
Samspråk
-svenska som andra språk i kombination med projektinsatser



Bakgrund

 Behovet av integrerande och språkutvecklande insatser 
är stort i Södertälje.

 Många personer går igenom etableringsprocessen utan 
att det leder till egen försörjning. Många blir beroende 
av försörjningsstöd samt blir kvar hos 
Arbetsförmedlingen. 

 En särskilt utsatt grupp är kvinnor

 Samarbetet mellan Vuxenutbildning och 
Arbetsförmedlingen behövde bli effektivare för att 
individen lättare ska nå egen försörjning



Uppdraget

➢ Förstärka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 

Vuxenutbildningen så att personers språkinlärning och 

övriga förberedelser inför arbetslivet samverkade. 

➢ Prova nya pedagogiska grepp 

➢ Utökning av elevhälsan

➢ Samarbete med andra aktörer för att främja integration



 Samspråk startade 14 augusti 2017 och avslutades 31 

mars 2020.

 Projektet finansierades av Arbetsförmedlingen och 

Samordningsförbundet i Södertälje

 Projektägare - Vuxenutbildningen i Södertälje



Syfte och mål

➢ Målet har varit att hitta nya sätt att arbeta med 

språkutveckling i syfte att förkorta vägen till etablering 

på arbetsmarknaden eller till studier.

➢ 100 personer skulle ta del av projektets insatser per år

➢ 70% av deltagarna skulle arbeta eller studera senast sex 

månader efter avslutad insats.



Målgruppen

➢ Personer som var inskrivna i etableringsprogrammet eller 

jobb och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen med 

behov av språkutvecklande insatser.

➢ I första hand prioriterades kvinnor med låg utbildning



Vägen till Samspråk

 Tre intagstillfällen per år 

 32-34 personer per intag fördelat på en 

förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp

 Projektet hade två kontaktpersoner på 

Arbetsförmedlingen

 Handläggare på Arbetsförmedlingen valde ut deltagare 

till projektet

 Informationsmöte

 Anvisningsperiod : 6 månader

 Möjlighet till förlängning ytterligare 6 månader vid 

behov.
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Pedagogisk vägledare- arbete och 
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Administratör
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Deltagarnas status vid start

 Låg svenskanivå. Ovana och rädda för att prata svenska. Man 
använde inte svenskan utanför skolan.

 Stora brister i kunskapen hur arbetslivet och det svenska 
samhället är uppbyggt och fungerar, även om man bott flera år 
i Sverige.

 Aldrig förvärvsarbetat

 Inte rört sig så mycket i Södertälje med omnejd.

 Mådde dåligt på olika sätt. Stress, sömnbesvär, ångest , oro, 

värk i kroppen var vanligt. 

 Kunde inte se hur man skulle kunna klara av ett arbete.



Språket är nyckeln



Motivation

 Stärka 

 Sätta i rörelse

 Tro på sig själv

 Egenmakt



Introduktion: 2 veckor

 Utförlig information om projektet, genomgång av spelregler 

och deltagarnas förväntningar.

 Samarbetsövningar

 Individuella samtal med projektmedarbetare:

Kartläggning av kompetenser
Arbetsförmåga och 

arbetsförutsättningar

Hälsa och psykosocial situation Språkbedömning



Arbetssätt

 Undervisningen har varit i dialogform

 Ämnen – vardagsnära och som berör deltagarna

 Fokus på att prata svenska – alla ska komma till tals

 Öva på presentation inför gruppen

 Reflekterande samtal

 En medveten satsning på jämställdhet och 

likabehandling.

 Små grupper – enbart kvinnor

 Mycket sker utanför lektionssalen

 Språkstöd har använts sparsamt



Aktiviteter

 Gruppvägledning

 Ökad kunskap om arbetslivet och den egna kommunen med 
omnejd

 Praktisk svenska i vardagen

 Hälsa –kost, sömn, stress, motion

 Data

 Samtalsgrupp – likabehandling, jämställhet, psykisk ohälsa, att 
vara kvinna i Sverige 

 Informationsmöten med bl a kvinnojour, försörjningsstöd, 

 Studiebesök

 Arbetsplatsbesök

 Praktik

 Enskilda samtal med kurator vid behov

 Ordinarie SFI



Aktiviteter - tillsammans med andra 

aktörer eller hos andra aktörer

 Språkcaféer

 Studiecirklar

 Skaparverkstad

 Matlagningskurs

 Fysisk aktivitet – prova på olika träningsformer

 Vandring i naturen

 Kompis Sverige

 Simning

 Cykling



Samarbetsmodellen

 Arbetsförmedlingens och Vuxenutbildningens nära 

samarbete och tillgänglighet har gjort arbetet 

effektivare

Det har gett: 

 Sammanhållet stöd – ”hamnar inte mellan stolarna” 

 Gemensamma planeringar – ”drar inte åt olika håll”

 Kortare beslutsvägar 

 Eventuella arbetshinder eller stödbehov kan upptäckas 

tidigt. 



Pedagogiska grepp, stöd, 

integration

 Dialogbaserad undervisning 

 Små grupper – enbart kvinnor

 Många olika aktiviteter samtidigt

 Högt tempo

 Prova nya saker 

 Komma till och upptäcka nya platser och sammanhang

 Träffa och lära känna andra personer som pratar 

svenska utanför hem och skola

 Få stöd och hjälp vid behov – vara på rätt plats



Deltagarnas status vid avslut

 Vågar prata svenska

 Vill framåt

 Tror mer på sig själva

 Gladare

 Mer aktiva

 Vågar åka till nya platser

 Fått nya vänner 



Samordningsförbundets
utvärdering
Utvärderingen visar att Samspråk har arbetat i linje med 

vad forskningen säger är framgångsrikt när det gäller 

vuxnas andraspråksinlärning.

 Utveckla språkförmågan genom samtal och samarbeten

 Viktigt att väcka viljan att kommunicera och bevara den 

genom meningsfulla, intressanta och roliga aktiviteter.

 Mindre grupper ger talutrymme

 Mer effektivt och bättre resultat när man har flera 

parallella aktiviteter än när man enbart har en aktivitet i 

taget.



Utvärderingen - intervju med 

deltagare

” Här vågar vi prata svenska”

”I Samspråk pratar vi mycket mycket mer än på SFI”

”Det bästa är att jag lärt mig att cykla och att jag fått nya 
kompisar” 

”Jag har länge varit så trött, så trött, nu mår jag bättre”

”Jag har haft det svårt tidigare, jag har bara varit hemma. Nu har 
jag varit på nya platser där jag aldrig varit tidigare. Jag har börjat 
träna, jag har simmat och jag har lärt mig använda dator”.



Rapport från Tillväxtverket

 Deltagarna deltog även  i en kvalitativ kartläggning  gjord av 
Tillväxtverket, 2019. 

Det framkom 

 att deltagarna upplevde det som en effektiv metod att under 
aktiviteterna i Samspråk få praktisera svenska som de lärt sig 
på SFI. 

 Det  gav trygghet med enbart kvinnor i gruppen

 Skulle inte våga delta lika aktivt om grupperna hade varit 
blandade. 

 Deltagarna upplevde själva att bristande kunskaper i svenska 
var det största hindret för att lyckas komma ut i arbete. 



Vad vi har sett
 Viktigt att personer kommer in i insatser tidigt och får 

samordnat stöd.

 Många av de som varit länge i Sverige, som varit i 

många insatser, är uppgivna och är svårare att motivera. 

 Tuff arbetsmarknad för målgrupp som saknar språk, 

utbildning, arbetslivserfarenheter, svårt klara 

digitalisering.

 Anställningsstöd har varit avgörande för att lyckas få ut 

personer som ovan målgrupp i sitt första arbete.

 Det finns ett stort behov av att etablera kontakt med 

samarbetspartner som hjälper till med utflödet till 
arbete.



Hur kan Samspråk leva vidare 

i Vuxenutbildningens 

ordinarie verksamhet?



Framgångsfaktorer

 Nära samarbetet mellan Arbetsförmedlingen 

och vuxenutbildningen

 Tvärkompetensen i arbetsgruppen ger bättre 

helhetsbild

 En engagerad, flexibel och lyhörd arbetsgrupp

 En styrgrupp som har varit öppen för att prova 

nya vägar samt ge stöd vid behov.                  

 Samarbetet med andra aktörer som visat stort 

engagemang och vilja att samarbeta. 



Sagt av deltagarna 

”Roligt- vågar prata nu – gladare”

”För långa dagar – trött, mycket 
att göra i hemmet, hinner inte 
med läxor SFI”

”Bra saker för hälsan”

”Bra få prata svenska på andra 
platser- prata och träffa olika 
personer”

”Vill börja söka jobb nu”

”Viktigast tvungna prata svenska”

”Jag har fått hopp om framtiden, 
att jag kan”

”Vill vara ledig en period nu efter 
Samspråk?”

”Fått nya vänner här, som träffas 
utanför Samspråk”

”Fått möjlighet att utvecklas”

”Vet mycket mer nu än förut”

”Jag vill inte tillbaka till där jag 
var innan projektet, utan vill 
vidare i livet. ”





Resultat

Totalt har 205 personer tagit del av projektet 

39 % har gått vidare till arbete eller studier 

68 % svarade i enkät vid avslut i projektet att de 

upplever sig närmare arbete eller studier.



Stort Tack!!


