
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell  

Yrkeskompetens-

bedömning 
Modellen utvecklades i projektet IN Åmål som drevs av Åmåls kommun 

2020-2022 med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. 

 



 

 

 

 

 

Syfte 

 

IN Åmåls modell för yrkeskompetensbedömning syftar till att                                 

stärka en arbetssökande mot egen försörjning genom att tydliggöra     

deltagarens styrkor och svagheter, verifiera tidigare erfarenheter                           

inom yrket, se deltagarens potential och intresse för ett arbete inom 

yrkesområdet, samt möjliggöra referenser för den arbetssökande.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Om modellen 

En yrkeskompetensbedömning görs primärt under en praktik/arbetsplatsintroduktion.                                

Under praktikens sista vecka genomför praktikhandledaren hos arbetsgivaren bedömningen                 

utifrån den bedömningsmodell som IN Åmål kommunicerat med praktikplatsen.  

Bedömningsmodellen bygger på en 10-gradig skala där ett är undermålig och tio är utmärkt.                 

Skalan används på fem fokusområden.  

 

Fokusområden 

• Yrkesskicklighet 

• Social kompetens 

• Språklig förmåga 

• Punktlighet 

• Initiativförmåga 



Definitioner av fokusområden 

Yrkesskicklighet 

Med vilken kvalitet praktikanten utför de arbetsuppgifter som åläggs honom/henne,                                           

graden av självständighet i arbetsuppgifterna, förmåga att påbörja, genomföra                                                     

och slutföra de angivna arbetsuppgifterna. I området ligger också praktikantens                                      

förmåga att anpassa sig till det arbetstempo som gäller på arbetsplatsen. 

Social kompetens 

Praktikantens förmåga att interagera med övriga medarbetare och även förmågan                                             

att möta kunder och övriga som rör sig i och kring arbetsplatsen. 

Språklig förmåga 

Praktikantens förmåga att ta till sig muntliga respektive skriftliga instruktioner som                                        

ligger till grund för att kunna utföra ett korrekt arbete. Avser även praktikantens egen                                  

förmåga att kommunicera det denne behöver för att kunna genomföra sina arbets-                                    

uppgifter samt för att kunna ingå i ett socialt sammanhang. 

Punktlighet 

Praktikantens förmåga att passa i förväg överenskomna tider på arbetsplatsen.                                

Avser även förmågan att kunna kommunicera eventuella förändringar. 

Initiativförmåga 

Att kunna fatta egna mogna beslut som gynnar verksamheten, delaktighet och intresse                                                                            

för övrigt arbete som bedrivs på arbetsplatsen och att kunna utveckla och förbättra de                                                                     

arbetsuppgifter man fått till sig. 



Avstämningar 

Under praktiken/arbetsplatsintroduktionen gör en projektmedarbetare löpande avstämningar                       

med både praktikhandledaren på arbetsplatsen och deltagaren. Finns det hinder för en                   

utvecklande praktik och yrkeskompetensbedömning? Hur kommer vi förbi dessa?  

Efter den genomförda praktiken och yrkeskompetensbedömningen stämmer projektmedarbetaren            

av med handledaren på plats för att få en tydlig bild av bedömningen. Här lyfter medarbetaren även 

frågor runt hur arbetsgivaren upplevt uppdraget, för att säkerställa att de fått det stöd de behöver      

under praktiken. Här lyfter vi frågor som om de behövt ytterligare stöd under praktiktiden? Här lyfts 

även frågan om deltagarens möjligheter till ett arbete inom företaget. En god dialog med arbetsgivaren 

möjliggör även nya praktikmöjligheter, samtidigt som det ger arbetsgivaren möjligheter att möta sitt 

nuvarande och kommande behov av personal.  

Därefter går projektmedarbetaren igenom bedömningen med deltagaren och pratar om hur hen har 

upplevt praktiken. Det handlar om intresse för arbetet, det sociala sammanhanget, hur hen ser på            

sina styrkor och svagheter. Tillsammans går medarbetaren och deltagaren igenom vad den arbets-

sökande behöver utveckla för att stå starkare på arbetsmarknaden och det yrke som är målet för 

deltagaren. Nästa steg mot ett arbete tydliggörs och deltagarens CV uppdateras. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Christian Bruce, arbetsmarknadssamordnare, IN Åmål,                                                                                                       

utvecklade modellen Yrkeskompetensbedömning.  
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