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Om 
   rapporten

FoUiS  har  få    i  uppdrag  a    utvärdera  projektet  
SPRÅKA. De  a  är  en  delprojektrapport,  där resultat  
av den  första  av  två  deltagaromgångarredovisas.  När  
den  andra  omgången har genomförts   ska   en   slut-
rapport   om   båda   deltagaromgångarna   färdigställas. 

Hela rapporten och även slutrapporten fi nns på: 
www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/

Förfa  are
Lina Larsson

Datum och ort
2020 Eskilstuna
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Bakgrund och syfte
SPRÅKA är e    projekt  fi nansierat  av  Europiska
 socialfonden. Projektet genomförs med lik-
nande  struktur  och  samma  målsä  ningar  
och  formella  utbildningar i  Sörmlands  två  
största kommuner, Eskilstuna och Nyköping. 

Projektets sy  e
Projektet har  fl era sy  en,  e    av  de mest  cen-
trala är a   utarbeta  en  modell  för  kompe-
tensutveckling på  arbetsplatsen. Projektets  
huvudsakliga ak  vitet är språkutveckling för 
hemtjänstens anställda. Andra lärandeaspekter 
i projektet är cykelundervisning och kultur-och 
normförståelse.
Utvärderingen
FoUiS har få    i  uppdrag  a    utvärdera  pro-
jektet. Denna delrapport ska enligt överens-
kommelse följas av en slutrapport som omfat-
tar hela projektet när den andra omgången av 
SPRÅKA är genomförd. 

Metod och resultat

Klienter
Modellen är  u  allet  av  e    projekt,  
med  vissa  ak  viteter. I utvärderin-
gen används fl era  olika material  för 
a   utvärdera modellen; enkäter, 
sammanställning av kompetenser
samt intervjuer med deltagare, språk-
ombud och chefer. Enkäterna  ll del-
tagarna är genomförda  inom  projek-
tets  ram  och har samlats  in  av  kom-
munerna och förmedlats  ll FoUiS.
Enkäterna har ha   samma u  orm-
ning i de två kommunerna.

Resultat
Svarsfrekvensen bland deltagarna 
var väldigt låg, därför är det omöjligt  
a    ge  en  samlad  bild  av  uppfyllda 
förväntningar. Det är endast de svar 
som kommit in som kan redovisas. 

Det fi nns stor skillnad i mo  va  on 
och känslainför projektet hos olika 
deltagare. Alla har inte uppfa  at pro-
jektet som frivilligt, vilket påverkar 
mo  va  onen. Det har i första hand 
handlat om språkombudsträff arna. 
Några deltagare har se   SPRÅKA som 
en möjlighet a   lära sig i trygg miljö 
genom a   våga skriva, prata eller do-
kumentera handledda av språkom-
bud. Andra har se   språkombuds-
träff arna som onödiga och eventuellt 
också som kränkande. 

PROJEKTMÅL

• Vid projektets slut, har en hållbar 
modell för arbetsplatslärande 
utvecklats och testats.

• Deltagarna i projektet ska e  er 
projektdeltagande ha förbä  rat 
sin språk-och yrkeskompetens så 
a   de kan u  öra fl er arbetsup-
pgi  er som ingår i yrkesrollen. 

• De kvinnor som inte kan cykla 
ska ges möjlighet a   lära sig det 
i projektet för a   få samma mö-
jligheter  ll jobb som männen. 

• Alla ska ha möjlighet a   delta i 
projektet. 

• Vid projektets slut har arbetsplat-
serna större interkulturell kom-
petens och en lokal kunskapsre-
surs som främjar inkludering.

• Utrikesfödd vårdpersonal har 
genom den arbetsplatslärande 
modellen stärkt och utvecklat sin 
språk-och yrkeskompetens.

Utvärderingen sker med hjälp av enkäter och kompetenssammanställ-
ningar som samlats in av kommunerna samt gruppintervjuer genomförda 
av FoUiS. Materialet från kommunerna ska visa på  kompetensutveckling 
och  gruppintervjuerna  ska  visa  på upplevelse  av projektet och informa-
tion om hur det genomförts. 


