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När? Kursen genomförs under 7 kursdagar, samt ett digitalt 

handledningstillfälle, under januari-november 2023. Vi återkommer med datum 
för kursen. Under kurstiden bör du ha avsatt tid för att träna på det du lär dig på 
hemmaplan tillsammans med dina kollegor. 

Var? Kursens introduktion samt modul 1-4 genomförs i centrala Stockholm. 

Det avslutande kurstillfället genomförs hos Væksthuset i Köpenhamn. 

Pris 29 000 DKK exkl. moms per deltagare för medlemmar i NNS. 

Anmälan Länk till kursanmälan via Væksthusets hemsida kommer i augusti. 

Frågor? Har du frågor om kursens upplägg och innehåll kan du kontakta

kursansvarig Karen Ask vid Væksthusets Kompetencecenter på 
kas@vaeksthus.dk eller +45 23387652. 

Mer information kommer på Væksthusets Kompetencecenters hemsida i 

augusti. Du kan läsa mer om Kompetencecentret och om kursens undervisare på 
https://vaeksthusets-kompetencecenter.dk/sv/om-oss/

PRAKTISK INFORMATION

mailto:kas@vaeksthus.dk
https://vaeksthusets-kompetencecenter.dk/sv/om-oss/
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VARFÖR EN KURS OM BIP I 

PRAKTIKEN? 

Nu vet vi vad som fungerar enligt BIP-forskningen men vi behöver kunna omsätta 
kunskapen i praktiken. Kursen syftar till att omsätta kunskapen från forskningen till en 
professionell kunskap som är integrerat i praktiken hos medarbetare och organisationer 
inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet.

Det kräver att vi gör förändringar i vår praktik och att vi gör det tillsammans. Kursen 
syftar till att utveckla en kollegial praktik där medarbetarna tillsammans mobiliserar
kunskaper, kreativitet och handlingsförmåga för att skapa lösningar som leder till ökad
progression mot arbete och utbildning för individer med komplexa utmaningar. 

För att få effekt i organisationen behövs mer än en kurs till enskilda medarbetare. 
Kursen syftar till att utbilda kunskapspersoner som med fördjupad kunskap om 
forskningen, stöd från en deltagande chef, samt tekniker och träning i att leda reflexiva
utvecklingsprocesser på arbetsplatsen, stödjer organisationen i att utveckla en kollegial 
reflexiv praktik där forskningen om BIP och annan relevant forskning integreras. 

SYFTE
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KUNSKAPSPERSONER INOM

ARBETSMARKNADSOMRÅDET

• Du har en roll där du har mandat att påverka dina
kollegor och era gemensamma professionella
samtal

• Du har tillgång till att förändra det vardagliga
arbetssättet kring individer som är långt från
arbetsmarknaden

• Du har insikt i och möjlighet att påverka de 
organisatoriska förhållanden som har betydelse
för ert vardagliga arbetssätt

• Du är till exempel verksamhetsutvecklare, 
projektledare, samordnare, eller teamledare

VEM VÄNDAR KURSEN SIG TILL? 
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SOM CHEF SKA DU DELTA

Chefer deltar i utvalda delar av kursen för att säkerställa förankringen
av kunskapen i organisationen. Som chef för en kunskapsperson får du:

• Delta i kursens introduktion där du tar del av och fördjupar dig i de 
övergripande poängerna från forskningen, 

• Arbeta med BIP i praktiken genom att ta ansvar för att stödja den 
organisatoriska uppgiften som kunskapspersonen ska arbeta med 
emellan kursmodulerna,

• Delta i kursens avslutning där du tar del av lärdomar om 
implementering av BIP i andra organisationer och där du sätter
riktningen för det fortsatta arbetet i er organisation. 

• Är ni flera chefer, t ex i tvärgående insatser i samordningsförbund? 
Då ingår det i den organisatoriska uppgiften att involvera cheferna
för att förankra kunskaperna och ge förutsättningar för arbetet. 
Deltagarens närmaste chef som har direkt ansvar för den praktiska
verksamheten är den som ska delta. 

VEM VÄNDAR KURSEN SIG TILL? 



LÄRANDEMÅL
Efter avslutad kurs kommer 
du som deltar i kursen att ha:

- Fördjupad kunskap inom
BIP och annan forskning 
från Væksthuset

- Kompetens att
processleda professionella
kollegiala samtal med 
fokus på att utveckla en 
kunskapsbaserad och
reflexiv praktik,

- Kompetens att fungera
som ett kontinuerligt stöd
i den egna organisationen 
för förankring av kunskap
från BIP.



7

Introduktion

kunskapspersoner
och chefer: 

organisatorisk uppgift

(1 dag – Stockholm)

Modul 1
kunskapspersoner: 

rollen som 
kunskapsperson

(2 dagar – internat, 
Stockholm) 

Modul 2 
kunskapspersoner: 
tilltron till individens

jobbchans

(1 dag, Stockholm)

Individuell
handledning

kunskapspersoner
och chefer

(2 timmar/deltagare, 
digitalt)

Modul 3 
kunskapspersoner: 
fokus på arbete –
parallella insatser

(1 dag, Stockholm)

Modul 4 

kunskapspersoner: 
professionell kunskap
och reflexiv praktik

(1 dag, Stockholm)

Avslutning

kunskapspersoner och
chefer: organisatorisk 

förankring – reflektion i 
grupper

(1 dag/ grupp, 
Væksthuset, Kph)

KURSENS DESIGN

Mellan kurstillfällena arbetar du med en 
organisatorisk uppgift som blir din träningsbana
under kursen. 

Du har tillgång till ett digitalt paket med lärmaterial
på svenska som du kan använda i arbetet med att
omsätta kunskaperna på din arbetsplats. 
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INTRODUKTION OCH
ORGANISATORISK 
UPPGIFT (1 DAG)
Lärandemål innehåll

Kompetens att 
fungera som ett 
kontinuerligt stöd i 
den egna 
organisationen för 
förankring av 
kunskap från BIP

Inblick i de viktigaste poängerna från
Væksthusets forskning: BIP, tilltron till 
individens jobbchans och reflexiv praktik. 

Introduktion till deltagarnas eget arbete på 
hemmaplan: hur gör du skillnad i din egen 
organisation?

Etablering av tvärgående grupper: hur arbetar
vi med kunskap i vår egen verksamhet?

Kontrakt mellan chef och deltagare: ramen för
den organisatoriska uppgiften.

KURSENS ELEMENT
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DET ÄR INTE LÄXOR –
DET ÄR DITT JOBB!

Den första dagen på kursen formulerar du tillsammans med din chef ramarna för
uppgiften. Du formulerar en frågeställning som du under kursens gång kommer 
att undersöka med hjälp av olika teman, metoder och teorier som vi arbetar med. 
Uppgiften ska ta utgångspunkt i din nuvarande roll och verksamhetens praktik. 

Exempell: Jag vill undersöka…

- ”… hur kan jag påverka mina kollegors förväntningar till deltagarnas
jobbchans?”

- ”…hur använder vi oss av privata företag i våra insatser? Kan vi bredda
målgruppen som får en extern placering?”

- ”… hur kan jag undervisa min egen grupp och försöka bredda vår förmåga att
arbeta reflexivt i praktiken?”

DEN ORGANISATORISKA UPPGIFTEN

När vi ska lära oss något nytt behöver vi 
träna – den organisatoriska uppgiften blir
din träningsbana under kursen. 
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MODUL 1: ROLLEN SOM KUNSKAPSPERSON

– KUNSKAPSMOBILISERING I PRAKTIKEN

(2 DAGAR – INTERNAT)

lärandemål innehåll

Kompetens att
processleda professionella
kollegiala samtal med 
fokus på att utveckla en 
kunskapsbaserad och
reflexiv praktik

Kompetens att fungera 
som ett kontinuerligt stöd 
i den egna organisationen 
för förankring av kunskap 
från BIP

kunskap och komplexitet: Wicked problemts (vilda problem) 
och arbetet med en kunskapsbaserad praktik. 

Mobilisering av gruppens kunskap och arbete i tvärgående
grupper

Arbete med principer för praktiken: hur kan kunskap från
forskningen omsättas till handlinger i praktiken?

Introduktion till reflexiv praktik

Processledarrollen: Träning i reflexiv praktik

KURSENS ELEMENT
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MODUL 2: TILLTRON TILL 

INDIVIDENS JOBBCHANS (1 DAG)

lärandemål innehåll

Fördjupad kunskap inom
BIP och annan forskning 
från Væksthuset

Kompetens att processleda
professionella kollegiala
samtal med fokus på att
utveckla en 
kunskapsbaseradoch
reflexiv praktik

Vi lägger grunden: forskningen studeras på djupet

Mobilisering av gruppens kunskap och arbete i tvärgående 
grupper

Hur gör vi i praktiken: Betydelsen av förväntningar. Metoder till 
perspektivbyte, feedback-kultur och till arbetet med narrativ 
och ett gemensamt professionellt språk.

Reflexiva tekniker till att arbeta med tilltron till individens
jobbchans. 

Processledarrollen: Träning i reflexiv praktik

KURSENS ELEMENT
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INDIVIDUELL HANDLEDNING –

DIGITALA MÖTEN MED VÆKSTHUSETS 

KONSULTER (2H/DELTAGARE)

lärandemål innehåll

Kompetens att 
fungera som ett 
kontinuerligt stöd i 
den egna 
organisationen för 
förankring av 
kunskap från BIP

Varje deltagare får tillsammans med sin chef 
stöd i arbetet med att implementera principer
för praktiken baserat på kunskapen från BIP 
och den individuella organisatoriska uppgiften
som formulerades i introduktionen. 

Inför mötet förberedar deltagaren sig och
skickar ett skriftligt underlag till Væksthusets 
konsulter/ undervisare. 

KURSENS ELEMENT
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MODUL 3: FOKUS PÅ ARBETE: PARALLELLA

OCH SAMORDNADE INSATSER (1 DAG) 

lärandemål innehåll

Fördjupad kunskap 
inom BIP och annan 
forskning från 
Væksthuset

Kompetens att 
processleda 
professionella kollegiala 
samtal med fokus på 
att utveckla en 
kunskapsbaserad 
praktik

Vi lägger grunden: forskningen studeras på 
djupet

Mobilisering av gruppens kunskap och arbete i 
tvärgående grupper – fokus på samordnade och
parallella insatser

Hur gör vi i praktiken: Arbetet med matchnings-
processer, metoder til ökad arbetsmarknads-
kunskap.

Reflexiva tekniker för att arbeta med kreativ 
involvering av arbetsplatser och samordning av 
insatser. 

Processledarrollen: Träning i reflexiv praktik

KURSENS ELEMENT
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MODUL 4: PROFESSIONELL SYSSELSÄTTNINGS-

KUNSKAP – REFLEXIV PRAKTIK (1 DAG)

lärandemål innehåll

Fördjupad kunskap 
inom BIP och annan 
forskning från 
Væksthuset

Kompetens att 
processleda 
professionella kollegiala 
samtal med fokus på 
att utveckla en 
kunskapsbaserad 
praktik

Vi lägger grunden: forskningen studeras på 
djupet

Mobilisering av gruppens kunskap och arbete i 
tvärgående grupper – fokus på tvärprofessionell
kunskap.

Hur gör vi i praktiken: Gemensamt språk i ett
fält med olika professioner och yrkesgrupper –
kommunikationsstilar. Att lyssna och ge 
feedback.

Reflexiva tekniker för att arbeta med olika
perspektiv
Processledarrollen: Träning i reflexiv praktik

KURSENS ELEMENT
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AVSLUTNING: ORGANISATORISK

FÖRANKRING (1 DAG/ DELTAGARE)

lärandemål innehåll

Fördjupad kunskap inom 
BIP och annan forskning 
från Væksthuset

Kompetens att 
processleda professionella 
kollegiala samtal med 
fokus på att utveckla en 
kunskapsbaseradoch
reflexiv praktik

Kompetens att fungera 
som ett kontinuerligt stöd 
i den egna organisationen 
för förankring av kunskap 
från BIP

Tvärgående grupper (4 deltagare per grupp) samlas en 
heldag. Cheferna deltar.

Varje deltagare presenterar sitt arbete med den 
organisatoriska uppgiften: 
- Erfarenheter
- Upplevelser
- Dilemman och utmaningar
- Överväganden kring teori och forskning med koppling till 

uppgiften

Gruppen reflekterar tillsammans kring varje presentation och
lär sig av varandras uppgifter och organisationer. 

KURSENS ELEMENT
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DIGITALT KUNSKAPSPAKET

- Texter på svenska om forskning och
praktik

- Filmer som förklarar forskningen på 
danska med svensk undertext

- Modeller och övningar för kollegial 
reflektion og professionella dialoger. 

Paketet är tillgängligt under hela 2023, 
och kan användas som stöd i det egna
arbetet med att utveckla en kritisk reflexiv
praktik som integrerar kunskaper från BIP 
och annan relevant forskning. 

DIGITALA LÄROMATERIAL
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KURSEN GENOMFÖRS
PÅ SKANDINAVISKA

Vi strävar efter att tillhandahålla skriftliga
presentationer och material på svenska. 

De digitala läromaterialen är på svenska. 

Visst material, t ex nya forskningsrapporter 
från Væksthusets forskningscenter, kommer 
att tillhandahållas på danska.

Undervisarna talar ”skandinaviska” eller 
svenska.

SPRÅK
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Introduktion

Januari 2023

Modul 1, 
internat 
Februari

2023

Modul 2 

Mars 2023

Handledning 
April /Maj 

2023

TIDSPLAN 

Modul 3 

Juni 2023

Modul 4

Sept 2023

Avslutning

Okt/nov 2023
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DELTAGARPRIS

Pris per deltagare via NNS 29 000 DKK

• I priset ingår deltagande för 1 deltagare och deltagarens chef. 
• Kostnader för deltagarens egen övernattning (förutom internat) och transport är ej 

inkluderat i priset. 
• Priset är i DKK exkl. moms (reverse charge). 

*

Aktiviteter som ingår
• Introduktion: 1 dag. Både kunskapsperson och chef deltar (2 undervisare)
• Modul 1, internat 2 dagar (inkl. pris för internat och 2 undervisare)
• Modul 2, 1 dag (1 undervisare)
• Handledning, 2 timmar per deltagare (1 undervisare)
• Modul 3, 1 dag (1 undervisare)
• Modul 4, 1 dag (1 undervisare)
• Avslutning: 1 dag per deltagare. Både kunskapsperson och chef deltar.

• 4 grupper af 4 deltagare + deras chefer (1 dag och 1 undervisare per 
grupp)

• Tillgång till digitala lärmaterial på svenska – texter, filmer och övningar. 
• Materialen används i kursen och i arbetet med att omsätta kunskapen i 

den egna organisationen.


