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Syftet med dagens webinar - Samordningsförbundet:

Att inspirera till medvetna, uppdaterade satsningar på språkutveckling i våra medlemmars 
verksamheter.

Vision – One&All: 

Inkluderande och utvecklande kommunikation på alla arbetsplatser

Språkutveckling – Vems ansvar?



Många 
satsningar görs 

och mycket 
återstår!

Många har satsat på:

• Språkkurser

• Yrkesutbildningar

• Språkombudsutbildningar

• Inspirationsdagar

• Språkprojekt

• Språkpraktikplatser 

… för individer och grupper 



Vem har ansvaret? Vem kan 
bidra till språkutveckling? 
Och på vilket sätt?

Lärare, 
utbildare

Arbetsgivare

Kollegor
Kommunen, 

AME

Personen 
själv

Alla? Ingen?



Språksynen genom tiderna

Traditionell

Strukturell

Generativ

Funktionell

Social

Kritisk

Begränsad kontext
Kunskaper
Lära in ”andras språk”
Förmedla – följa
Lära in på egen hand
Lära först, arbeta sedan

Bred kontext
Färdigheter

Utveckla det egna språket
Leda sig själv att lära

Träna i kommunikation med andra
Lära medan, lära hela livet



Gruppdiskussion

1. Vad har du för erfarenheter av egen utveckling 
av språket? 

Från skola/utbildningar? I de situationer där har 
behövt använda språket arbetsmässigt eller privat?

2. Vad har fungerat bäst för dig?

3. Vad har fungerat sämst för dig?

• Fota frågorna och ta med dem till gruppen!

• Utse någon som leder diskussionen och ser till att 
alla får utrymme att diskutera.

• Fundera på om du vill dela med dig av något i den 
stora gruppen.



Andraspråksutveckling 
för vuxna

Återkommande ämnen i 
forskningen:

1. Autenticitet för ett funktionellt språk

2. Meningsfullhet

3. Integrering, istället för parallella spår

4. Socialt lärande, i relationer och i kommunikation med 
andra

5. Legitima talare, inkludering

6. Arbetsplatsens readiness, förutsättningar för lärande 
& utveckling

7. Mål, plan, lyfta framsteg

8. Ledarskap och förhållningssätt för lärande & utveckling

9. Strukturerad reflektion, erfarenheter och teori 
utvecklas till kompetens

10. Sharing, kunskapsdelning inom verksamheten, digitala 
hjälpmedel



Vill du läsa mer om 
beskrivningar av språklig
kompetens i jobbannonser?

https://www.linkedin.co
m/pulse/spr%C3%A5klig-
kompetens-i-arbetslivet-
1-karin-mattsson

Läs artikeln:

Språklig kompetens
i arbetslivet

https://www.linkedin.com/pulse/spr%C3%A5klig-kompetens-i-arbetslivet-1-karin-mattsson


Self-assessment 
grid - Table 2 
(CEFR 3.3) : 
Common 
Reference levels 
(coe.int)

Här hittar du 
matriser på olika 
språk:

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid


Europaskalan
CEFR 
GERS

• Ett gemensamt verktyg för skola, arbetsliv, 
rekrytering

• Spridning även utanför Europa

• Positiva formuleringar

• Forskningsbaserad

• Matris för självbedömning finns på ungefär 40 
olika språk

• Transparenta bedömningar

• Nuläge, mål, se framsteg, plan

Kritik mot skalan: 

• lite omoderna exempel

• för akademisk i sina formuleringar

• få exempel från arbetslivet



Individens språkbedömning
Se video på YouTube
• Boosta ditt CV! Använd One&All Agile Communication Tool - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1GWq8zCwk10


TjänstenMedarbetaren

Maila oss så kan vi skicka vår uppdaterade skala 
som vi använder i våra digitala verktyg
info@oneandall.se

mailto:info@oneandall.se


Agile 
Communication 

Tool
- ett digital 
verktyg för 

bedömningar av 
nivåer

4. Bedömning av strategier 
- för medarbetare som vill utveckla 
sitt språk och sin kommunikation

5. Bedömning av strategier för 
inkluderande och utvecklande 
kommunikation
- för medarbetare som har svenska 

som modersmål eller ligger på 
högre språknivåer och vill bidra till 
språk- och kommunikations-
utveckling

6. Bedömning av förutsättningar för 
språk- och kommunikations-
utveckling i verksamheten
- för medarbetare som arbetar 
övergripande med verksamhets-
utveckling, t.ex., HR och chefer

1. Språkbedömningar
- medarbetare som behöver utveckla 

sitt språk tar fram sin språkprofil

2. Bedömningar av flexibilitet i språket
- medarbetare som har svenska som 

modersmål eller ligger på högre 
språknivåer i svenska, bedömer sin 
flexibilitet i språket

3. Språkbedömningar för olika tjänster
- HR och chefer tar fram språkprofiler 
för olika tjänster

Språk och kommunikation: Strategier:

Medarbetare med 
lägre språknivåer:

Verksamheten:

Medarbetare med 
högre språknivåer:



Agile Communication Tool

• Hjälper individen själv att se 
utgångsläget, sätta mål och se 
utvecklingen

• Hjälper omgivningen att skapa 
inkluderande kommunikation

• Hjälper arbetsgivare att ta fram 
vilken språklig kompetens som 
behövs i olika tjänster och göra rätt 
satsningar på kompetensutveckling

• Hjälper rekryterare och andra att 
bedöma språket/utgångsläget för 
att kunna matcha



HELHETEN OCH DELARNA

Individen

Led-
ningen

Omgiv-
ningen

För ledningen

• Utbildningar för chefer, 

HR-personal, och andra 

nyckelpersoner 

• Coaching och handledning

• Digitala verktyg för 

kompetensprofiler för olika 

tjänster

För omgivningen

• Utbildningar för t.ex. handledare på 

arbetsplatser, kommunikationsambassadörer 

och andra kollegor

• Coaching och handledning

• Digitala bedömningar, tillgängligt och flexibelt 

språk

För den som utvecklar sitt språk:

• Språkcoaching digitalt – för språkträning 

och coaching

• Digitala bedömningar, en egna 

kompetensen

Med One&Alls digitala verktyg beskriver ni utgångsläget, sätter mål och följer utvecklingen,
- både medarbetarens och verksamhetens!



Erbjudande: 

Välkommen att boka ett kostnadsfritt konsultationssamtal!

för dig som är nyfiken på att utveckla en verksamhet eller en del av en verksamhet inom området 
språk och kommunikation. Bolla era idéer med oss!

E-post: info@oneandall.se

Mobil: : 079 304 37 90

Gå vår digitala introduktionsutbildning!

i språk- och kommunikationsutveckling för chefer och andra ledare, verksamhetsutvecklare, HR-
medarbetare eller för dig som driver språkfrågor i andra sammanhang

Omfattning: 3 timmar

Datum: 10 mars kl 9.00-12.00

Pris: 2 500 kr exkl. moms

E-post: info@oneandall.se

Mobil : 079 304 37 90

https://oneandall.se
www.linkedin.com/in/karin-mattsson

mailto:info@oneandall.se
mailto:info@oneandall.se
https://oneandall.se/
http://www.linkedin.com/in/karin-mattsson


Tack för att du deltog idag!


