
• Kort presentation om mig
• Nytt jobb i nytt land
• Goda exempel
• Nyckel till det nya landet
• Felaktiga bilder om arbetsmarknaden
• Ett nytt land, en ny människa!
• Gör som George w bush gör! 
• Dagisperspektiv inför språkinlärning
• Felaktiga informationskällor 
• Konsten att knytta kontakter
• De dolda jobben 
• Lågutbildade kvinnor 

Jobb utifrån interkulturellt perspektiv









• Skapar forum för gemenskap och gemensamt lärande

• utbyte av synpunkter och erfarenheter,

• uppmuntra varandra, bygga sociala relationer 

• Övningar och 10 träffar 



Varför skrevs 
boken på 

svenska, inte på 
arabiska?





Språk

Jobb

kontakterdelaktighet

kunskap

Viljan
intresse

Mod



Method for accelerated Language Learning

(George w bush 
method)



Källan 
https://www.internations.org/expat-insider/2017/ease-of-settling-in-index-39187



Facebooksfråga:
Hur kan nyanländ blir din vän?

Vänskap 
S 25-26



https://www.youtube.com/watch?v=OjyanjDsmVI&t=1s





Nivå
Zone 2

Våga var inte rädd! 
Använd enkla ord, 

Tid



” Var inte blyg inför  
att prata svenska.
Gör som barn gör  när 
de hör ord från  
föräldrarna.”

Kinda Sumlaji,ingenjör



”Ta inte död på  dina 
talanger och  
kompetenser på ett
jobb som inte passar  
din tidigare karriär”

Bashar Mustafa,  
säljchef Morakniv



”Jag tipsar nyanlända kvinnor att gå
en utbildning.

Det gör det lättare  
att hitta jobb i  
framtiden.”
Ghalia Alhindi,  grävmaskinist

-Sida 98





Att starta eget

• De vanligaste felen som nyanlända brukar göra?
• Möjlighter som finns och vilken kan hjälpa till?
• Hur ger man bra service till svenska kunder?







I texten ovan står det  på arabiska att:
Ett beslut  förbjuder mer än sex timmars arbetsdag i 
Sverige.

Thomas Nygren, decent vid Uppsala universite









S 151



Felaktig bild om arbetsmarknade

•Det finns inga jobb alls i Sverige! 

•Lön och ekonomiskt bistånd är lika stora

•Jag bär slöja så jag kommer inte att få ett jobb

•Jag har ett utländskt namn, så jag kommer inte att hitta ett jobb

•Praktik passar inte mig eftersom det är gratis, och praktiken är bara en 
kort period

Priya Eklund, jobbsökerexpert på AF



Tips till dig som jobbar med nyanlända

•En tid på aktiviteter som passar nyanlända

•Bjud in inspirerand nyanländ ill interna kurser, seminarier …som anordnas till personalen

•Tänk på att ha inkulderande kommunikation

•Satsa på att erbjuda fler praktikplatser 

•Förklara vad gör man i Sverige, vad är rätt och fel, och gärna rätta vanliga fel som man gör på 
svenska.

•Satsa på att erbjuda fler sanbbspår, utanför de stora städer 



Hinder som bemöter nyanlända

• Oseriösa utbildningsföretag

• diskriminering och fördomar

• Lång väntetid på validering

• Tillfälligt uppehållstillstånd (TUP)

• Tillitbrist på nyanländas utbildning och kompetens 







Nr 43 av de 100 mäktigast i nordvästskåne 2018xde





Krigsbild skrämmer mig



Tack för uppmärksamhet 
Frågor

Köpa boken nu bara 225 kr 

Ali Alabdallah
Alimanabd1983@gmail.com

0700977137

följa mig i facebook

mailto:Alimanabd1983@gmail.com
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