


Vux-lärling

– integrerad språk- och yrkesutbildning



Först språket, sedan yrkesutbildningen

eller

språket samtidigt som du går en yrkesutbildning







Utmaningar

- många elever saknar ett tydligt yrkesmål

- elever med begränsade kunskaper i svenska har 
svårt att tillägna sig teoretiska ämneskunskaper 

som förmedlas på svenska

- läromedel mm är inte anpassade för målgruppen

- yrkeslärare är inte utbildade att undervisa 
andraspråkselever

- språk- och yrkeslärare har ingen tradition att 
samarbeta







1.Samverkan mellan språk- och yrkeslärare

2.Samverkan med arbetsplatsen

3.Särskilt stöd, till exempel

- studiehandledning på modersmål

- specialpedagog

- studie- och yrkesvägledning 



Yrkesutbildning för olika målgrupper

1.Sfi med verksamhetsförlagt lärande

2.Yrkesutbildning med språkstöd

3.Lärlingsutbildning med språkstöd



3 dagar på APL 2 dagar i skola



Lärlingsutbildningar med språkstöd

Onsdag – fredag
APL 7 timmar per dag

Måndag – tisdag
Yrkesämnen 90 min
Yrkessvenska 90 min
Sfi eller sva 120 min
Dataorientering 90 min
Modersmålsstöd





Lärlingsutbildningar med språkstöd

- Yrkeslärare informerar om mål, kunskapskrav och 
upplägg. 

- Teori, egna studier och elevuppgifter ingår. 

- Webbutbildningar

- Kursmaterialet i sin helhet finns i lärplattform. 
Inlogg på APL, hemma och i skolan.



Lärlingsutbildningar med språkstöd

- Trepartssamtal (två gånger per yrkeskurs)

- Under det första trepartssamtalet planeras detaljupplägg och 
ansvars fördelas.  

- Handledar- och lärarkontakt (en gång per kurs)

- Elev och lärarkontakt (två gånger per kurs)



Dubbelbemanning – ett exempel

Ett abstrakt ämnesspecifikt ord ska introduceras i en 

vårdutbildning. 

Yrkesrelaterade begreppet sjukdomsvinst. 



Vardagligt exempel

Språkläraren bjuder på ett konkret exempel på vardagsspråk.



Ordförståelse

En elev kopplar till sin egen erfarenhet, till sina barn.



Yrkesspråk

Yrkesläraren kopplar in yrkesspråket och berättar om 

problematiken kring sjukdomsvinst inom vård och omsorg. 

Konkret Abstrakt



Samverkan med arbetsplatsen



Samtal, stöd och utbildning 

för handledare



















Studiehandledning på modersmål





Specialpedagogiskt stöd











ABF Vux Youtube-kanal



Pilot: Kombinerad yrkes- och språkutbildning

- Noggrann rekrytering

- Förstärkt introduktion

- Nära samverkan mellan handledare, yrkeslärare 
och språklärare

- Särskilt stöd

- Studiehandledning på modersmål

- Tre dagar på APL – två dagar 




