
 

Verktyg och metoder i handledningen: 
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Att visa bilder:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Papunet-bildbank 

https://papunet.net/materiaalia/kuvapankki 

  

 

Att rita:  

Gester och 
miner:  

 

Att skriva:  

 

Bilder och videor: 

 

Att rita stödjer kommunikationen också i oväntade handledningssituationer. Genom 

att rita kan du förtydliga instruktioner, skissa upp dagens program och identifiera 

konflikter. Var modig och använd din fantasi.   

 

Skriv till exempel korta arbetsanvisningar på klarspråk. Att läsa skriven text och förstå 

den främjar den studerandes språkkunskaper. Vid behov kan den studerande 

översätta anvisningen till sitt eget språk. Översättningsprogram på Internet/i 

telefonen kan användas i utmanande handledningar och dialoger. Målet är att lära sig 

svenska/finska, varför det är viktigt att använda andra metoder i undervisningen i 

första hand.   

 

 

Gester och miner är en del av vardagskommunikationen. Du kan betona dem då 

du handleder den studerande. Använd till exempel händerna för att peka och visa 

gester. När du till exempel vill uttrycka "stor eller liten" eller "här eller där" kan 

du använda händerna. Du kan också visa en siffra med fingrarna. Du kan visa 

känslor med ditt ansiktsuttryck och kroppsspråk, till exempel ”jag är trött, glad 

eller ledsen”.   

Du kan ta bilder eller videor av arbetsuppgifter och händelser under arbetsdagen och 

använda dem under handledningen av den studerande för att till exempel presentera 

olika arbetsmoment.  Den studerande kan upprepa arbetsinstruktionerna med hjälp av 

bilder och videor.  

 

Att visa bilder stöder verbal och icke-verbal kommunikation. Under handledningen 

kan du till exempel använda bildsökningsfunktionen på Internet/telefon, använda 

färdiga bildkort eller klippa ut och skriva ut bilder från tidskrifter. Med hjälp av bilderna 

kan du förklara krångliga och svårförståeliga saker och arbetsuppgifter. För att förstå 

schemat under arbetsdagen är det bra att använda bilder för att förklara till exempel 

kaffepaus, lunch, att vi flyttar till en annan arbetsplats och för att berätta om 

arbetsuppgifter.  

 

Följande metoder och verktyg kan användas vid handledningen av 

en mångkulturell studerande:  

 

https://papunet.net/materiaalia/kuvapankki

