
Jag fick visa upp mina kompetenser på företaget samtidigt 
som jag tränade svenska språket inom min bransch.

Yrkes-
svenska
Lär dig svenskan du behöver för att klara en 
yrkesutbildning eller ett jobb. Yrkessvenska är 
en anpassad språkutbildning för flera olika bran-
scher, t ex service och handel, restaurang, vård 
och omsorg, skola, industri och bygg, transport 
och lager samt IT/teknik.



Yrkesanpassad språk- 
utbildning

Utbildningens upplägg
Utbildningen ges på olika sätt, enbart som språkundervisning, som 
språkundervisning i kombination med din arbetsmarknadsutbildning eller 
som språkundervisning i kombination med din praktik eller anställning med 
stöd.

DEL A (rikttid 3-6 månader)
Del A är en förberedande utbildning inför en arbetsmarknadsutbildning eller 
annan yrkesinriktad aktivitet. Utbildningen sker hos Eductus. Vid start görs 
ett språk- och nivåbedömningstest och en individuell studieplan upprättas 
utifrån din yrkesinriktning. Efter avslutad utbildning får du ett intyg på de 
moment som varit aktuella inklusive bedömd språknivå vid avslut.
Omfattning: Heltid eller halvtid

Modul 1: Inledande språk- och nivåbedömningstest
Du gör ett språk- och nivåbedömningstest i Yrkessvenska i Eductus lokaler 
både inför Del A och Del B. Resultat av bedömningen ligger till grund för din 
individuella planering.
Omfattning: 1 dag

Modul 2: Yrkesanpassad språkutbildning
Den yrkesanpassade språkutbildningen syftar till att stärka dina språkfär-
digheter inom följande områden: hörförståelse, läsförståelse, muntlig inter-
aktion, muntlig framställning, skriftlig framställning och yrkes- och arbetsliv-
sinformation.

DEL B

Del B Yrkessvenska i kombination med arbetsmarknadsutbildning.
Du tränar på den svenska du behöver för att klara din yrkesutbildning.
Utbildningen anpassas efter yrkesutbildningens kursupplägg och innehåll. 
Undervisningen sker främst hos leverantören av din yrkesutbildning. Efter 
avslutad utbildning får du ett intyg på de moment som varit aktuella  
inklusive bedömd språknivå.  
Omfattning: 1-2 heldagar per vecka

Del B Yrkessvenska i kombination med praktik eller anställning
Du tränar på den svenska du behöver för din arbetsplats. Undervisningen 
sker främst i arbetsgivarens lokaler.
Omfattning: 4 timmar per vecka.
Rikttid: 6 månader

Yrkesanpassad språkutbildning i 
svenska inom flera branscher som 
t.ex. service och handel,  
restaurang, vård och omsorg, skola, 
industri och bygg, transport och 
lager samt IT/teknik. 

Vill du börja på Yrkessvenska?
Kontakta Arbetsförmedlingen.

Har du frågor? 

Välkommen att kontakta oss!

Helena Honti 
helena.honti@eductus.se 
072-516 83 85

Nesat Sonki 
nesat.sonki@eductus.se 
072-202 07 79

Susanne Lantz 
susanne.lantz@eductus.se 
076-000 24 43

Växel Eductus

 0771-10 49 00

Yrkessvenska

På Matchning & Utveckling är vi experter 
på att matcha arbetssökande mot jobb 
och studier genom varumärkena Eductus 
och Hermods. Vi finns på drygt 50 
orter från norr till söder och är en del 
av AcadeMedia, norra Europas största 
utbildningskoncern.

www.mou.se | info@mou.se


