
 

Språkresan säsong 3 
– Lisa, äldreomsorgen.  
I tredje säsongen av vår poddserie för SFI pratar vi om jobb och yrken. I det 
här avsnittet möter vi Lisa som jobbar inom äldreomsorgen. 
 
Vill du arbeta med podden i klassrummet?  Då kan du använda dig av 
någon av de här övningarna.  

Innan ni lyssnar 
Förbered er genom att samtala vad äldreomsorgen är och vad den gör. 
Vilka jobbar där? Vilka erfarenheter har eleverna av äldreomsorgen? Hur 
ska man bäst ta hand om de äldre? Vem ska göra det? 

Några ord att förstå innan ni lyssnar: 
Stimmigt. Ljudmiljö. Personlig hygien. Påklädning. Ledsagare. Vardagsbestyr. 
Bemanna. 

Förstod du? 
Lyssna först utan att titta på frågorna. Läs sedan frågorna (högt av dig som 
lärare eller enskilt). Lyssna igen, en eller flera gånger, och försök svara på 
frågorna (muntligt eller skriftligt).  
 

1. Hur länge har Lisa arbetat i äldreomsorgen? 

2. Varför valde hon yrket? 

3. Vad berättar hon om utbildningen. 

4. Lisa berättar om en vanlig dag, vad gör hon då 

5. Vilka egenskaper är viktiga i hennes jobb? 

6. Lisa arbetar inom hemtjänsten. Vad är det? 

7. Det är viktigt att vara självgående, säger Lisa. Vad menar hon? 

8. Vilka arbetstider kan man ha på Lisas jobb? 

9. Lisa säger att jobbet kan vara stressigt? När då? 

10. Finns det män inom hemtjänsten? 

11. Vad säger Lisa om språket inom hennes yrke?  

12. Att vara undersköterska är ett ganska utsatt jobb, menar hon. 
Varför då? 



 
 

13. Lisa säger att det är nödvändigt att arbetet inom äldreomsorgen 
får större uppmärksamhet. Många fler måste lockas till att jobba 
där. Vad händer annars?  

Samtala om 
Låt eleverna först samtala i par eller mindre grupper. Efter en stund kan 
varje par/grupp presentera en intressant sak för hela klassen.  
 
Lisa säger att Sverige måste bli bättre på att utbilda och ta hand om 
undersköterskor så att många vill jobba och stanna kvar i yrket. Har hon 
rätt? Hur gör man för att locka folk att börja arbeta inom äldreomsorgen? 

Skriftlig/muntlig övning: Vardagsbestyr 
Den här uppgiften går ut på att beskriva en vanlig dag i sitt liv. Väldigt 
konkret och så detaljerat som man har lust till. Min erfarenhet är att det 
känns mest bekvämt att skriva på egen hand och därefter berätta för en 
valfri person (om det finns det). Hjälp gärna till med börja-meningar; 
 

På morgonen vaknar jag klockan 
Det första jag gör är 
Till frukost äter jag 

 

Fler övningar 
Här följer tips på fler övningar från tidigare poddavsnitt  

 

Från första säsongen 

Musiktexter – poddavsnitt 1 
Prata om nya ämnen – poddavsnitt 2 
Intervjua och återberätta – poddavsnitt 3 
Föreslå och säga emot – poddavsnitt 4 
Att skriva mejl – poddavsnitt 5 
Dagbok över språkutveckling – poddavsnitt 6 
Pardiktamen – poddavsnitt 7 
Pratspel – poddavsnitt 8 
 

 

 

 



 
 

 

Från andra säsongen 

Uttal och drömmar – poddavsnitt 2-1 
Ordbok – poddavsnitt 2-2 
Samla skyltar under en timme – poddavsnitt 2-3 
Alla har något att berätta – poddavsnitt 2-4 
Film och text – poddavsnitt 2-5 
Välkommen på middag – poddavsnitt 2-6 
Översättningar – poddavsnitt 2-7 

Texter i läroböcker 
Yrkessvenska i vård och omsorg.  

Idas arbetsvecka. Att arbeta inom vård och omsorg 

Sju jobb. Kapitel hemtjänstpersonal 

Ny på nejlikan.  
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