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INLEDNING 

I lagen om främjande av integration från år 2010 konstateras att syftet med lagen är att främja 

invandrares integration och stödja deras aktiva deltagande i verksamheten i det finländska 

samhället. För att effektivera invandrarnas integration och deras sysselsättning föreskriver man i 

integrationslagen om åtgärder och service som främjar och stöder integrationen. Sådana åtgärder är 

givande av baskunskaper, anvisningar och information, en inledande kartläggning och en 

integrationsplan i vilken man kan komma överens om integrationsutbildning.  

Den här läroplanen är grund för den integrationsutbildning på svenska som Helsingfors arbis 

erbjuder. Det är i första hand en arbetskraftsutbildning för arbetslösa invandrare men utbildningen 

kan också genomföras som frivilliga studier. Målgruppen är invandrare som har någon anknytning 

till svenskan t.ex. via tidigare boningsort eller via familjeband. 

Läroplanen är utarbetad av Helsingfors arbis integrationsgrupp hösten 2012. 

 

1. LÄROPLANEN  

Helsingfors arbis läroplan för integrationsutbildning på svenska är uppgjord enligt Grunderna för 

läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare (Utbildningsstyrelsen, 1/011/2012). 

Läroplanen är godkänd av direktionen för Helsingfors arbis 4.12.2012. 

 

2. UTGÅNGSPUNKT FÖR INTEGRATIONSUTBILDNINGEN PÅ HELSINGFORS ARBIS 

2.1  Värdegrunden 

Helsingfors arbis verksamhetsprinciper utgår från en vision, en verksamhetsidé och  värderingar 

som står i samklang med stadens värderingar. 

Vision 

Ett Arbis för alla 

Verksamhetsidé 

Helsingfors arbis erbjuder huvudstadsregionens invånare möjligheter att inhämta nya 

kunskaper och färdigheter och att utveckla sig individuellt och i samverkan med andra. Arbis 

främjar den finlandssvenska kulturen och kunskaper i svenska.  
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Värderingar 

Kursdeltagaren i fokus, 

kunskap som egenvärde,  

flexibilitet,  

fördomsfrihet,  

mångfald, 

miljömedvetenhet och 

en levande och korrekt svenska. 

De här principerna innebär att alla ska bli behandlade jämställt och likvärdigt oberoende av kön och 

etnisk, religiös, politisk eller språklig bakgrund. Vår utbildning ska främja social rättvisa och hjälpa 

invandrare att anpassa sig till och involveras i det finländska samhället samtidigt som den egna 

kulturella bakgrunden bejakas. 

 

2.2  Integrationsutbildningen 

Integrationsutbildningen är en del av själva integrationen. Den utgår ifrån att kursdeltagarna är 

aktiva, tar ansvar för sina studier och målmedvetet deltar i dem. Också om samhället stöder 

integrationen främst under det första året, fortsätter integrationen långt efter det att själva 

integrationsundervisningen har slutat. Det handlar om en ständig växelverkan mellan invandraren 

och det omkringliggande samhället. En viktig del av integrationen är ett kontinuerligt umgänge 

mellan invandrarna och finländarna i vardagliga situationer i närmiljön. Arbis kan fungera som en 

sådan mötesplats. 

 

2.3 Upplägg och omfattning 

Undervisning i svenska med betoning på de kommunikativa färdigheterna utgör den största delen 

av integrationsutbildningen. Målet är att deltagarna uppnår nivå B1.1 enligt den europeiska 

referensramen för språk. Studierna kan kompletteras med en grundkurs i finska och/eller engelska. 

Dessutom ingår det i studierna undervisning i historia, kultur- och samhällskunskap. Målet är att 

skapa sociala nätverk och kontakt till arbetsgivare i huvudstadsregionen som har behov av 
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svenskkunnig personal så att kursdeltagarna ska kunna gå ut i arbetslivet så fort som möjligt efter 

utbildningens slut.  

Integrationsutbildningen indelas i tre moduler på 14 veckor var och en praktikperiod på 8 veckor, 

sammanlagt 50 veckor:  

 svenska och kommunikativa färdigheter 30 studieveckor  

o beroende på kursdeltagarnas kunskaper i svenska kan en del av kurserna i svenska ersättas 

med valfria studier på svenska på Arbis  

o om kursdeltagarna inte har kunskaper i finska kan en del av kurserna i svenska ersättas 

med en grundkurs i finska  

o om kursdeltagarna redan har grundkunskaper i finska men inte i engelska, kan en del av 

kurserna i svenska ersättas med en kurs i engelska 

 färdigheter för arbetslivet och samhällsfärdigheter 15 studieveckor (varav 8 veckor 

arbetspraktik)  

  handledning 5 studieveckor  

 

2.4 Bedömning av utgångsnivå och studievägar i integrationsutbildningen 

Helsingfors arbis erbjuder i första hand den grundläggande studievägen som är avsedd för 

studerande med grundläggande studiefärdigheter, funktionella basfärdigheter i läsning och 

skrivning med det latinska alfabetet och som har tidigare erfarenheter av studier i minst ett 

främmande språk.  

 

Före kursstarten diskuterar handledaren med kursdeltagarna för att kartlägga deras 

utbildningsbakgrund, arbetserfarenhet och framtidsplaner. Arbis lärare i svenska (och finska) 

bedömer kursdeltagarnas utgångsnivå genom ett skriftligt och muntligt nivåprov. Därefter arbetar 

handledaren och lärarna fram ett förslag till ett lämpligt studieschema, som motsvarar 

kursdeltagarnas språkliga nivå, ambitioner och livssituation. Arbets- och näringsbyrån konsulteras 

vid behov. Kursdeltagarna godkänner schemat. Vid behov justeras schemat ytterligare. Under 
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utbildningens gång följer lärarna med kursdeltagarnas framsteg men också eventuella 

inlärningssvårigheter. Vid behov ger man specialstöd åt personer med individuella behov.  

 

2.5 Samarbete 

Arbis samarbetar aktivt med andra läroanstalter, föreningar, organisationer, arbetsgivare inom 

kommunen och över kommungränserna i huvudstadsregionen.  Luckan r.f. är Helsingfors arbis 

partner inom tredje sektorn och deltar i handledningen av kursdeltagarna. Via Luckan hittar 

kursdeltagarna lätt till förenings- och organisationsliv efter behov och intresse.  Helsingfors arbis 

arbetar aktivt för att utveckla kontakterna med svenskspråkiga arbetsplatser i regionen i samarbete 

med Luckan r.f.  

 
3. GENOMFÖRANDE AV UTBILDNINGEN 
 

3.1  Synen på inlärningen 

Läroplanen för integrationsundervisningen utgår ifrån en s.k. sociokonstruktiv syn på inlärningen. 

Det innebär att inlärningen kräver en aktiv insats av kursdeltagarna, att den sker i samverkan med 

andra och att den kopplas till tidigare kunskaper. Inlärningsmiljön påverkar koncentrationen, 

målmedvetenheten och de personliga ambitionerna.  

Eftersom integrationsundervisningen handlar om vuxna betonar man i undervisningen 

kursdeltagarnas tidigare erfarenheter. Det är viktigt att kursdeltagarna själva tar initiativ och aktivt 

reflekterar över sin inlärning. Under inlärningens gång ska kursdeltagarna lära sig att stärka sin 

medvetenhet om sig själv som studerande. Det handlar på sikt om att lära sig att hantera sin vardag 

och sitt liv på ett nytt sätt i en ny miljö. 

 

3.2  Inlärningsmiljö och arbetssätt 

Arbis är ett levande svenskt rum och en mötesplats där man på ett naturligt sätt får insyn i den 

finlandssvenska kulturen och kontakt med finlandssvenskar i olika åldrar. Arbis erbjuder 

kursdeltagarna en trådlös internetförbindelse, ett kafé, ett bibliotek, och ett studierum med datorer. 

Det finns också möjlighet att låna klassrum för projektarbeten. Den övriga kursverksamheten i 
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huset finns tillgänglig för kursdeltagarna och fungerar som en kanal till att lära känna nya 

människor, att skapa en hobby för framtiden eller att hitta en inriktning för vidare studier. 

Kursdeltagarna engageras i planeringen och genomförandet av gemensamma evenemang.  

 

Undervisningens mål är att ge redskap för att ta del av livet utanför klassrummet. Kursdeltagarna 

uppmuntras till att engagera sig i verksamhet på svenska i samhället som en del av undervisningen.  

Närmiljön utnyttjas flitigt som inlärningsmiljö i kurserna. Arbis är centralt beläget och möjliggör 

besök till platser som har stor betydelse för Finlands historia och samhälle idag. Det centrala läget 

bidrar också till att skapa variation i undervisningen och levandegöra undervisningsstoffet för 

kursdeltagarna. I undervisningen ingår självständiga besök till olika evenemang och föreläsningar 

som erbjuds av Arbis samarbetspartner.  

 

Inlärningsmiljön är väl lämpad för vuxenstuderande. Som en vuxenutbildningsorganisation med 

långa anor har Arbis en gedigen erfarenhet av vuxenpedagogik. Den vuxna kursdeltagarnas 

livserfarenhet och kompetens ses som en resurs i undervisningen. Läraren strävar efter att involvera 

och att utnyttja den kunskap de har i undervisningen.  

 

Lärarna använder mångsidiga, aktiverande och kommunikativa undervisningsmetoder och strävar 

efter att motivera, inspirera och uppmuntra kursdeltagarna till självständigt arbete och till 

självständig informationssökning.  Inlärningsmiljön Fronter används som stöd i undervisningen. 

Kursdeltagarna lär sig använda programmet i grupp och kan diskutera olika frågor också på nätet. 

Programmet används utgående från gruppens färdigheter att utnyttja det. För datorvana kan 

Fronter användas flitigare för förmedling av texter och läxor, för den som inte är van att använda 

dator erbjuder Fronter en möjlighet att utveckla sina it-färdigheter.  

 

3.3  Verksamhetskultur 

Verksamhetskulturen på Helsingfors arbis är öppen och flexibel, vilket syns inom all undervisning 

och i all administration. Den respekterar både rättvisa och jämlikhet och accepterar inte rasism eller 
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diskriminering. Integrationsutbildningen är både mångkulturell och flerspråkig. Arbetsmetoderna i 

hela huset måste därför anpassas efter detta faktum.  

 

Verksamhetskulturen uppmuntrar hela arbetssamfundet till en öppen växelverkan mellan olika 

grupper av studerande och personal. Personalen diskuterar regelbundet värderingar och 

förhållningssätt till det mångkulturella och man utgår från att konflikter går att lösa och att det finns 

olika förhållningssätt till verkligheten. 

 

4.  STÖD OCH HANDLEDNING 

Målet med handledningen är att stödja kursdeltagarna genom hela integrationsutbildningen och att 

arbeta förebyggande för att de inte ska avbryta studierna. Tillsammans med handledaren kartlägger 

kursdeltagarna nuläget, planerar framtiden och bygger en realistisk väg mellan nuläget och 

framtidens mål. Handledningen stöder kursdeltagarna i att hitta en lämplig praktikplats.   

Utgångspunkten för handledningen är att en vuxen person vill och kan ansvara för sitt eget liv. 

Handledaren utgår från kursdeltagarnas behov och önskemål. I handledningen arbetar man för att 

reda ut hur personen når sina mål och diskuterar olika valmöjligheter för framtiden. 

Handledningen stöder och ger verktyg till kursdeltagarna att själva kunna söka arbete, att studera 

och att klara av finländsk byråkrati.  Handledaren fattar inga beslut för kursdeltagarna utan desss 

uppgift är att stödja personerna att konkretisera vad olika alternativ betyder i praktiken. 

Handledningen är en viktig stödfunktion vars uppgift är att uppmuntra och inspirera 

kursdeltagarna att arbeta för sin framtid.  

 

4.1  Handledning, individuell studieplan och yrkesvägledning  

Arbis bär huvudansvaret för handledningen och uppföljningen av studierna. Den individuella 

studieplanen görs innan kursen börjar. Den beaktar kursdeltagarens kunskaper i svenska och finska, 

läs- och skrivfärdigheter, studiebehov och framtidsplaner. Studieplanen justeras under kursens gång 

och uppdateras efter varje modul.  
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Undervisningen differentieras för att motsvara kursdeltagarnas individuella färdigheter  och läraren 

anpassar också hemarbetet efter olika nivåer. 

 

Arbis utreder handledningsbehovet i början av kursen och utarbetar också en handledningsplan för 

kursdeltagarna. Arbis ansvarar för att se till att kursdeltagarna följer delmålen i handledningsplanen 

och ansvarar för att justera den för att motsvara kursdeltagarnas behov. Arbis ansvarar för 

kontakten med myndigheterna. I handledningsplanen kommer handledaren med kursdeltagarna 

överens om vad de behöver göra eller ta reda på för att komma närmare sina mål. Kursdeltagarna 

får hjälp av Luckan r.f., som ger individuell handledning. I Luckan får kursdeltagarna hjälp med att 

skriva ett CV, söka arbete, skriva arbetsansökningar, leta reda på lämplig utbildning osv. 

Kursdeltagarna uppdaterar sin handledningsplan med Arbis handledare efterhand. 

I början av terminen handleder handledaren kursdeltagarna individuellt, sedan i grupp och i slutet 

av terminen igen individuellt.  Om situationen kräver kan kursdeltagarna få individuell 

handledning också under terminen. Handledaren har mottagningstid en gång per vecka och kan 

också kontaktas per telefon eller e-post. 

Den kontinuerliga handledningen fångar upp eventuellt missnöje och eventuella konflikter.  Vid 

behov hanteras konflikter av Arbis integrationsgrupp som består av lärarna, handledaren och 

biträdande rektorn. 

 

5.  MÅL FÖR OCH CENTRALT INNEHÅLL I INTEGRATIONSUTBILDNINGEN 
 

5.1  Allmänna mål för integrationsutbildningen 

Det allmänna målet för integrationsutbildningen är att kursdeltagarna uppnår en fungerande 

elementär språkfärdighet i svenska och grundläggande språkfärdighet i finska för att komma 

tillrätta i vardagslivet, i det finländska samhället, i arbetslivet eller inom fortsatt utbildning. För att 

kunna söka sig till fortsatt utbildning får kursdeltagarna kunskap om hur tidigare förvärvad 

kunskap och utbildning kan erkännas.  

Utbildningen ska 
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 främja och stödja kursdeltagarnas möjligheter att delta som en aktiv medlem i det finländska 

samhället 

 främja tillträde till arbetslivet eller till vidareutbildning 

 främja färdigheter i samhällsliv, kultur och livskompetens genom annan undervisning 

 bejaka kursdeltagarnas egen kultur 

 erbjuda möjligheter att ventilera kulturskillnader 

 

Utbildningen erbjuder kursdeltagarna möjlighet att 

 träna vardagsfärdigheter och att använda data- och kommunikationsteknik 

 ställa upp personliga inlärningsmål och planera sitt lärande på ett realistiskt sätt efter egna 

behov  

 lära sig ordförråd och begrepp som hör till studierna 

 öva sig i olika studieformer och -tekniker (bland annat när- och distansstudier, självstudier, 

arbete i grupp och i projektform, nätbaserade studier) 

 skaffa information från olika källor och använda dator som verktyg för interaktion och 

kunskapssökning  

 sätta sig in i det finländska utbildningssystemet och hitta sin plats i det  

 

Kursdeltagarna får också färdigheter i att 

 bedöma sitt lärande och kunnande 

 söka sig till vidareutbildning 

 söka jobb 

 

5.2  Innehåll 

Utgångspunkten för integrationsutbildningen på Helsingfors arbis är att kursdeltagarna får 

undervisning i svenska, finska (eller engelska) och samhällskunskap. I samhällskunskapen ingår 

färdigheter för arbetslivet och kulturkännedom men de här ämnena genomsyrar också 

språkundervisningen. 
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5.2.1 Svenska och kommunikativ färdighet (nivå 0–B1) 

Målet för hörförståelsen är att kursdeltagarna kan följa långsamt och tydligt tal och förstå råd som 

ges ansikte mot ansikte, så mycket att den kan tillfredsställa sina konkreta behov och kan följa tal 

eller redogörelser om allmänna saker som framförs på klart standardspråk. 

 

Målet med den muntliga färdigheten är att kursdeltagarna kan tala om sina omedelbara behov, 

initiativkraftigt kan delta i samtal som handlar om bekanta eller intressanta teman och uttrycka sin 

uppfattning och åsikt samt klarar av vanliga talsituationer och kan delta i diskussioner som kan 

förutses. Kursdeltagarna kan också berätta om vardagliga saker i sin livsmiljö.  

 

Målet för läsförståelsen är att kursdeltagarna känner igen bekanta namn, ord och helt vanliga 

uttryck i allra oftast förekommande situationer i vardagen, förstår kortare texter som behandlar 

bekanta konkreta teman och kan förstå huvudsakerna och söka information om texter som 

intresserar dem eller som hänför sig till den egna branschen. 

 

Målet för den skriftliga färdigheten är att kursdeltagarna kan skriva enkla lösryckta uttryck och 

meningar, kan skriva texter som de behöver och texter som beskriver tid och plats och kan skriva en 

enhetlig saktext som kan förstås och i den förmedla information och tankar om konkreta och delvis 

också mera abstrakta teman. 

 

Centralt innehåll 

SPRÅKLIG FUNKTION 

 Alfabetet 

 Grammatikens grunder 

 Hälsnings- och avskedsfraser 

 Räkneord: grundtal och ordningstal: priser, klockslag, datum 

 veckodagar, månader, årstider 

 Vokabulär:  

 vardagsliv, kultur, fritid, intressen, väder, turism, resor, dejting, natur 
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 vägbeskrivning, hem, boendeformer 

 restaurang, café, meny, mat 

 datorer, internet, telefon, blanketter  

 arbete, arbetsliv, yrken, arbetsuppgifter, jobbsökning, utbildning, studier, 

framtidsplaner 

 kläder, utseende, kroppsdelar, sjukdomar, livsstil, hälsa, välmående, olycksfall, 

nödsituation 

 basservice: skola, daghem, bank, post, affär, apotek, bibliotek m.m. 

 trafik: buss, tåg, bil, spårvagn, flyg, biljetter 

 massmedier, nyheter, annonser, inbjudan, notiser, radionyheter 

 

TEMAOMRÅDEN OCH KOMMUNIKATIVA FÄRDIGHETER 

Kursdeltagarna ska kunna 

 presentera sig själva och andra: ålder, familj, hem, släkt, land, vänner, språk, hälsa, arbete, 

studier, fritid, fritidsintressen och framtidsplaner  

 förklara var de bor och byta telefonnummer  

 klara av vardagsinköp, läkarbesök och använda tjänster på bank, post, apotek m.m. 

 berätta om boende, vardag, upplevelser, väder, resor, turism och arbete 

 beskriva personer och vardagliga händelser 

 ställa frågor och svar, be om råd och upplysningar och reagera på uppmaningar 

 hälsa på folk, tacka och be om ursäkt och fråga hur någon mår 

 begära, säga till och förbjuda 

 ge och förstå vägbeskrivningar 

 hitta eller fråga efter information när de använder olika färdmedel och köpa biljetter 

 fylla i blanketter och ge basuppgifter om sig själv  

 känna igen vissa texttyper (kvitto, biljett, prislapp), läsa annonser, förstå en tidningsnotis och 

radionyheter 

 beställa något på restaurang eller café 

 bjuda någon på fest och svara på en inbjudan 
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 delta i en enkel diskussion, tala i telefon samt inleda och hålla igång ett samtal 

 uttrycka och motivera eget tycke och egen smak 

 söka och plocka ut information på svenska 

 läsa många slags texter av olika längd 

 känna igen olika texttyper  

 använda ett rätt stort dagligt ordförråd och en del allmänna fraser och idiom 

 skriva sms, meddelanden, e-post, brev, anteckningar, ansökan och en förståelig och enhetlig 

saktext  

 förstå skillnader mellan tal och skrift 

 ha ett någorlunda bra uttal 

 ha bekantat sig med finländsk livsstil och det finländska samhället och dess seder och bruk 

samt Finlands och övriga Nordens geografi, klimat, kultur och traditioner. 

 

5.2.2 Finska och kommunikativ färdighet (nivå 0–A1) 

Målet för hörförståelsen är att kursdeltagarna kan följa långsamt och tydligt tal. Målet med den 

muntliga färdigheten är att kursdeltagarna med enkla ord och fraser kan tala om sina omedelbara 

behov och väl kända teman. Målet för läsförståelsen är att kursdeltagarna kan förstå korta, enkla 

delar av en text. Kursdeltagarna känner igen bekanta namn, ord och helt vanliga uttryck i allra oftast 

förekommande situationer i vardagen. Målet för den skriftliga färdigheten är att kursdeltagarna 

kan skriva enkla lösryckta uttryck och meningar.  

 

Centralt innehåll 

 SPRÅKLIG FUNKTION 

 Hälsnings- och avskedsfraser 

 Alfabetet 

 Räkneord: grundtal och ordningstal: priser, klockslag, datum 

 Veckodagar, månader, årstider 

 Vokabulär:  

 kultur, fritid, intressen, väder, natur 
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 vägbeskrivning, boende 

 restaurang, café, meny, mat  

 arbete, arbetsliv, kort om yrken och arbetsuppgifter 

 kläder, utseende och kroppsdelar 

 basservice: bank, post, affär 

 trafik: buss, tåg, bil, spårvagn, flyg, biljetter 

 massmedier, nyheter 

 Finlands kultur och traditioner 

 vett och etikett, finländsk livsstil 

 
TEMAOMRÅDEN KOMMUNIKATIVA FÄRDIGHETER 
 
Kursdeltagarna ska kunna 

 presentera sig själva och andra: ålder, familj, släkt, land, vänner, språk, hälsa, arbete, studier, 

fritid, fritidsintressen 

 förklara var de bor, byta telefonnummer 

 klara av vardagsinköp, besök på bank, affär, post m.m. 

 berätta om boende, vardag, väder  

 beskriva personer och vardagliga händelser 

 ställa frågor och svar, be om råd och upplysningar 

 hälsa på folk, tacka och be om ursäkt, fråga hur någon mår 

 ge och förstå vägbeskrivningar 

 hitta eller fråga efter information när de använder olika färdmedel och köpa biljetter 

 skriva sms  

 beställa något på restaurang eller café 

 berätta om sitt arbete med enkla ord 

 delta i en enkel diskussion 
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5.3  Arbetslivs- och samhällsfärdigheter 

Målet för undervisningen i arbetslivs- och samhällsfärdigheter är att lära eleverna hur de kan 

påverka sin situation, vara delaktiga, och ta ansvar. Studierna är en del av de nyanländas 

etableringsprocess och utgår från grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv: 

 att bo i Finland  

 att försörja sig och utvecklas 

 att bilda familj 

 att leva med barn 

 att påverka 

 att utöva religion 

 att bli sjuk och åldras 

 Med hjälp av studierna får kursdeltagarna en realistisk och aktuell bild av det finländska samhället, 

en gedigen kännedom om Helsingforsregionen och verktyg för att bli samhällsmedlem och komma 

in i arbetslivet. Utbildningen erbjuder stöd för yrkesinriktade och övriga framtidsplaner och 

information om den finländska arbetskulturen. Studierna i arbetslivs- och samhällsfärdigheter går  

parallellt med språkundervisningen och integreras i mån av möjlighet med den. Det betyder t.ex. att 

centrala ord och begrepp som används i samhällskunskapen också behandlas i språkundervisningen 

och studiebesöken inom de olika ämnena kompletterar varandra.  

 

5.3.1  Arbetslivsfärdigheter 

Arbetslivsfärdigheter är allmänna färdigheter och kunskaper som behövs i arbetslivet. Genom att 

utveckla färdigheterna för arbetslivet skapar man gynnsamma förutsättningar för kursdeltagarna att 

gå ut i arbetslivet och klara sig i det finländska samhället. 

 
Arbetslivskunskap 
 
Mål 
Målet är att kursdeltagarna känner till grundläggande fakta om praxis som 

hänför sig till arbetslagstiftningen och arbetslivet och utvecklar nödvändiga 

sociala färdigheter som behövs i arbetslivet. Målet är också att kursdeltagarna 
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kan söka arbete och känner till fakta om sysselsättning. Arbetslivskunskapen 

innehåller information om den finländska arbetslagstiftningen, verksamhetsmekanismerna på 

arbetsmarknaden och den aktuella situationen och seder i den finländska arbetskulturen. I 

färdigheter för arbetslivet utvecklas också kursdeltagarnas färdigheter i att söka information och 

arbete i huvudstadsregionen. 

Studierna genomförs i nära samarbete med de lokala myndigheterna och med tredje sektorn.  

 
Centralt innehåll 
 
TEMAOMRÅDEN  

• arbetskulturen och arbetets betydelse i det finländska samhället 

• arbetsmarknadssystemet 

• arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter 

• arbetsformer 

• central arbetslagstiftning 

• beskattning 

 
KURSDELTAGARNAS FÄRDIGHETER 
 
Kursdeltagarna ska  

• känna till olika sätt att söka arbete och kunna söka arbete självständigt 

• veta hur en arbetsintervju går till 

• kunna skriva en arbetsansökan och ett cv  

• känna till allmän terminologi i anslutning till arbetslivet 

• kunna använda informations- och kommunikationsteknik som hjälp när de söker arbete 

• kunna skriva och uppdatera dokument för att söka arbete 

• känna till arbetstagarens ställning, rättigheter och skyldigheter 

• klara sig på en arbetsplats både språkligt och socialt 
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Val av yrke och vägledning 
 
Mål 

Målet är att kursdeltagarna med hjälp av vägledande samtal, respons på arbetsperioder och övrig 

eventuell kartläggning av yrkeskunskap får information om sin yrkesskicklighet och om hur den 

lämpar sig för det finländska arbetslivet. 

 

Utgående från detta gör kursdeltagarna tillsammans med handledaren upp en plan för 

fortsättningen med yrkesmässiga mål och åtgärder som behövs under den närmaste framtiden för 

att uppnå målen. Kursdeltagarna får individuell handledning för att hitta ett yrkesområde som 

lämpar sig för dem eller för att uppdatera det egna yrkesområdet så att det lämpar sig för det 

finländska arbetslivet. Kursdeltagarna visar i mån av möjlighet dokument om sin studie- och 

arbetshistoria och uppmuntras  att validera dem till en sådan form att de kan godkännas i det 

finländska arbetslivet och/eller bevisar eventuell befintlig yrkesskicklighet på annat sätt. Dessutom 

bekantar sig kursdeltagarna med olika yrken och behörighetskrav för dem. 

 

Målet är att kursdeltagarna får en mångsidig bild av yrken, utbildning och arbetsliv som stöd för 

sina framtidsplaner. 

 
Centralt innehåll 
 
TEMAOMRÅDEN  

• studiefärdigheter 

• finländska yrken och behörighetskrav utgående från kursdeltagarnas behov 

• bedömning av den egna yrkesskickligheten och kompetensen 

• utbildningssystemet i Finland och ansökningsförfaranden inom olika utbildningsområden 

• fristående examina 

• finansiering av studier 

• framtidsplaner 
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KURSDELTAGARNAS FÄRDIGHETER 

Kursdeltagarna ska 

• känna till olika studie- och arbetssätt och kunna utnyttja datateknik i sina studier 

• kunna ställa den egna yrkesskickligheten i relation till kraven i det finländska arbetslivet och 

söka sig till nödvändig kompletterande utbildning 

• känna till de egna möjligheterna på arbetsmarknaden 

• känna till sambandet mellan yrke och utbildning samt sätten att skaffa ett yrke 

• bli medveten om vilka språkkunskaper som behövs på en arbetsplats inom den egna 

branschen och vid behov komplettera dem 

• kunna bedöma sina egna möjligheter att arbeta som företagare 

• kunna göra val som gäller utbildning och sysselsättning 

 
Utbildningen ska ge kursdeltagarna en realistisk bild av yrken, arbetsuppgifter och krav. 
 
 
Arbetslivsperiod 
 
Mål 

Målet är att kursdeltagarna bekantar sig med det finländska arbetslivet och 

utvecklar de arbetslivsfärdigheter och kommunikativa färdigheter som behövs 

i arbetslivet. Målet med arbetslivsperioden är också att främja kursdeltagarnas 

möjligheter att få ett arbete och att förbättra deras förutsättningar att utarbeta en egen plan för 

utbildning och sysselsättning. Med hjälp av arbetslivsperioden utökar kursdeltagarna sin kännedom 

om arbetslivet och de arbetsplatser i huvudstadsregionen som har behov av svenskkunnig personal, 

får erfarenheter av olika arbetsuppgifter och klarlägger sina egna framtidsplaner.  

 

Centralt innehåll 
 
TEMAOMRÅDEN  

• det finländska arbetslivet och -kulturen 

• identifiering av det egna kunnandet 
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• regler i arbetslivet (bl.a. arbetstid, arbetarskydd, arbetstagarens rättigheter och skyldigheter) 

• arbetstagarens roll 

• maskiner, apparater och utrustning som används i arbetet 

• begrepp och terminologi på arbetsplatsen 

• innehåll och krav i yrket 

• språk- och kommunikationsfärdigheter i arbetslivet 

 
 
KURSDELTAGARNAS FÄRDIGHETER 
 
Kursdeltagarna ska  

• kunna identifiera sin yrkeskunskap och de färdigheter som behövs i arbetet 

• kunna identifiera och bedöma sin egen arbetsförmåga och behov att utveckla den 

• kunna identifiera sina starka sidor och färdigheter när de planerar yrkesstudier och/eller yrke 

• kunna reflektera över ett kommande yrke i relation till sin livssituation (familjeförhållanden, 

hälsa, etc.)  

• känna till de viktigaste arbetarskyddsbestämmelserna och -anvisningarna inom den bransch 

där de gör sin arbetspraktik  

• känna till riskerna i arbetet 

• förstå muntliga och skriftliga anvisningar och meddelanden på arbetsplatsen och kunna 

handla i interaktion med personalen och kunderna 

 
Arbetslivsperioden är åtta veckor och den infaller i allmänhet mellan den andra och tredje modulen. 

Tidpunkten kan variera enligt kursdeltagarnas individuella studieplan.  

Arbetslivsperioden kan genomföras på flera olika arbetsplatser. När kursdeltagarna har en plats där 

de kan genomföra sin arbetslivsperiod tolkar Arbis handledare olika dokument på arbetsplatsen 

som gäller genomförandet av arbetslivsperioden och kommer överens om introduktion och 

handledning på arbetsplatsen. Dessutom kommer man överens om studiehandledarens besök på 

den plats där arbetslivsperioden genomförs. Kursdeltagarna sätter sig in i 

arbetarskyddsinstruktionerna och andra regler på arbetsplatsen. 
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5.3.2 Samhällets grundstrukturer och kännedom om landet 
 

Mål 

Målet är att kursdeltagarna känner till Finlans geopolitiska läge och konsekvenserna av det samt 

strukturen i det finländska samhället och dess funktion. Kursdeltagarna får grundläggande 

kunskaper för att kunna fungera som en aktiv och jämlik medborgare och känner i huvuddrag till 

Finlands och närliggande områdens geografi och Finlands ställning och verksamhet som en del av 

Norden, Europa och världen. Detta konkretiseras för kursdeltagarna bl.a. genom studiebesök på 

institutioner i huvudstadsregionen (bl.a. Fpa, Folkhälsan, marthaföreningar) och genom utflykter i 

naturen. Besöken genomförs i samarbete med tredje sektorn. 

 
Centralt innehåll 
 
TEMAOMRÅDEN  

• Finlands historia 

• finländska symboler 

• samhällssystemet: statliga organ och lokalförvaltningen 

• det politiska systemet med partier 

• möjligheter att påverka genom tredje sektorn 

• Finlands geografi, naturförhållanden, den omgivande naturen och den byggda miljön 

• Finlands ekonomiska system och näringsstruktur 

• Finland som en internationell aktör 

• grundläggande kunskaper om den finländska lagstiftningen och rättsväsendets funktion 

(grundlagen, lagen om jämställdhet, lagen om likabehandling, barnskyddslagen, 

medborgarskapslagen och integrationslagen) och allemansrätten 
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KURSDELTAGARNAS FÄRDIGHETER 
 
Kursdeltagarna ska känna till 

• Finlands historia samt grunddragen i samhällssystemet och det ekonomiska systemet 

• de grundläggande rättigheterna för personer som bor i Finland och kunna använda dem och 

uppfylla sina plikter 

• politiska och andra möjligheter till samhällelig påverkan och kunna använda dem 

• hur en förening fungerar 

• familjens, barnets och de ungas ställning och jämställdheten mellan könen i Finland 

• principerna för jämlikhet 

• Finlands natur, naturskyddet och principerna för hållbar utveckling  

• allemansrätten och kunna utnyttja den 

• det finlandssvenska och det tvåspråkiga föreningslivet i huvudstadsregionen 

 

Samhällets basservice 
 
Mål 

Målet är att kursdeltagarna sätter sig in i socialskydd, hälsovårdstjänster, utbildningstjänster och 

tjänster som främjar sysselsättning och övriga tjänster i Finland. Kursdeltagarna informerar sig om 

sina rättigheter och plikter och om basservicen och annan offentlig service i huvudstadsregionen.  

 
Centralt innehåll 
 
TEMAOMRÅDEN  

• basservice och annan offentlig service 

• beskattning 

• viktiga myndigheter 

• privata tjänster och verksamhet inom tredje sektorn (tjänster för företagare, privata 

hälsovårdstjänster, Luckan i Helsingfors, Folkhälsans lokalavdelningar, lokala 

marthaföreningar m.m.) 

• individens rättigheter och plikter som konsument och i förhållande till serviceproducenterna 
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• boende 

• säkerhet 

 
KURSDELTAGARNAS FÄRDIGHETER 
 
Kursdeltagarna ska 

• känna till och kunna utnyttja de viktigaste tjänsterna som myndigheter i kommunen och 

staten ordnar (t.ex. Fpa, dagvård, utbildningstjänster för unga och vuxna, polis, socialbyrå, 

hälsovårdstjänster, arbets- och näringsbyrån, bibliotek, idrotts- och ungdomsväsende) 

• känna till och kunna använda privata tjänster (t.ex. banker, försäkringsbolag, 

telekommunikation) 

• känna till verksamheten i den tredje sektorn (t.ex. föreningar och sällskap, vänverksamhet) 

och kunna söka sig till den 

• känna till sina rättigheter som konsument 

• kunna handla som en ansvarsfull medborgare 

 

Kulturidentitet och mångkulturell interaktion 
 
Mål 

Målet är att kursdeltagarna lär sig att iaktta och tolka seder, värderingar, normer och inställningar i 

den egna kulturen och i den finländska kulturen. Kursdeltagarna utvecklar sina 

interaktionsfärdigheter med människor som har olika kulturbakgrund. Kursdeltagarna lär sig att 

handla på ett konstruktivt sätt som en medlem i ett mångkulturellt samhälle och att bekämpa rasism 

mot alla etniska grupper. Även med svaga språkkunskaper klarar sig kursdeltagarna i olika 

situationer med hjälp av ett förenklat språk, åskådliggörande, humor, god vilja och 

kultursensitivitet. I undervisningen ska man sträva efter att identifiera och behandla sådana osynliga 

kulturskillnader som kan ge upphov till dispyter eller konflikter. Som undervisningsmetod 

använder man också drama och kulturverkstäder i samarbete med sakkuniga inom tredje sektorn. 
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Centralt innehåll 
 
TEMAOMRÅDEN  

• olika kulturformer och deras beståndsdelar (t.ex. naturen, näringar, historia, berättelser, 

religion, konstupplevelser, familjeförhållanden osv.) 

• kulturell mångfald 

• hur individens kulturidentitet uppstår i olika kulturer; mångfald av identiteter, olika skikt och 

föränderlighet 

• kursdeltagarnas egen kulturidentitet och integrationsprocessens inverkan på den 

• seder, värderingar och normer i den finländska kulturen 

• religion och religionsfrihet i Finland 

• ett vidsynt sätt att förhålla sig till kulturskillnader, världsmedborgarens etik som en möjlighet 

att skapa något positivt 

• gränser för kulturdrag som inte godkänns i Finland 

• upptäcka och fundera på kulturskillnader (t.ex. roller, hierarkier, uppfostringspraxis, 

begreppen ära och skam, gränser för privatlivet) 

• utveckling av kulturell växelverkan 

• sociala relationer mellan olika kulturer och nätverk; delaktighet i en grupp eller en gemenskap 

 
KURSDELTAGARNAS FÄRDIGHETER 
 

Kursdeltagarna ska  

• kunna identifiera särdrag i den egna kulturen och kunna granska skillnader mellan den egna 

och den finländska kulturen och orsakerna till dessa skillnader 

• vara medveten om olika faser i den egna integrationsprocessen och kunna granska den egna 

situationen utgående från dessa 

• förhålla sig positivt till att det kulturellt finns olika synsätt och kunna jämföra olika synsätt 

kritiskt 

• känna till seder, värden och normer i den finländska kulturen 

• känna till globala frågor och värderingar 
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5.4  Valfria studier 

Kursdeltagarna kan komplettera det program som erbjuds i integrationsutbildningen med valfria 

studier. De valfria studierna ska stödja kursdeltagarnas personliga tillväxt med tanke på arbetslivet, 

fortsatta studier och integration i samhället. Kursdeltagarna kan välja bland Helsingfors arbis hela 

kursutbud i it, matlagning, hantverk, bildkonst, samhälle, musik, öppna universitetet och språk 

(över 20 olika). Kurser som resulterar i ett betyg är hygienpass, datakörkort, första hjälpen, allmän 

språkexamen och entreprenörskap. De här kurserna erbjuds både på svenska och engelska.  

 
 
6.  BEDÖMNING OCH BETYG 
 
6.1  Syften och mål för bedömningen 

Avsikten med bedömningen är att ge kursdeltagarna uppmuntrande feedback om vad de har lärt sig 

under integrationsutbildningen, och om de områden där de ännu behöver mera övning. 

Kursdeltagarna informeras om bedömningsprinciperna och om de intyg som används. De 

involveras från första början i bedömningen av sina egna färdigheter och de ges också möjlighet att 

ge feedback åt sina studiekamrater. På det här sättet stöder bedömningen den individuella 

inlärningen och ger kursdeltagarna en realistisk bild av deras inlärningsfärdigheter. 

Framstegen och inlärningsresultaten bedöms både under kursens gång och i slutet av varje modul. 

När kursdeltagarna har genomfört hela integrationsutbildningen får de ett intyg över slutförda 

studier, där det ingår en bedömning av den språknivå de har uppnått. Alla lärare som är involverade 

i utbildningen deltar i bedömningen av kursdeltagarna.   

 
 
6.2  Bedömning under pågående utbildning 

Kursdeltagarna bedöms kontinuerligt under kursens gång. De har en egen studieportfolio, där deras 

utgångsnivå och framsteg dokumenteras. Med hjälp av checklistor som utgår från det centrala 

innehållet i utbildningen bedömer kursdeltagarna själv sina framsteg. I små grupper ger 

kursdeltagarna feedback åt varandra. Dessutom ordnar lärarna både muntliga och skriftliga test i 

mitten och i slutet av varje modul. Bedömningen ska motivera och aktivera kursdeltagarna att 
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uppnå sina mål. I slutet av varje modul får kursdeltagarna intyg över sina språkkunskaper utgående 

från den europeiska referensramen för språk. 

Studieportfolion innehåller också en dossier där kursdeltagarna samlar betyg och intyg. Dessutom 

dokumenterar kursdeltagarna i dossiern i vilka situationer de har använt svenska utanför själva 

kursen, vilket gör dem medvetna om hur de klarar sig på språket i vardagen. 

 
 
6.3  Bedömning och betyg efter avslutad integrationsutbildning 

I slutet av integrationsutbildningen bedöms kursdeltagarnas nivå i relation till de uppställda målen. 

Bedömningen inriktas på kursdeltagarnas allmänna framsteg och hur de har uppnått målen för de 

olika delområdena i utbildningen. Utgående från bedömningen ska kursdeltagarna få en realistisk 

uppfattning om sitt eget kunnande. I bedömningen beaktas alla delområden i 

integrationsutbildningen. Alla delområden bedöms separat. Bedömningen görs utgående från 

skriftliga och muntliga prov och genom reflektion mellan kursdeltagarna och läraren. Bedömningen 

ska vara tillförlitlig och rättvis. När utbildningen avslutas ges ett betyg för genomförd 

integrationsutbildning för vuxna invandrare. 

 

Olika delområden i integrationsutbildningen bedöms i betyget enligt följande:  

Svenska och kommunikativa färdigheter bedöms så att man i bedömningen beaktar alla 

delområden i språkfärdigheten. I bedömningen beaktas att kursdeltagarens språkfärdighetsprofil 

kan vara mycket ojämn. Den uppnådda språkkunskapsnivån bedöms enligt nivåskalan för 

språkkunskaper (bilaga 1) inom följande delområden 

 hörförståelse 

 tal 

 läsförståelse 

 skrivning 

 

På betyget antecknas den språkkunskapsnivå som kursdeltagarna uppnått. En beskrivning av 

färdighetsnivån medföljer som bilaga. (Bilaga 2) 



26 
 

Färdigheter för arbetsliv och samhälle bedöms med anteckningen genomförd/-. 

Dessutom antecknas på betyget hur mycket handledning, uttryckt i studieveckor, kursdeltagarna 

har fått. Om kursdeltagarna har avlagt valfria studier antecknas namnet på dem och deras 

omfattning på betyget. (Bilaga 3) 

 

7.   Bilagor  

1. Nivåskalan för språkfärdigheter 

2. En allmän beskrivning av språkkunskapsnivåerna 

3. Betygsmodell 

	
 


