
Svenska och yrkeskunskaper 

– vägen till jobb 

Mässhallen 



www.GRkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND 

 
 

 

 

Yrkesutbildningar med språkstöd 
 

Göteborgsregionens kommunalförbund – GR 
 
 
 

Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn, Öckerö 
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SFI och yrkesutbildningar 
 
• Regiongemensamma yrkesutbildningar 

sedan 2003 
• Projekt GRsfi 2011 
• Yrkesutbildningar med språkstöd 2013 
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Yrkesutbildning med språkstöd 
 
• Tydlig koppling till ett rekryteringsbehov på 

arbetsmarknaden 
• Stark integration av yrkeskurser, svenska 

och modersmålsstöd 
• Tidigare yrkeskunskaper ska kunna valideras 
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Omvårdnad 

Industri 

Kock och storhushåll 
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Vilka är eleverna? 
 

• Har du tidigare studier (i hemlandet eller i 
Sverige) som anknyter till det du läser nu? 

• Har du tidigare yrkeserfarenhet inom det 
område som du läser nu? 

• Vad har du för syfte med dina studier?  
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Skillnaden mellan yrkesutbildning med 
språkstöd jämfört med traditionell SFI-
utbildning enligt eleverna 
 
• Vår språkkunskap utvecklas positivt 
• Vi skapar oss en yrkesprofil i samhället 
• Vi utvecklar vår sociala gemenskap och 

integration  
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Framgångsfaktorer 
 

• Modersmålsstöd 
• Kartläggning 
• Återkoppling, mål och delmål 
• Validering 
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Planering av utbildningar 
 
 
 

Utbildningsanordnare 

Branschorganisationer 

Arbetsgivare 

Kompetensmäklare 

Arbetsförmedlingen 

• Vård och omsorg 
• Kock 
• Personlig assistent 
• Fordonsmekaniker 

personbil 
• Miljövärd 
• Bussförare 
• Mekaniker tunga fordon 
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Yrkesutbildning för alla 
 
• Integrering fullt ut: 

 ansök på lika villkor 
 stötta där behovet finns 
 lita på individens förmåga 
 

• Fler modersmålsstödjare 
• Snabbspår för icke-akademiker 
• Samverkan 
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” Jag tror att man integrerar sig 
snabbare här i samhället. Man lär sig 
ett yrke samtidigt svenska. I SFI man 
blir fastnad men här kan man gå flera 
steg i kort tid. Denna utbildning ger 
ett jobb och man blir självständig och 
kan blanda lättare i svenska 
samhället.”  

Anne-Li Drath, GR Utbildning, anne-li.drath@grkom.se 



Svenska för bussförare 
På väg in i samhället 



Möjliggjort genom samarbete 
• Svenska för bussförare (SFB) - en del av SFX-samarbetet, ett resultat av 

samverkan mellan Stockholms läns 26 kommuner och Länsstyrelsen. 

• Kommunalt samarbete - anordna svenskutbildningar med fokus mot bristyrken, 

och bevilja studerande från den egna kommunen att gå SFX-utbildningar i 

andra kommuner. 

• SFB är utvecklad i samråd med bussbranschen. 

95% av de som började SFB och avslutade bussförarutbildningen 2014 

arbetar idag som bussförare! 



Svenska för bussförare 
• Antagningskrav: Yrkeskompetens och/eller körvana, 

betyg i SFI C 

• 20 veckors svenskutbildning för utlandsfödda, 
anpassad till en efterföljande yrkesvuxutbildning till 
bussförare på 25 veckor 

• Ger betyg i grundläggande svenska som andraspråk 

• Skapar förutsättningar att följa med i kommande 
kursmaterial och klara teoriprov, samt ger kunskap  
om det svenska samhället och sociala koder inom 
yrkeslivet som bussförare 

• Skapar ett tydligt mål från dag 1 



Vem söker SFB? 
Den typiska sökande: 

• Avslutad eller icke avslutad grundskoleutbildning från 

hemlandet 

• Arbetslös eller deltid/timanställning inom yrke med osäkra 

arbetsformer 

• 30-40 år 

• Upplevd hopplös tillvaro 



Utvecklingsarbete 
 

Inför framtiden arbetar C3L med att ta emot 

studerande från SFI B-nivå på SFB, i syfte att 

redan från första dagen på svenskutbildningen 

ha ett tydligt mål mot sitt framtida arbetsliv i 

Sverige. 

Planerad tid från påbörjade svenskstudier till 

yrkesverksam är då ca 1,5 år! 



Kontakt: 
 

Kursutvecklare 

C3L/Tyresö komvux 

Johanna Molander 

e-post: johanna.molander@tyreso.se 

tel. 073 6887514 
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Yrkeskompetens eller förutsättningar 
Utländskt körkort? 

• Endast körkort från EES-länder kan bytas ut mot ett svenskt. 

• Endast svenska körkort gäller inom svensk yrkestrafik. 

• Nationaliteter utanför EES måste gå en svensk 

bussförarutbildning, även om de varit yrkesverksamma i 

hemlandet. 



SFH - Svenska för hantverkare 

SFH – Svenska för hantverkare 

https://translate.google.com/


SFH - Svenska för hantverkare 

SFH är en arbetsrelevant språkutbildning 

• Syftet är att ta till vara deltagarnas yrkeskompetens för att de 
snabbare ska få jobb och därigenom etablera sig i samhället 
 

• Deltagarna ska vara väl förberedda inför mötet med den svenska 
arbetsmarknaden och bli fullt anställningsbara 
 

• Deltagarna ska få snabbare och bättre resultat i svenska språket 

https://translate.google.com/


SFH - Svenska för hantverkare 

• Bygg – t ex träarbetare, plattsättare, murare, betongarbetare 

• Måleri 

• Svets 

• El 

SFH:s 4 inriktningar 

https://translate.google.com/


SFH - Svenska för hantverkare 

Vad får deltagaren - elektrikern? 

• Kartläggning 

• Elsvenska 3 månader 

• Yrkesvalidering 

• Studieplan 

• Utbildningskomplettering med språkstöd 

• SFI C - SVA Grund 

• Certifikat – Heta arbeten, saxlift och HLR 

• Praktik  

• Arbetsmarknadskunskaper 

• CV-mapp 

https://translate.google.com/


SFH - Svenska för hantverkare 
Deltagaren får också: 

• göra studiebesök 

• lyssna på inbjudna föreläsare 

• språkpraktik 

• arbetssocialisering 

• kulturkännedom 

• bygga nätverk 

https://translate.google.com/


SFH - Svenska för hantverkare 
Resultat/Lärdomar 
+ • - 

• Deltagarna blir fullt 

anställningsbara  

• ECY-certifikat efter 3 

månaders anställning 

• 75% arbetar som elektriker 

efter ett år 

• De lär sig svenska snabbare 

• De etablerar sig i samhället 

• Komplicerat att 
implementera och 
upprätthålla samarbetet 
med de olika aktörerna 

• Att hitta praktikplatser är 
konjunkturberoende 

• Större öppenhet i 
branschen 
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SFH - Svenska för hantverkare 

Lyckade exempel 

Ousman från Tanzania 

• 4 år i Sverige 

• Elektriker i hemlandet i 2 år 

• Språksvårigheter 

• Blev mycket motiverad 

• Praktik 

• Anställning 

• Certifikat 

 

 

 

Amir från Syrien 
• 10 månader i Sverige 

• Elektriker i hemlandet i 6 år 

• Blev mycket motiverad 

• SFI B – SVA Grund 

• Praktik 

• Anställning 

• Certifikat 

• Klar innan etablerings-
ersättningen tog slut 
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SFH - Svenska för hantverkare 

Det bästa med att jobba med SFH och yrkes-sfi är att gång på gång få 
vara med om att stolta yrkesmän också får möjlighet att vara det i sitt 

nya hemland, Sverige 

https://translate.google.com/




Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Ändra  bakgrunds-

bilden brytbilden:  

1. Klicka på bildikonen i mitten 

och infoga en bild (obs! bilden 

måste vara 4:3 med bra 

upplösning).  

 

 

 

2. Klicka på textrutan och 

klicka på figurfyllning på fliken 

Ritverktyg.  

 

 

 

Sverige TÄNKER NYTT tillsammans  

Din uppgift 

 
1. Sök upp en för dig helt ny person för ett 

gränsöverskridande samtal. 

 
2. Inled samtalet med en ”walk and talk” till 

kaffeserveringen. 

 
3. Brainstorma fram en idé eller lösning som kan 

korta tiden för etablering av nyanlända. 

 
4. Summera kort vilka ni är (verksamhet) och er 

idé på baksidan av instruktionslappen. 

 
5. Lämna lappen till VINNOVA som står i 

anslutning till mässhallen vid slutet av 
fikapausen.  


