSam    Del 3b Utdrag från självskattnings- och bedömningsmaterial nivåerna A1, A2, B1, B2 1Del 3a och 3b är kopieringsunderlag. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas 
medgivande. Copyright: Lidingö Stad och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Anpassning av Europarådets språkliga 
referensnivåer för arbete inom  
äldreomsorg och omsorg om personer 
med funktionsnedsättning

Utdrag från Självskattnings- och bedömningsmaterial

nivåerna A2, B1

Del 3b
Hörförståelse, Läsförståelse, Muntlig interaktion, Muntlig produktion, Skriftlig färdighet

Målgrupp: 

Chef och medarbetare

Framtaget av lärargruppen inom projekt ArbetSam hösten 2011 – våren 2012
Handledare: Ingrid Skeppstedt

Fo
to

: L
ar

s 
Be

rg
st

rö
m



Projekt ArbetSam    Del 3b Utdrag från självskattnings- och bedömningsmaterial nivåerna A1, A2, B1, B22 Del 3a och 3b är kopieringsunderlag. Ändringar i materialet får endast göras efter  
författarnas medgivande. Copyright: Lidingö Stad och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

A2 Hörförståelse   Ja Ibland, inte alltid Nej

Jag kan förstå vanliga samtal i arbetet med omsorgstagaren1. 

Jag kan förstå vad man talar om i möten med närstående eller god man.

Jag kan förstå vad man talar om i vanliga samtal på raster. 

Jag kan förstå vad man talar om på APT-möten och på andra möten.

Jag kan förstå enkla instruktioner och daglig information på arbetet.

Jag kan förstå vad ett svenskt TV-program handlar om, till exempel  
nyheter med stöd av bilder.  
  

B1 Hörförståelse    Ja Ibland, inte alltid Nej

Jag kan förstå det mesta av tydligt vardagligt tal i arbetet, till exempel 
på APT-möten, instruktioner av chef, läkare, sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller sjukgymnast. 

Jag kan förstå det mesta av diskussioner som jag deltar i eller lyssnar till 
på arbetet.

Jag kan förstå det mesta av en enkel och tydlig föreläsning som handlar 
om arbetet, till exempel en kurs i nutrition.

Jag kan förstå muntlig enkel, teknisk information, till exempel hur man 
använder hjälpmedel, elektriska apparater och maskiner på arbetet.

Om språket talas tydligt kan jag förstå huvudinnehållet i många svenska 
radio- och TV-program som handlar om mitt arbete och aktuella frågor 
som jag är intresserad av.

HörförStåelSe

1 Brukaren, omsorgstagaren, den boende, kunden, vårdtagaren
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A2 läsförståelse   Ja Ibland, inte alltid Nej

Jag kan läsa och förstå det viktigaste i vanliga instruktioner i det 
dagliga arbetet.

Jag kan läsa och förstå enkel social dokumentation, till exempel enkla 
genomförandeplaner och levnadsberättelser.

Jag kan förstå det viktigaste i minnesanteckningar på arbetsplatsen.

Jag kan läsa och förstå det viktigaste i enkel, vanlig information eller 
vanliga meddelanden på arbetet, till exempel på anslagstavlan eller 
i mejl. 

Jag kan förstå vanliga skyltar på arbetsplatsen.

Jag kan hitta information som jag behöver, till exempel i matsedlar, 
beställningskataloger och annonser.

B1 läsförståelse Ja Ibland, inte alltid Nej

Jag kan läsa och förstå det mesta i den sociala dokumentationen, till 
exempel levnadsberättelser, genomförandeplaner och rapporter.

Jag kan läsa texter, kataloger och broschyrer för att hitta information 
som jag behöver i mitt arbete.

Jag kan läsa och förstå det mesta av instruktioner och bruksanvisningar 
som gäller arbetet.

Jag kan förstå mejl och meddelanden som jag får på jobbet.

Jag kan läsa och förstå huvudinnehållet i tidningsartiklar och faktatexter 
som handlar om mitt arbete inom vård och omsorg. 

Jag kan förstå viktig information i texter, till exempel hitta betydelsefulla 
argument och slutsatser, även om jag inte förstår alla detaljer.

lÄSförStåelSe
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A2 Muntlig interaktion  Ja Ibland, inte alltid Nej

Jag kan på ett enkelt sätt och med lite stöd prata med mina 
arbetskamrater om arbetet och vardagen. 

Jag kan ha korta samtal med en omsorgstagare1, till exempel om 
vardagen, familj, släkt och aktiviteter.

Jag kan vara med i enkla diskussioner som gäller mitt arbete, till 
exempel om rutiner. 

Jag kan förstå och ställa enkla frågor, till exempel på ett morgonmöte.

Jag kan på ett enkelt sätt säga vad jag tycker om något.

Jag kan tala om att jag förstår eller när jag inte förstår vad någon säger.

Jag kan visa och använda kroppsspråk, eller be om hjälp när jag inte 
kan säga det jag vill.

Jag kan förstå när andra ber mig att göra något och jag kan be andra 
att göra något.

Jag kan ge och förstå korta vardagliga instruktioner och kort vardaglig 
information. 

Jag kan göra vanliga beställningar och svara på vanliga frågor per 
telefon, till exempel om tid och plats.

MUNtlIg INterAktIoN 

1 Brukaren, omsorgstagaren, den boende, kunden, vårdtagaren
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B1 Muntlig interaktion Ja Ibland, inte alltid Nej

Jag kan klara mig språkligt i de flesta situationer på arbetsplatsen.

Jag kan aktivt delta i samtal om det som händer på arbetsplatsen eller 
i vardagslivet.

Jag kan tillsammans med mina arbetskamrater planera en arbetsdag.

Jag kan förklara på ett annat sätt om jag inte hittar något ord. Ibland 
förstår jag inte allt. Jag säger till om jag behöver mer förklaringar eller 
upprepning.  

Jag kan förklara om och varför något är ett problem och också ge  
förslag på lösningar.

Jag kan delta i diskussioner, säga vad jag tycker och argumentera för 
mina åsikter, även om jag ibland saknar vissa ord.

Jag kan ha samtal med omsorgstagaren2, närstående, god man och 
mina arbetskamrater och kan för det mesta säga det jag vill.

Jag kan prata om känslor, till exempel glädje, bekymmer, ilska.

Jag kan jämföra och diskutera likheter och olikheter, till exempel i 
traditioner i olika kulturer.

Jag kan ansvara för välkomstsamtal och göra en enkel intervju med en 
ny omsorgstagare3 om hennes/hans livsberättelse/historia.

Jag kan samtala med närstående, god man eller annan vårdpersonal 
om omsorgstagaren4 per telefon. 

Jag kan samtala med chefen om arbetet, om aktuella händelser och 
om semester.

Jag kan samtala med omsorgstagaren5 och försöka motivera henne/
honom att göra något som hon/han inte vill, till exempel äta eller 
duscha.

2, 3, 4, 5 Brukaren, omsorgstagaren, den boende, kunden, vårdtagaren
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A2 Muntlig produktion Ja Ibland, inte alltid Nej

Jag kan på ett enkelt sätt berätta om mig själv, till exempel om min 
utbildning, mina arbetsuppgifter och min vardag.

Jag kan på ett enkelt sätt informera om rutiner och aktiviteter på arbetet.

Jag kan på ett enkelt sätt rapportera vad som har hänt på arbetet.

Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vad jag tycker och tänker om 
mitt arbete.

Jag kan lämna korta meddelanden på en telefonsvarare.

  

B1 Muntlig produktion Ja Ibland, inte alltid Nej

Jag kan berätta om erfarenheter på arbetet och beskriva känslor och 
reaktioner.

Jag kan informera en närstående, god man eller en kollega om hur 
omsorgstagaren1 mår och om något har hänt. 

Jag kan återberätta och informera om en händelse på arbetet.

Jag kan uttrycka och också motivera mina åsikter och tankar, till exempel 
på ett APT-möte.

Jag kan lämna tydliga meddelanden på en telefonsvarare.

Jag kan sammanhängande och ganska flytande återberätta, till exempel 
innehållet i ett protokoll, en bok eller film och beskriva mina intryck.

MUNtlIg proDUktIoN

1 Brukaren, omsorgstagaren, den boende, kunden, vårdtagaren
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A2 Skriftlig färdighet  Ja Ja, med stöd Nej

Jag kan skriva enkla meddelanden på paper eller mejl, till exempel till 
chefen, kollegor, närstående eller god man. 

Jag kan skriva enkel social dokumentation (på papper eller i datorn).

Jag kan fylla i vanliga listor och blanketter (på papper eller i datorn), 
till exempel vätskelistor, beställningslistor och kontaktuppgifter.

Jag kan skriva och svara på frågor i enkla mejl.

Jag kan skriva enkla anteckningar, till exempel på ett arbetsmöte  
eller APT-möte.

B1 Skriftlig färdighet  Ja Ja, med lite stöd Nej

Jag kan skriva social dokumentation enkelt, men sammanhängande (på 
papper eller i datorn), till exempel genomförandeplan, levnadsberättelse 
och andra skrivuppgifter inom social dokumentation. 

Jag kan föra anteckningar i punktform under till exempel ett 
planeringsmöte eller APT-möte.

Jag kan skriva och besvara mejl på arbetet, till exempel be om eller 
förmedla enkel information eller på ett enkelt sätt förklara vad jag tycker 
om något eller be om någons åsikt.

SkrIftlIg fÄrDIgHet



Projekt ArbetSam    Del 3b Utdrag från självskattnings- och bedömningsmaterial nivåerna A1, A2, B1, B28 Del 3a och 3b är kopieringsunderlag. Ändringar i materialet får endast göras efter  
författarnas medgivande. Copyright: Lidingö Stad och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

SpråkprofIl

färdigheter  A1 A2 B1 B2

Hörförståelse

   

läsförståelse

   

Samtal och muntlig interaktion

Muntlig produktion

Skriftlig färdighet  

Exempel på hur språkprofilen används.

Skatta dina språkfärdigheter
Här kan du skatta dina kunskaper och färdigheter i det svenska språket. Fyll i tablån på höger sida 
så får du en bild av din språkprofil. När du är klar så ser du vilka dina styrkor är och vad du behöver 
arbeta med för att utveckla ditt svenska språk. 

Så här gör du: 
Svara på alla frågor och påståenden för en färdighet och en nivå, till exempel Hörförståelse, A1. 
Har du svarat ja på alla frågor så fyller du den rutan i tablån. Sedan går du vidare och svarar på 
frågorna och påståendena för nästa nivå. 

När du är klar med en färdighet går du vidare till nästa. Du måste svara ja på samtliga frågor och 
påståenden för att få fylla i en ruta.

SpråkprofIleN VISAr VAD DU BeHöVer trÄNA på
En språkprofil visar på en persons starka sidor och vad personen behöver arbeta med för att ut-
veckla sitt språk. En del är bra på att prata, men skriver sämre. Andra är bra på att skriva, men har 
svårt att få fram orden när de ska berätta något. Här ovan ser du ett exempel på en språkprofil. 
Den här personen är duktig på att kommunicera, men behöver träna på att skriva och läsa. 
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egNA ANteCkNINgAr
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