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Kurs 1: SPINAR – Bas (Modul 0).   
Grundläggande baskunskaper. Innehåller 5 lektioner och 5 prov. Svårighetsgrad: Lätt.  
 

 Alfabetet + Prov 
 Sj-ljud + Prov 
 Siffror och färger + Prov 
 Klockan, veckodagar, ord om tid + Prov 
 Månader, årstider och väder + Prov 

 
 
Kurs 2: SPINAR – Bas (Modul 0) Kroppen.   
Grundläggande baskunskaper om kroppsdelars namn. Innehåller 3 lektioner och 3 prov. Svårighetsgrad: Lätt. 
 

 Framsidan av kroppen + Prov 
 Ansikte, mun, hand, fot + Prov 
 Baksidan av kroppen + Prov 
 Avslutningsdel  

 
 

Kurs 3: SPINAR – Information om Corona/Covid-19.  
1 lektion och 1 prov. Svårighetsgrad: Lätt – medel. 
 

 Information om Corona/Covid-19 + Prov 
 
 

Kurs 4: SPINAR – Att söka vård (Modul 1).  
Samhällsinformation. Ord du behöver kunna och information du behöver veta när du söker vård. Innehåller 4 lektioner 
eller delar och 4 prov. Svårighetsgrad: Lätt – medel.  
 

 Del 1: Fysiska och psykiska problem + Prov 
 Del 2: Vanliga ord och olika yrken inom vård + Prov 
 Del 3: Vanliga ord + Prov 
 Del 4: Att söka vård och vad du ska göra om det är fara för ditt eller andras liv + Prov 
 Avslutningsdel  

 
Kurs 5: SPINAR – Arbetssökarprocessen (Modul 1).  
Ord och information som du behöver kunna när du söker jobb. Innehåller 12 lektioner, 12 prov och en stor slutuppgift 
som innehåller 8 delar. Du måste först bli godkänd på alla proven i kursen innan du kan göra slutuppgiften. Den 
handlar om att du ska skapa ditt CV och personliga brev. Svårighetsgrad: Lätt i början sedan blir det medel och på 
slutet blir det svårt. Detta är den största kursen. Nedan ser du exempel på vad lektionerna eller delarna handlar om. 
 

 Del 1: Olika ord för jobb, vanliga ord på en arbetsplats, hur ett företag kan se ut + Prov  
 Del 2: Arbetslivserfarenhet, praktik, ord som handlar om tid, arbetstid, anställningsform, semester + Prov 
 Del 3: Ledig, privatliv, fritid, fritidsintressen, hobby, olika ord för kompis + Prov 
 Del 4: Egenskaper, starka sidor, utvecklingsbara sidor, stresstålig, stresskänslig + Prov 
 Del 5: Skola/utbildning, betyg, examen, teoretiska och praktiska kunskaper, kompetens, intyg + Prov 
 Del 6: Branscher + Prov 
 Del 7: Vanliga svåra ord i jobbannonser, Platsbanken, utdrag ur belastningsregistret + Prov 
 Del 8: CV och personligt brev, referenser, intyg och betyg + Prov 
 Del 9: Ansökan, ansökningshandlingar, anställningsavtal, ekonomi och budget, lön + Prov 
 Del 10: Kontaktnät, dolda jobb, vad man ska tänka på innan, under och efter en intervju + Prov 
 Del 11: Rekryteringsprocessen, bemanningsföretag + Prov 
 Del 12: Kollektivavtal, Facket, A-kassan + Prov  
 Slutuppgift som innehåller 8 delar (8 uppgifter) 

 
Kurs 6: SPINAR – Intervjuförberedelser (Modul 2). 
Ord och information som du behöver kunna när du ska på en anställningsintervju. 
4 lektioner, 1 prov och 3 uppgifter. Svårighetsgrad: Svår förutom del 3 som är lätt.  
  

 Del 1: Vanliga intervjufrågor + Uppgift/övning 
 Del 2: Presentation för arbetsgivare + Uppgift/övning 
 Del 3: Kroppsspråk + Uppgift/övning + Prov 
 Del 4: Innan, under och efter intervjun + Uppgift 

 
SPINAR är lättast att använda med dator men fungerar även bra med Ipad eller Iphone. Om du har en Android enhet 
behöver du ladda ner en app. Du behöver en E-postadress för att få en användare i kursportalen. Användarnamn och 
lösenord får du av din handledare på Urkraft. Det finns en användarmanual som hör till SPINAR som du kan följa när du 
ska lära dig att arbeta med kurserna.  

Du kan läsa mer om SPINAR här: https://urkraft.se/tjanster/spinar-sprakverktyg-for-integration-arbete/  

© Urkraft ASF 

https://urkraft.se/tjanster/spinar-sprakverktyg-for-integration-arbete/

