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INTRODUKTION TILL MODULEN 
 

Modul nummer: 2 

Titel: Språkkunskaper 

 

Beskrivning: 

Det här är den andra delen av fyra av ‘Utbildningsprogram för elever’ som ska förbereda elever för 

praktik i något EU-land.  

‘Modul för språkkunskaper’ består av följande delar: 

Del 1: Förberedelse – utvärdering av språkkunskaper 

Del 2: Engelskt utbildningsprogram 

Del 3: Utbildning i värdlandets språk  

Syftet med Modul 2 är att hjälpa eleven att känna sig mer bekväm när det gäller språkkunskaperna i den 

ovana arbetsmiljön utomlands. Del 1 är en kort förberedelse med syfte att utvärdera elevens kunskaper i 

engelska. Del 2 ska förbättra kunskaperna i engelska för att möjliggöra kommunikation, framför allt i 

arbetsmiljön under praktiken. Del 3 fokuserar på enkla och viktiga grundläggande uttryck på värdlandets 

språk, vilket kan vara till nytta under praktiken. 

Det bör påpekas att det här inte är en traditionell språkkurs utan en liten del av ett längre program som 

ska utveckla elevens kompetens. Syftet med modulen är snarare att göra eleverna medvetna om vikten 

av att kunna språk på den moderna arbetsmarknaden, visa dem möjligheten till självlärande samt att 

stötta dem i deras uppgift, snarare än att utveckla språkkunskaper. 

  

Modul 2: Språkkunskaper 

del : Introduktion 
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Språknivå: 

Elevens engelska språknivå antas ligga på minst A2 (Användare på nybörjarnivå som kan förstå 

meningar och ofta använda uttryck, samt kommunicera i enkla rutinutppgifter).1 

Det ställs inga krav på språkkunskaper när det gäller värdlandets språk, emellertid rekommenderas det 

att eleverna har åtminstone grundläggande kunskaper. 

Tid: 

Undervisningen i Modul 2 består av totalt 6 timmars sammankomster öga mot öga (F2F) plus arbete 

online och/eller självstudier utan specificerat antal timmar. Det är omöjligt att ge några 

tidsrekommendationer på grund av elevernas olika utbildningsbakgrund, tidigare erfarenhet eller 

lärandemiljö.   

Metod: Arbete både i grupp och individuellt.  

Delaktiga och deras roller: En engelsklärare från den sändande organisationen ansvarar för kontroll av 

elevernas engelska kunskaper och håller i sammankomsterna F2F.  

Eleven kan fortsätta att jobba på sina kunskaper i engelska innan och under vistelsen i värdlandet om 

detta är möjligt, på ett sätt som finns tillgängligt och rekommenderas av värdorganisationen. 

På liknande sätt kan eleven få stöttning från värdlandet innan och under praktiken, och om möjligt också 

från den sändande organisationen. Under en av sammankomsterna F2F ska eleven bli bekant med de 

möjligheter som finns att lära sig grundläggande ord och uttryck på värdlandets språk online. Eleven 

kommer att lära sig mer av språket på ett naturligt sätt under praktiktiden i umgänge/arbete i det 

främmande landet, bland annat tack vare stöd från deltagarna i mentorsgruppen. 

Observera: Inför del 3 av modulen rekommenderar vi på det bestämdaste att eleven ska få en ordlista 

över vardagsspråk som används på den specifika praktikplatsen, förberedd av handledare (se MOBILE 

Utbildningsprogram för handledare - Modul 1. Introduktion till praktiken). 

Lärandemål: Varje modul är länkad till specifika lärandemål från Elevens Kompetenskort. Efter 

utbildningen ska eleven helst ha utvecklat sina språkkunskaper, kunna kommunicera (använda och 

förstå enkla engelska uttryck i vardagssituationer på arbetet och i umgänget med andra) och använda en 

del grundläggande uttryck på värdlandets språk, också på arbetet, särskilt om han/hon gör sin praktik i 

ett land där man inte kan kommunicera på engelska.   

  

                                                           
1 För beskrivning av engelsk språknivå se Gemensam Europeisk Referensram för Språk: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Gemensam_europeisk_referensram_f%C3%B6r_spr%C3%A5k) 
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MODULENS UPPBYGGNAD: 

Del 1 Avsnitt  Ämne Utfört Kommentar 

Förberedelser 2.1.1. Utvärdering av språkkunskaper na Arbete: 
 Individuellt  
 Grupp 
 
Tidsåtgång: 
F2F sammankomster:  
2 timmar 
Självstudier:  

Del 2 Avsnitt  Ämne Utfört Kommentar 

Engelskt  
Utbildnings- 
program 

2.2.1. Träna engelska: 

 Vardagskommunikation (informella uppgifter, 
t.ex. praktiska instruktioner, träna på att 
beställa mat) 

na Arbete: 
 Individuellt  
 Grupp 
 
Tidsåtgång: 
F2F sammankomster:  
4 timmar  
Självstudier: efter 
individuella behov 

2.2.2. Träna engelska: 

 Engelska i arbetsmiljön, innefattande hälsa 
& säkerhet 

na 

2.2.3. Kulturkommunikation:  

 Kommunikationsstilar, tvärkulturell 
kommunikation 

 Falska vänner  

 Kroppsspråk 

na 

Del 3 Avsnitt  Ämne Utfört Kommentar  

Introduktion 
till värdlandets 
språk – 
lämplig 
utbildning  

2.3.1.  Självbedömningstest av dina kunskaper i det 
främmande språket (om tillgängligt och 
nödvändigt – annat än engelska)  

na Arbete: 
 Individuellt  
 Grupp 
 
Tid: 
F2F sammankomster: -  
Självstudier: efter 
individuella behov   

2.3.2.  Vardagskommunikation 

 Vardagsspråk på jobbet 

na 

2.3.3.  Kontinuerlig språkträning i värdlandets 
skola/organisation (föreslås, om möjligt)  

na 
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LÄROMEDEL 

Modul 2: Språkkunskaper 

del 1: Förberedelser  

Avsnitt Ämne Resurser 

2.1.1. 

 

Språktest  

 

Resurser för aktivitet 1: 

Länkar online för test av engelsk språknivå (förslag att välja mellan):  

68 frågor för test av engelsk språknivå med testresultat, [online] 
<http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level.asp>     
 
50 frågor för test av allmän engelsk språknivå med testresultat, [online] 
http://www.englishtag.com/tests/tests.asp 
 
50 frågor för test av allmän engelsk språknivå med testresultat, [online] 
http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level 

Lärandemål 

 

 Eleven är 
medveten om 
sina språk-
kunskaper i 
engelska 

MOBILE Elevens kompetenskort 

 

Arbetsuppgift för eleven: 

AKTIVITET 1. UTVÄRDERING AV DINA ENGELSKA SPRÅKKUNSKAPER 

Tid: 2 timmar (F2F) 

Verktyg: Dator med internetuppkoppling 

Arbete:  Individuellt  Grupp  
 
Tips för eleven: 

1. F2F: Gör det engelska placeringstestet under engelskalärarens tillsyn. Läraren ger dig en länk till 

online-testet.  

2. F2F: Du får testresultatet vid slutet av testet. Läraren hjälper dig sedan att planera för fortsatt 

utveckling av dina språkkunskaper enligt behov och praktikplaner. 

Tips för läraren: 

http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level.asp
http://www.englishtag.com/tests/tests.asp
http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level
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1. Ge eleven placeringstestet. Du kan välja en av de föreslagna länkarna eller föreslå en annan. 

Diskutera praktikplanerna med eleven när ni har fått resultaten, och hjälp honom/henne att 

planera för fortsatt utveckling av språkkunskaperna. 

 

Modul 2: Språkkunskaper 

del 2: Engelskt utbildningsprogram 

Avsnitt  Ämne Resurser 

2.2.1. Träna engelska: 
Vardagskommunikation  
 

Resurser för aktivitet 2: 

Länkar online (förslag att välja mellan):  

Reseengelska: 
http://www.esl-galaxy.com/survival.html     
Hos doktorn: 
http://bogglesworldesl.com/doctor_roleplay.html  
http://www.web-esl.com/droffice/dr1.html 
http://www.agendaweb.org/vocabulary/health-illness-exercises.html 
Blandade ämnen: 
http://www.englishmedialab.com/survival.html  

2.2.2. Träna engelska:  
Engelska i arbetsmiljön, 
inkl. ordförråd för hälsa & 
säkerhet 
 

Resurser för aktivitet 3: 

Ordförråd för hälsa & säkerhet: 
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-
skills/functional-skills.html 

Ordförråd för hälsa (några detaljerade exempel): 
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-
safety-words.html  (grund) 
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-
skills/health-and-safety/grammar.html (teori + matchning) 
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-
safety-picture-quiz.html (grund: matchning) 
Resurser för aktivitet 4: 

Engelska på arbetet: 
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/englishforwork.htm
l 

2.2.3. Kulturkommunikation/ 
tvärkulturellt språk, 
falska vänner, 
kroppsspråk  

Resurser för aktivitet 5: 

- 

Resurser för aktivitet 6: 

http://www.esl-galaxy.com/survival.html
http://bogglesworldesl.com/doctor_roleplay.html
http://www.web-esl.com/droffice/dr1.html
http://www.agendaweb.org/vocabulary/health-illness-exercises.html
http://www.englishmedialab.com/survival.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/functional-skills.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/functional-skills.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-words.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-words.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/health-and-safety/grammar.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/health-and-safety/grammar.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-picture-quiz.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-picture-quiz.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/englishforwork.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/englishforwork.html
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M2.A.6_Tasks for Trainees Considering Placement.doc 
 
 
 
 

Lärandemål  Uttrycka tankar, fakta 
och åsikter på 
vardagsspråk i 
arbete och umgänge 
med andra 

 Interagera med 
enskilda och grupper 
på ett lämpligt sätt  

 Använda lämpliga 
kommunikations-
metoder för att ställa 
frågor för information 
eller klargörande 

 Vara medveten om 
tvärkulturella språk 

MOBILE Elevens kompetenskort 

 

Arbetsuppgift för eleven: 

AKTIVITET 2. VARDAGSKOMMUNIKATION (ROLLSPEL) 

Tid: 1 timme (F2F) + självstudier efter behov 

Verktyg: rollspelskort 

Arbete:  Individuellt  Grupp  

Tips till eleven: 
1. F2F: Ni kommer att spela upp olika vardagssituationer. Du får instruktioner av din engelskalärare. 

Läs kortet för situationsbeskrivning och ditt rollkort. Spela upp en dialog med elev/er.  

2. F2F: Lyssna på din lärares feedback, gör anteckningar och använd internet för att förbättra 

ordförråd och grammatik (om så behövs). 

3. Självstudier: Leta efter användbara länkar för att öva engelska, eller använd dem som läraren 

föreslagit.  

Tips till läraren: 
1. Träna konversation med eleverna (rollspel) i följande ämnen utifrån deras behov: 

 Resa 

 Shopping, att gå ut 

 Hos doktorn 
ELLER 
rekommendera eleverna användbara länkar och förklara hur de ska använda de föreslagna 

webbsidorna för självstudier. 
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2. Rekommendera att eleverna tränar engelska online hemma. Föreslå några länkar eller låt dem 
göra egna efterforskningar. 

 

AKTIVITET 3. ENGELSKA I ARBETSMILJÖN – HÄLSA & SÄKERHET: 

Tid: 1 timme (F2F) + självstudier efter behov 

Verktyg: dator med internetuppkoppling 

Arbete:  Individuellt  Grupp  

Tips för eleven: 

1. F2F: Du får en länk till en användbar ordlista. Läraren kommer att ge dig förklaringar om det 

behövs (när det gäller språk och teknik, d.v.s. hur man använder länkarna på bästa sätt).  

2. Självstudier: Träna din engelska. Leta reda på fler användbara länkar eller använd dem som 

läraren föreslagit. Gör övningarna online efter en stund för att kontrollera om du kommer ihåg 

ordlistan. 

 

Tips till läraren: 

1. Introducera vokabulär som har med hälsa och säkerhet i arbetsmiljön att göra med utgångspunkt 

från elevens behov (beroende på yrke/praktikplats).  

2. Visa eleven användbara länkar (de som anges under Resurser ovan eller andra) och förklara hur 

man använder de föreslagna webbsidorna. 

3. Uppmana eleverna att träna mer online hemma.  

 

 

AKTIVITET 4. ENGELSKA I ARBETSMILJÖN – PÅ ARBETSPLATSEN:  

Tid: 1 timme (F2F) + självstudier efter behov 

Verktyg: dator med internetuppkoppling 

Arbete:  Individuellt  Grupp  

 

Tips för eleven: 

1. F2F: Under sammankomsterna F2F kommer du få en länk till en användbar ordlista. Välj det 

ämne som ligger närmast din praktikplats. Läraren kommer att ge dig förklaringar om det behövs 

(när det gäller språk och teknik, d.v.s. hur man använder länkarna på bästa sätt).  

2. Självstudier: Träna din engelska. Leta reda på användbara länkar eller använd dem som läraren 

föreslagit. 
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Tips för läraren: 

1. Introducera vokabulär som har med arbetsmiljön att göra med utgångspunkt från elevens behov 

(beroende på yrke/praktikplats).  

2. Visa eleven användbara länkar (de som anges under Resurser ovan eller andra) och förklara hur 

man använder de föreslagna webbsidorna. 

3. Uppmana eleverna att träna mer online hemma.  

 

 

Aktivitet 5. KULTURKOMMUNIKATION, FALSKA VÄNNER, KROPPSSPRÅK  

Tid: 1 timme (F2F) + självstudier efter behov 

Verktyg: - 

Arbete:  Individuellt  Grupp  

 

Tips för eleven: 

1. F2F: Under F2F-sammankomsterna kommer din lärare att förklara vikten av att skilja mellan 

slanguttryck, informell och formell engelska, och också ge exempel på olämplig användning av 

uttryck från sånger eller filmer på arbetet. 

2. Läraren kommer också att ge exempel på “falska vänner” som man behöver vara medveten om 

när man kommunicerar på engelska. 

3. Din lärare kommer också att påminna dig om vikten av kroppsspråk och ge exempel på icke-

verbalt språk som kan ge ett felaktigt intryck av en person. 

4. Läraren kommer att be dig att reflektera över de ovan nämna aspekterna och diskutera dem med 

andra elever. 

 

Tips för läraren: 

1. Förklara för eleverna vikten av att skilja mellan slanguttryck, informell och formell engelska.  

2. Ge exempel på: 

a. olämplig användning av uttryck från sånger och filmer på arbetet 

b. ‘falska vänner’ som eleverna behöver vara medvetna om när de kommunicerar på 

engelska 

c. icke-verbalt språk som kan ge ett felaktigt intryck av en person 

3. Be eleverna att reflektera över de ovan nämnda aspekterna och samtala med dem om dessa. 
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Aktivitet 6. SJÄLVSTUDIER – TRÄNA DIN ENGELSKA* 

Tid: efter individuella behov 

Verktyg: Papper och penna eller dator med skrivare 

Arbete:  Individuellt  Grupp  

 

Tips för eleven: 

1. Självstudier: Använd tabellen nedan utifrån dina egna behov och gör en lista över de viktigaste 

ord och fraser som du troligtvis kommer att behöva på arbetet och fritiden utomlands. Det kan 

också vara bra att göra en lista över falska vänner och beskrivning av vissa gester.  

2. Gör en tabell med tre kolumner för ord/meningar på: (a) ditt eget språk (b) engelska (c) 

värdlandets språk. Du kan använda resursen: M2.A.6_Tasks for Trainees Considering 

Placement.doc 

3. Skriv uttryck och meningar på ditt eget språk och på engelska. Senare (del 3 i modulen) kommer 

du bli ombedd att översätta dem till värdlandets språk.  

4. Öva dessa. 

 

* Aktiviteten är inspirerad av LEOPLUS TOOLKIT - Tasks for Trainees Considering Placement p. 8/11. 

 

Tips för läraren: 

1. Ge eleven en länk till eller en papperskopia av: 

a. M2.A.6_Tasks for Trainees Considering Placement.doc och  

b. Ordlista över vardagsspråk som används på en specifik praktikplats, förberedd av 

handledare.  

2. Det andra dokumentet finns i MOBILE Utbildningsprogram för handledare - Modul 1. Introduktion 

till praktiken. Eleven behöver det för sina självstudier i Modul 2. Språkkunskaper: Del 3 – Aktivitet 

9. Vardagsspråk i arbetsmiljön (se nedan). 
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Modul 2: Språkkunskaper 

del 3: Introduktion till värdlandets språk – rimlig utbildning 

Avsnitt  Ämne Resurser 

2.3.1. Självbedömningstest 
eller din kunskapsnivå 
för värdlandets språk 
(om tillgängligt och 
nödvändigt – annat än 
engelska) 

Resurser för aktivitet 7: 

- 

 

2.3.2. Vardagskommunikation 
Vardagsspråk i 
arbetsmiljön 
 
 

Resurser för aktivitet 8: 

Vilket språk vill du lära dig? Ett roligt och enkelt sätt att lära de 14 
följande språken online: danska, tyska, holländska, engelska, franska, 
indonesiska, italienska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, 
svenska och turkiska. 

http://www.babbel.com/  
eller 
https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG    
 
Resurser för aktivitet 9: 

Ordlista över vardagsspråk som används på en specifik praktikplats, 
förberedd av handledare. (se MOBILE Utbildningsprogram för 
handledare - Modul 1. Introduktion till praktiken). 

Resurser för aktivitet 10: 

M2.A.6_Tasks for Trainees Considering Placement.doc 

2.3.3. Kontinuerlig 
språkträning vid 
värdlandets 
skola/organisation 
(föreslås, om möjligt) 

Resurser för aktivitet 11: 

- 

Lärandemål  Använda vardags-
ord/meningar i 
arbetet och 
umgänget med 
andra 

MOBILE Elevens kompetenskort 

 

 

 

http://www.babbel.com/
https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG
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Arbetsuppgift för eleven: 
 

AKTIVITET 7. Självbedömningstest eller din kunskapsnivå för värdlandets språk 

Tid: efter individuella behov 

Verktyg: dator med internetuppkoppling 

Arbete:  Individuellt  Grupp  

 

Tips för eleven:  

1. Självstudier: Gör vid behov självbedömningstestet för värdlandets språk (annat än engelska).  

2. Om dina kunskaper är tillräckliga, försök förbereda allmän information om ditt eget land, din 

hemstad och/eller din skola på värdlandets språk innan du åker iväg på praktiken. 

3. I en del länder kan du få hjälp av lärare. Fråga om den möjligheten finns. 

4. Gör övningarna online efter en tid för att kontrollera om du kommer ihåg vokabulären. 

 

AKTIVITET 8. Vardagskommunikation 

Tid: efter individuella behov 

Verktyg: dator med internetuppkoppling 

Arbete:  Individuellt  Grupp  

 

Tips för eleven:  

1. Självstudier: Försök att lära dig eller förbättra dina kunskaper i värdlandets språk.  

Vilket språk vill du lära dig? Du kan använda webbplatsen: http://www.babbel.com/ eller 

https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG för ett roligt och enkelt sätt att lära de 

14 följande språken online: danska, holländska, tyska, engelska, franska, indonesiska, italienska, 

norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svensk, turkiska. 

2. Du kan leta på internet efter andra webbplatser där man kan lära sig olika språk. 

3. I en del länder kan du få hjälp av lärare. Fråga om den möjligheten finns. 

4. Gör övningarna online efter en tid för att kontrollera om du kommer ihåg vokabulären. 

 

 

 

  

http://www.babbel.com/
https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG
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AKTIVITET 9. Vardagsspråk i arbetsmiljön 

Tid: efter individuella behov 

Verktyg: dator med internetuppkoppling 

Arbete:  Individuellt  Grupp  

 
Tips för eleven:  

1. Självstudier: Under F2F-sammankomsterna under arbetet med Aktivitet 6. SJÄLVSTUDIER – 

TRÄNA DIN ENGELSKA, gav läraren dig en Ordlista över vardagsspråk som används på en 

specifik praktikplats, förberedd av handledare. 

2. Försök att göra dig bekant med de ord och fraser på värdlandets språk som du kommer att 

behöva enligt din praktikhandledare.  

3. I en del länder kan du få hjälp av lärare. Fråga om den möjligheten finns. 

 

AKTIVITET 10. Kommunikation i vardagen och på arbetsplatsen 
 
Tid: efter individuella behov 

Verktyg: Papper och penna eller dator med skrivare 

Arbete:  Individuellt  Grupp  

 
Tips för eleven: 

1. Självstudier: Fortsätt med tabellen från Aktivitet 6. Översätt de uttryck och meningar du tidigare 
skrev på ditt eget språk och på engelska. Öva på dessa. 

2. Om du inte kan hitta några översättningar kan du be om hjälp på praktikplatsen.  
 
 

  



  MOBILE 
Modul 2: Språkkunskaper                                               

Utbildnings- 

program för 

elever 
 

 

 

 

 

AKTIVITET 11. LÖPANDE SPRÅKTRÄNING HOS VÄRDORGANISATIONEN 

Tid: efter individuella behov och tillfälle 

Verktyg: beroende på värdorganisationens program och faciliteter. 

Arbete:  Individuellt  Grupp  

 
Tips för eleven: 

1. Om det är möjligt att få kontakt med boende i värdlandet innan praktiken: tag kontakt med dem 

och be om information (inklusive språk) som du kan ha nytta av under praktiken. Fråga om denna 

möjlighet hos den sändande organisationen. 

2. Lär dig värdlandets språk under praktiken. Använd alla tillfällen och personliga kontakter till 

språkträning. 


