
Från

individens språkinlärning
till 

arbetsplatsens språkutveckling
- unik modell främjar kompetensförsörjningen i Piteå kommun



Var börjar resan?

Kommunfullmäktige har fattat ett beslut om att Piteå kommun år 2020 ska vara 43 000 
invånare och år 2030 ska vi vara 46 000 invånare.

Anledningarna till det är att Piteå behöver fler anställda, både inom kommunen och inom  
det privata näringslivet, och vi behöver även bli fler bofasta skattebetalare.

Vi måste jobba tillsammans - operativ personal, chefer samt politiken
för att vi ska uppnå målet! 



Lärande rekrytering

ESF-projektet Lärande Rekrytering, under tiden april 2017- december 2019.

Projektägare är Samhällsbyggnadsförvaltningen, Piteå kommun i samarbete med 
kommunala förvaltningar och bolag samt Arbetsförmedlingen.

Syftet med projektet är dels att stärka utrikesföddas ställning på arbetsmarknaden, 
dels att stärka de kommunala förvaltningarnas kompetensförsörjning och 
konkurrenskraft.

Två av delmålen är att stärka handledarrollen samt att ta fram metod och verktyg
för att underlätta praktik och introduktion, oavsett vilket språk som används.



Projektstart våren 2017
Håkan Johansson, avdelningschef Kompetensförsörjning
”Vi behöver komma bort från stuprören”
”Vi behöver tänka och göra nytt”
”Vi behöver tänka kvantitet och effektivitet”

Därför anställde han:
1 säljare
1 arkeolog
1 personalstrateg
1 konsult inom personalutbildningar

Förutsättningar: 
- utveckla funktionerna matchare och språkstöd
- ramar utifrån projektansökan
- målbilder för de olika delmålen
- fria händer
- ett tomt blad
- förtroende och tillit



Mål med praktik

Potentiell framtida medarbetare
med varaktig egen försörjning

som väljer att bo i Piteå



Processen

Matchare
Deltagare

Anvisning: 
Af eller försörjningsstöd

Matchare
Deltagare
Handledare
Chef

Praktik, 3-6 mån: 
- yrkessvenska   
- arbetsuppgifter

- vad förväntas av mig som anställd?

Deltagare Handledare Språkstöd Matchare

+
Chef

Arbetsgrupp
Bemanningsenhet

Inför praktikavslut

Matchare
Deltagare
Språkstöd

+
Chef
Bemanningsenhet
AF
SYV
Sfi
Arbetsgivare

MÅL
- arbete
- studier



Af kont pers

SYV

Af handläggare

Sfi-lärare

Arb giv

Mellanchefer

Handledare

Anhöriga till delt Soc; proj gr

Bemanningsenheter

Polis;  belastnings reg

Vägledare

Projektledare LR

Språkstöd

DELTAGAREN
Rektor Sfi

Avd chef SAM

VOchef AME

VOchef VUX

Den 2:a matcharen

Soc sekr

Strömgården

Lokalt näringsliv

Andra kommuner

Ftg -organisationer

MATCHAREN



VARFÖR praktik?

PRAKTIK =

PRAKTIKANTEN
får tid att lära sig:
- arbetsuppgifter
- yrkessvenska
- vad som krävs av anställd personal
- att skaffa sig ett nätverk
- att skaffa sig referenter

ARBETSGIVAREN
behöver tiden för att 
- se hur och om du kan vara anställd
- ge dig en handledare
- ge dig och handledaren tid för att lära dig det du behöver
- ge dig tid att lära dig, reflektera och fråga igen
- se hur du är som person, i arbetslaget
- se hur du fungerar som anställd, i arbetslaget
- kvalitetssäkra verksamheten

ARBETE =

PRAKTIKANTEN
ska kunna/använda:
- arbetsuppgifter

- yrkessvenska

- vad som krävs av anställd personal

- sitt nätverk

- sina referenter

ARBETSGIVAREN 
- vet hur du är som person

- vet hur du är som anställd

- vill att du jobbar självständigt 

- kan kvalitetssäkra verksamheten



Modellen

Verktyg
• Praktiken i sig

• Samarbete och relation mellan 
deltagare –handledare

• Helhetssyn – helhetsgrepp

• Schema

• Arbetsuppgifter

• Språksituationer inom yrket

• Ord och uttryck inom yrket

• Viktiga egenskaper som anställd

• Mätbar språkutveckling

Språkutveckling
på 

arbetsplatsen

Utbildning för handledare, arbetsgrupper och chefer

Nätverk för handledare

Stöd till chefer och bemanningsenheter

Verktyg och metoder
Coaching av handledare

Coaching av deltagare



Vår metod har stöd i forskning

Karin Sandwalls avhandling 
Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser, 2013
(nu projektledare för SOU:s SFI-utredning)

För att praktikanten ska kunna tillgodogöra sig den dubbla inlärningen av yrkessvenska och arbetsuppgifter,
är följande helt avgörande:

- Arbetsuppgifter: det krävs struktur för i vilken ordning dessa ska läras in. De behöver vara relevanta
och utvecklande.

- Interaktion: praktikanten behöver interagera med kollegor, vårdtagare, anhöriga, kunder och övriga för att kunna
få sammanhang och förståelse för behov, förutsättningar, resurser och vad yrkesrollen kräver.

- Relationer: praktikanten behöver bli inkluderad i såväl yrkessammanhang och arbetssituationer (möten, information m m)
som i sociala samspel (raster, uppvaktningar, insamlingar m m).

- Reflektion: praktikantens dagliga dubbla inlärning kräver tid och tillfällen för reflektion samt
egen instudering av t ex rutiner. 
En stor mängd fakta ska bearbetas och kunna sättas in i rätt sammanhang.

Även handledarna behöver egen tid för reflektion och planering  då de i sin tur har 
dagligt dubbelt utförande; ordinarie arbetsuppgifter och som praktikantens arbetsledare.



Vad är ett språk?

Sfi
- strukturerat
- förberett

Arbetsplatsen
- ostrukturerat
- oförberett

Nationellt språk

Yrkesspråk                   Kulturellt språk
Socialt språk                Teckenspråk
Kroppsspråk                ”Det outtalade språket”
Digitalt språk                Bildspråk



Praktiktid, sfi, andra studier



Arbetsuppgifter Språksituationer Ord och uttryck

Verktyg på praktikplatsen



Huvudegenskaper

Praktikintyg



Språkskattning

• Tala
• Skriva
• Räkna



Vad gör den här modellen unik?

• arbetsgivarperspektivet utgör grunden för praktiken
• specificerat syfte och mål med praktiken
• praktikantens möjliga steg efter praktiken pågår parallellt; Af, chefer, bemanningsenheter, SYV, Sfi
• tydlig och enkel metod för språkutveckling på arbetsplatsen
• målet är att praktikanten ska utföra arbetsuppgifterna kvalitetssäkert och självständigt 
• strukturerad plan för praktikantens fortsatta utveckling
• specifika och separata utbildningar för handledare, arbetsgrupp  och chefer– språkutvecklande arbetsplats
• kontinuerligt och lättillgängligt stöd för handledare under praktiken
• praktikanten lär sig arbetsuppgifter och yrkessvenska i samarbete med arbetsplatsen 
• tydliggörande av vad yrkesrollen kräver och vad verksamheten kräver 
• om missförstånd/fel inträffar = hur har vi informerat? Hur ska vi lösa det? = vi tänker och gör tillsammans
• arbetsgruppen ansvarar för att inkludera praktikanten



Sfi möter näringsliv 



Resultat och spin off-effekter
✓ I GENOMSNITT HAR 2 DELTAGARE/VECKA KOMMIT UT I ARBETE ELLER STUDIER GENOM METODEN

✓ 90 % AV DELTAGARNA HAR NÅTT ARBETE ELLER UTBILDNING

✓ 94% AV HANDLEDARNA UPPGER ATT PRAKTIKANTERNA HAR BLIVIT BÄTTRE PÅ YRKESSVENSKA EFTER PRAKTIKEN

✓ 100 % AV HANDLEDARNA UPPGER ATT DE BLIVIT STÄRKTA I SIN ROLL SOM HANDLEDARE EFTER PRAKTIKEN

✓ FÖRÄNDRING PÅ STRUKTURELL NIVÅ INOM KOMMUNEN

✓ 150 UTBILDADE HANDLEDARE 

✓ 6 NÄTVERKSTRÄFFAR FÖR HANDLEDARE

✓ 26 UTBILDNINGAR FÖR ARBETSGRUPPER

✓ 4 UTBILDNINGSTILLFÄLLEN FÖR CHEFER

✓ ”SFI MÖTER NÄRINGSLIV” – TIDIGARE KONTAKT TAS MELLAN ARBETSSÖKANDE UTRIKESFÖDDA OCH ARBETSGIVARE

✓ 4 JÄMSTÄLLDHETSUTBILDNINGAR 

✓ SAMARBETE MED SFI – SPRÅKVÄGEN - SPRÅKTRÄNING UNDER PRAKTIK MED METOD FRÅN LR

✓ SAMARBETE MED SFI – INFORMATION OM ARBETSMARKNAD

✓ SOCIALFÖRVALTNINGENS ESF-PROJEKT EMPLOYMENT FOR MIGRANTS ÄR EN DIREKT SPIN OFF AV LR

✓ INBJUDNA AV 8 KOMMUNER FÖR SAMARBETE OM METODEN OCH VERKTYGEN

✓ FINLAND, TYSKLAND OCH BELGIEN VISAR INTRESSE FÖR METODEN

✓ CYKELUTBILDNING FÖR UTRIKESFÖDDA (NÄR LOKALTRAFIKEN INTE GÅR UNDER SOMMAREN)

✓ PÅVERKAT INNEHÅLL I YH-UTBILDNINGEN TILL INTEGRATIONSPEDAGOG

✓ LOKALA OCH REGIONALA FÖRETAG HAR KONTAKTAT PROJEKTET AVSEENDE SAMARBETE OCH UTBILDNINGAR

ALLT DETTA, FÖR ATT VI HAR JOBBAT TILLSAMMANS!



Tack
från oss!

Frågor? Funderingar?

Fredrik Blom, matchare                               Ingela Zeidlitz, språkstöd
0911-69 73 42                                               0911-69 71 47
fredrik.blom@pitea.se ingela.zeidlitz@pitea.se

mailto:fredrik.blom@pitea.se
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