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Sammanfattning 

I Värmland Tillsammans har kommunerna inom ramen för projektet, i samverkan med bland 

andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, och civilsamhället, utvecklat insatser, 

metoder och aktiviteter för målgruppen: Utrikes födda kvinnor och män i åldern 15–64 år som 

står särskilt långt från arbetsmarknaden och/eller inte är redo för, och inte klarar av, de 

insatser som finns tillgängliga i kommunerna. Projektet syftade till att förhindra långvarigt 

utanförskap och att målgruppen skulle komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i 

studier eller arbete. Genom ökad samordning fanns förhoppning om att projektet skulle bidra 

till att klargöra deltagarnas hälsa, arbetsförmåga, språkstöd, sociala insatser, arbetslivsinriktad 

rehabilitering och yrkesförberedande insatser utifrån varje individs behov. Pedagogernas 

övergripande projektmål var att hjälpa utrikes födda kvinnor och män som stod särskilt långt 

från arbetsmarknaden, att komma närmare arbetsmarknaden eller studier. I den här rapporten 

används begreppen deltagare och elever i beskrivningar. 

 I den här rapporten har vi gjort en sammanställning av resultat och framgångsfaktorer som 

beskriver på vilket sätt de har implementerats i olika verksamheter. Pedagog Jenny Nilson, 

har arbetat fram ett kartläggningsmaterial som har använts under projekttiden vars resultat 

visar har gynnat deltagares språkutveckling. Anna-Maria Nykvist har i sitt material, Arbetsliv 

i Sverige- Arbetslivskunskap för nyanlända, varvat såväl som teoretiska uppgifter som 

praktiska. Materialet riktar sig främst till nyanlända, men kan mycket väl anpassas till andra 

målgrupper som vill lära sig mer om arbetslivet i Sverige. Både kartläggningsmaterial och 

arbetslivskurs finns som bilaga och kan laddas ned och användas. Kontakta dem gärna för mer 

information; Jenny.Nilson@karlstad.se och Anna-Maria.Nykvist@aanc.se  

Vidare beskrivs arbetssätt och metoder som har använts under projekttiden; QR-koder, 

digitala verktyg, inläsningstjänst och en samverkansmodell. Avslutningsvis beskrivs 

horisontella principer, vikten av en trygg lärmiljö samt förhållningssätt gentemot målgruppen.

mailto:Jenny.Nilson@karlstad.se
mailto:Anna-Maria.Nykvist@aanc.se
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1 Bakgrund 

1.1 Problembakgrund 

Utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt från studier och arbete hamnar lätt i ett 

utanförskap. Vi pedagoger som har arbetat i projektet är utbildade och behöriga i att undervisa 

svenska som andraspråk. Våra tidigare erfarenheter sträcker sig från undervisning i 

grundskola till vuxenutbildning och vi har undervisat så väl som elever utan skolbakgrund 

som elever med högre akademisk skolbakgrund.  

1.2 Pedagogisk utgångspunkt i projektet 

Vår utgångspunkt kan beskrivas utifrån det syfte och uppdrag som sfi, kommunal 

vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna har: att vuxna ska stödjas och stimuleras i 

sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att 

stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling 

(Skolverket, 2012). För en person som står extra långt från studier eller arbetsmarknad blir 

ofta möjligheterna att välja yrkesbana utifrån intresse begränsat.  

Skollagen (2010:800) slår fast att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Genom att 

göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga och ett 

inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för 

likvärdig utbildning. ”Huvudmannen ser till att särskild utbildning för vuxna är flexibel så att 

den möter varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar…”. (Skollagen, 2 kap. 25 § 

förordningen om vuxenutbildning). 

Tillgänglighet innebär att verksamheteten utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande. I 

det arbetet ligger att identifiera och undanröja hinder och aktivt arbeta för att utveckla och 

förbättra hela verksamhetens lärmiljö. Delaktighet handlar också om att vara erkänd och att 

skapa förutsättningar för deltagande i lärmiljön. Att arbeta med inkludering i skola innebär att 

tillvarata den mångfald och de olikheter som finns inom verksamheten genom att se till allas 

lika värde och rätten till en likvärdig utbildning.  

Om det finns misstankar om att en elev inte kommer att nå miniminivån på kunskapskraven, 

trots att eleven har fått stöd i form i undervisningen av extra anpassningar, ska rektor se till att 

skyndsamt utreda elevens behov. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar 

andra svårigheter i sin skolsituation som exempelvis vara svårigheter funktionsvariationer, 

psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, 

koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro (3 kapitlet 7 § skollagen).  
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Resultatet från Skolinspektionens granskning (2018) av kommunal vuxenutbildning i svenska 

för invandrare, visar att både individuell kartläggning och studieplanering behöver ingå i 

utbildningen på sfi. Skolinspektionen menar att det särskilda stödet bör ingå i den studerandes 

kartläggning och studieplanering, vilket inte ingår idag (Skolinspektionen, 2018).  

Skolforskningsinstitutet arbetar kontinuerligt med att ringa in undervisningsnära 

ämnesområden där behovet av vetenskapligt grundad kunskap bedöms vara stort.  Ett viktigt 

område som har identifierats under det arbetet gäller individanpassad undervisning inom 

vuxenutbildning (Skolforskningsinstitutet, 2019). Med individanpassad undervisning inom 

vuxenutbildning menas lärarens metoder och arbetssätt som möter vuxna elevers olikheter i 

form av förutsättningar för lärande och behov i undervisningen.  

Det finns tre identifierade övergripande strategier för individanpassad undervisning: 

gruppering, differentierad undervisning och individuell handledning. Gruppering innebär att 

elever delas in i grupper eller kurser utifrån deras förutsättningar och behov. Differentierad 

undervisning innebär att lärare tar hänsyn till elevers olikheter inom ramen för en kurs eller 

undervisningsgrupp. Individuell handledning innebär att elever ges individuellt stöd av 

läraren.  

1.3 Sfi-utbildningens uppbyggnad 

På Skolverket beskrivs sfi-utbildningens uppbyggnad; Den kommunala vuxenutbildningen i 

svenska för invandrare består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, 

C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D 

och studieväg 3 av kurserna C och D. De olika studievägarna riktar sig till personer med olika 

bakgrund, förutsättningar och mål. Studievägarna visar på vilken ingångskurs och 

progressionstakt som är lämplig. En elev påbörjar sina studier inom den studieväg och på den 

kurs inom studievägen som bäst passar hans eller hennes individuella förutsättningar. 

Kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg. Studieväg 1 vänder sig i första 

hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att 

studera. Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev och vilken kurs inom 

studievägen eleven bör börja på ska utgå från en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, 

förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven. 

Kurserna på de tre studievägarna får olika utformning beroende på elevens studievana, 

utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska vid kursstarten. En elev kan avsluta den 

kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs. Alla elever ska 
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dock ges möjlighet att studera till och med kurs D inom sin studieväg, med den anpassning 

som krävs för att eleverna ska nå kunskapskraven. 

 

Figur 1. Sfi-utbildningens uppbyggnad (Skolverket, 2020). 
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2 Projektmål 

Syftet med projektet var att målgruppen, utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt 

från arbetsmarknaden, skulle närma sig arbetsmarknad eller etablera sig i studier.  

Följande frågeställningar var centrala i analysarbetet till utformandet av en förändringsteori; 

- Vad behöver vi uppnå med projektet på kort- och lång sikt? 

- Vad vill vi uppnå med de pedagogiska insatserna? 

- Vilka åtgärder är nödvändiga för att nå en förändring? 

Målet var att möjliggöra för projektets deltagare att utveckla en kommunikativ språkförmåga 

genom såväl muntlig- som skriftlig kommunikation. Eventuella hinder skulle identifieras för 

att deltagarna språkinlärning kunde stöttas utifrån individuella behov. Dessutom var ett mål 

att deltagarna i projektet skulle uppleva en egen ökad språkutveckling i svenska.  

För att nå målen planerade vi, på organisationsnivå, att skapa en samverkan för sfi-

verksamheterna i Värmland, genom att skapa nätverksträffar för sfi-lärare i länet, där bland 

annat framgångsrika metoder i projektet skulle kunna spridas. På gruppnivå planerade vi att 

utveckla nya metoder och arbetssätt som skulle kunna tillgodose målgruppens behov. På 

individnivå var förhoppningen att deltagarna skulle känna större mod och lust att använda det 

svenska språket. 
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Figur 2. Pedagogernas förändringsteori. 
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3 3. Resultat, framgångsfaktorer och implementering 

Syftet med projektet var att målgruppen, utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt 

från arbetsmarknaden, skulle närma sig arbetsmarknad eller etablera sig i studier.  

Följande metoder och arbetssätt visade sig vara framgångsrika i projektet; 

3.1 Kartläggning 

Det är många elever som skrivs ut från sfi på grund av att de inte anses ha visat någon 

progression i sitt lärande av det svenska språket. På sfi-verksamheter i länet ser det väldigt 

olika ut i hur väl en lärare känner till sin elev och hur man har individanpassat 

undervisningen, vilket kan resultera i att eleverna inte lyckas ta till sig kunskap. För att nå alla 

elever och för att de skall kunna tillgodogöra sig undervisningen så krävs det att läraren har en 

god insyn i elevens bakgrund och hur hen lär sig lättast samt att rätt anpassningar görs vid 

behov. Alla kan lära sig och ingen är obildbar!  

Kartläggning är i dagsläget inte obligatoriskt på sfi. Vi tycker att alla elever skall kartläggas 

innan de börjar sfi, för att skolan skall kunna stötta och ge eleven en passande undervisning 

direkt från start. Tyvärr är detta en kostnadsfråga bland skolledare men om man jämför vad en 

kartläggning kostar mot till exempel en felplacering på sfi så kostar det mer att ha en elev 

felplacerad under en månad. 

Under projektets gång har vi utvecklat ett kartläggningsmaterial (Se bilaga 1) för att kartlägga 

deltagare och se vad de har för litteracitetserfarenheter. På så sätt kan man få viktig 

information om vilken typ av stöd och undervisning passar deltagaren/eleven bäst för en 

lyckad språkutveckling. Skolverket har kommit ut med ett kartläggningsmaterial till sfi men 

vi tycker att det saknas viktiga bitar för att göra en komplett kartläggning av eleverna. 

Vårt kartläggningsmaterial är uppdelat i tre delar (se figur 3); handledning, arbetsdel och 

dokumentationsmall. Handledningen är ett stöd till de lärare som vill använda materialet, i 

arbetsdelen görs en intervju med frågor bland annat om yrkes- och skolbakgrund, tankar kring 

framtid/jobb samt flera andra frågor som får fram relevant information om en elev. Vi tar 

även reda på hur långt en elev kommit i sin läs- och skrivutveckling, vilket Skolverkets 

material inte gör. Eleven får återberätta en text som hen läst/lyssnat på samt svara på frågor 

på, mellan och bortom raderna. Allt detta görs på elevens modersmål/starkaste skolspråk. I 

dokumentationsmallen förs resultatet av kartläggningen in tillsammans med annan viktig 
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information som kommit fram under samtalet. I dokumentationen antecknas även råd och 

förslag på vilken typ av stöttning och undervisning som eleven skulle gynnas av att få.  

Ett genomgående mönster vi såg hos merparten av deltagarna som vi kartlade, var att de inte 

visste om de hade, eller vad som stod i deras individuella studieplan (ISP). Deltagarna hade 

varken pratat framtid eller vilken väg de skall gå, vad gäller utbildning med en yrkes- och 

studievägledare. De hade heller ingen kännedom om vilka kunskapskrav deras kurs innehöll 

eller vad som förväntades av dem.  

 

Figur 3, Kartläggningsmaterial 
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3.2 Exempel på kartläggningsarbetet 

Med följande fem exempel vill vi visa hur arbetsgången i ett kartläggningsarbete kan se ut. 

3.2.1 Exempel 1:  

En pedagog har kartlagt två kvinnor från Afghanistan som kommer från en liknande 

bakgrund. De har aldrig gått i skolan i sitt hemland och de kan inte läsa eller skriva på sitt 

modersmål. Den ena kvinnan har blivit utskriven från Sfi på grund av bristande progression 

och den andra var på väg att skrivas ut av samma anledning. Med hjälp av språkresurs/tolk, 

som vi använder i alla våra kartläggningar, så kartlades dessa kvinnor och de fick då lyssna på 

texter istället för att läsa. De fick lyssna på en fabel och en faktatext. Den ena kvinnan kunde 

återberätta innehållet kronologiskt och detaljrikt. Hon kunde svara på frågor på, mellan och 

bortom raderna samt föra en diskussion kring innehållet. Den andra kvinnan kunde återberätta 

en sak från texten och hon kunde inte svara på frågorna som hörde till texten. Då uppdagades 

det även att nivån på kvinnans modersmål vad gäller enkla vardagsord var mycket låg. Det 

var flera vardagliga ord som hon inte förstod på sitt förstaspråk vilket kan leda till att det blir 

svårare att lära sig ett nytt språk. Resultatet av dessa kartläggningar visade att de två 

kvinnorna alltså inte är likvärdiga vad gäller erfarenheter i litteracitet. De behöver olika typ av 

stöd och olika sorters undervisning för att ta till sig det svenska språket. 

Kartläggningsresultatet visar därför också att det är viktigt att veta vilken utgångspunkt en 

individ har, så vi lärare kan ge anpassade uppgifter och ha rätt förväntningar på våra elever.  

3.2.2 Exempel 2: 

En kvinna som skulle kartläggas sades vara illitterat, ej läs- och skrivkunnig, enligt 

dokumentation hos hennes kontaktperson på socialkontoret. Det första hon sade när vi 

träffades var: ”Jag är analfabet så ni vet.” Under vår kartläggning bad vi henne att läsa en 

text på hennes modersmål och det gjorde hon utan problem. Hon skrev även en kort text om 

sig själv. Uppenbarligen är hon inte illitterat/analfabet som hon tidigare fått höra. Att en elev 

kan läsa och skriva på sitt förstaspråk är något som sfi bör veta och ta vara på. Att som lärare 

ha en undervisning där eleven får använda både sitt modersmål och svenska dvs jobba 

transspråkande främjar inlärningen av det svenska språket. 

3.2.3 Exempel 3: 

I projektet fanns en kvinna från ett västeuropeiskt land med en skolbakgrund på 12 år från 

hemlandet. Hon hade börjat på sfi två gånger men hoppat av. Enligt henne själv så hade hon 

panik av att gå på sfi för hon förstod ingenting och hon kände sig felplacerad. Efter att ha 

kartlagt henne så uppdagades det att hon inte låg på en åldersadekvat nivå i litteracitet, vilket 
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visade sig i hennes resultat. Hon berättade att hon hatade skolan när hon var liten och gick 

endast dit för att vara med kompisar på rasterna. Hon hade inga betyg att visa och kom heller 

inte ihåg om hon klarade skolan eller ej. Enligt uppgift så placerades hon i en viss kurs på sfi 

då hon hade en tolvårig skolbakgrund med sig. Att hon har gått i skolan i tolv år säger inte 

vad hon kan, resultatet av kartläggningen visade var hon befann sig i sin litterära utveckling. 

Att veta var en elev befinner sig är av yttersta vikt för en korrekt placering på sfi för att kunna 

erbjuda individanpassad undervisning. 

3.2.4 Exempel 4:  

I vår undervisningsgrupp fanns en kvinna som vi kände att vi behövde kartlägga för att kunna 

räta ut några frågetecken som vi hade. Vi hade funderingar kring hennes läsande då det fanns 

tecken på svårigheter. Under vår kartläggning uppdagades det att hon hade samma svårigheter 

på sitt modersmål som på svenska när hon läste. Hennes svårigheter med att lära sig svenska 

beror alltså inte bara på språket i sig. Det kan alltså finnas en lässvårighet/dyslexi och det 

behöver utredas av en speciallärare på skolan. Det är avgörande för att en elev som skall 

lyckas i skolan och kunna visa sin fulla potential. Med hjälp av kartläggningen kunde vi ringa 

in vilken typ av stöttning hon behövde. Efter en utredning vet man mer precist hur man ska gå 

tillväga för att ge en undervisning lämpad för just henne. 

3.2.5 Exempel 5: 

Vi kartlade en man i vår undervisningsgrupp som hade studerat på sfi, men blivit utskriven på 

grund av bristande progression. Vi hade märkt att han hade tappat tron på sig själv och att 

hans motivation var låg. I kartläggningens resultat visades bra resultat vad gäller läsning, 

läsförståelse, återberättande och eget skrivande. Han använde ett akademiskt språk i tal och 

han förde utvecklade resonemang kring de texter vi jobbade med. När han skulle omvandla 

sina tankar på svenska i tal och skrift blev det ofta alltför komplext, då hans tankar inte 

innehöll till exempel vardagsord eller rak ordföljd. Detta uppmärksammades i kartläggningen. 

När han bekräftelse så var det tydligt hur hans motivation och trygghet växte, dessutom kunde 

vi ge honom de redskap som han behövde för fortsatt lärande.  
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4 Arbetslivs- och arbetsmarknadskurs 

Att kunna etablera sig och stärka sin ställning på arbetsmarknaden har avgörande betydelse, 

både för individen och samhället. Kunskaper om arbetslivets struktur och villkor och om hur 

arbetsmarknaden fungerar, bidrar till att öka individens beredskap för att möta behoven i ett 

snabbt föränderligt arbetsliv och på en komplex arbetsmarknad.  Hur den svenska 

arbetsmarknaden ser ut och hur arbetslivet i Sverige fungerar är naturligtvis inte en 

självklarhet för de som är utrikes födda. Trots att man på senare år infört orienteringskurser 

om arbetsliv och arbetsmarknad i undervisningen på sfi, så har det inte funnits ett material 

som är anpassat för målgruppen. Orienteringskurser är heller inget alla elever får ta del av 

utan styrs ifrån individens behov och det är rektor som bestämmer vilka orienteringskurser 

man ska ha på respektive utbildningsplats. I projektet har det dock uppmärksammats att 

behovet av mer kunskap om arbetsliv och arbetsmarknaden i Sverige är stort och att de flesta 

som studerar på sfi behöver lära sig mer om hur arbetslivet i Sverige fungerar. 

I projektet har kursen Arbetsliv i Sverige- Arbetslivskunskap för nyanlända (se bilaga 2) 

utarbetats för att passa målgruppen. Kursen riktar sig främst till nyanlända, och utrikes födda 

men kan med fördel användas i andra grupper som vill lära sig mer om ämnet. Kursen har 12 

teman där man bland annat går igenom hårda och mjuka kompetenser, hur man skriver CV, 

jämställdhet på arbetsplatsen, fackrörelsen, normer och regler på arbetsplatsen, hur en 

anställningsintervju går till samt var och hur man söker jobb. Kursen är uppbyggd så att 

eleverna/deltagarna själva är delaktiga i sin egen lärprocess genom att aktivt söka information 

och kunskap i samverkan med andra aktörer så som exempelvis olika företag, föreningar och 

yrkes- och studievägledare. Alla övningar i kursen är kopplade till läroplanen för sfi. 

Syftet med kursen är att eleverna tillsammans i små grupper om cirka 4 elever i varje grupp 

ska ta reda på information och få öva svenska samtidigt, som de lär sig om hur arbetslivet i 

Sverige fungerar. Läraren eller kursledaren finns naturligtvis med och stöttar i lärandet och 

guidar och leder eleverna i undervisningen. Kursen ger inte enbart eleverna värdefull kunskap 

om hur arbetsmarknaden fungerar, utan i kursen ges också eleverna tid att reflektera över hur 

man uttrycker egna kompetenser och erfarenheter utifrån ett arbetslivsperspektiv. Kursens 

övningar och upplägg har arbetats fram i olika gruppkonstellationer på sfi och med deltagare i 

projektet Värmland Tillsammans. Materialet är också testat på olika språknivåer och i grupper 

med och utan språkstödjare. Utvärderingen av kursen har visat att den kräver att man har viss 

språkkunskap i svenska, men att kursen mycket väl kan anpassas till elever som inte kommit 

så långt i sin svenskundervisning. Använder man sig av språkstödjare, modersmålet eller det 
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starkaste skolspråket som stöd i lärandet i kombination med digitala verktyg, så kan man 

anpassa kursens innehåll även till elever och deltagare som har låg skolbakgrund eller är 

nybörjare i svenska språket. 

I kursen får man träna på att använda digitala verktyg, vilket kan vara till hjälp i 

undervisningen såväl som för kunskapsinhämtning som språkinlärning. Till kursen finns en 

lärarhandledning som kan användas för att hitta inspiration till varierande språkutvecklande 

arbetssätt utifrån ämnet arbetsliv i Sverige. 

5 Praktisk tillämpad pedagogik 

I en av kommunerna startades ett café upp, som deltagarna fick driva helt själva med stöttning 

av pedagog och projektledare. Syftet med caféet var att deltagarna skulle få tillämpa de 

teoretiska kunskaper de fått från klassrummet och kursens Arbetsliv i Sverige- 

Arbetslivskunskap för nyanlända, praktiska moment. Att få tillämpa de kunskaper man har i 

konkreta och praktiska övningsmoment har visat sig vara gynnsamt för målgruppen.  

Deltagarna fick själva med hjälp av pedagog och projektledare bestämma vad caféet skulle 

heta, hur upplägget skulle se ut och hur man skulle marknadsföra caféet. Deltagarna fick 

planera vad som skulle serveras, de fick göra inköp, skriva recept, översätta recept från sitt 

modersmål till svenska, hantera pengar, föra kassabok, baka och förbereda samt servera och 

stå i kassan. Deltagarna övade på att skriva, läsa, lyssna och förstå, samtala med kunder och 

varandra samt skriva vilka alla är färdigheter man behöver öva på för att kunna nå 

kunskapskraven på sfi. Deltagarna även lära sig mer om hur arbetslivet fungerar, hur de ska 

tänka kring inköp, utgifter, intäkter. De fick träna på att samverka, planera, strategiskt 

genomföra en uppgift, planera, slutföra och efterarbete. Inte minst lyfte man såväl som 

deltagarnas kompetenser som personer, då de fick känna att deras kompetenser värdesattes.  

Det framgick tydligt att deltagarna som startade och drev caféet, ”växte som personer” och de 

hade roligt, var aktiva och engagerade under tiden som de lärde sig nya kunskaper. Att göra 

något praktiskt där eleverna får använda sina kompetenser och utveckla nya kunskaper i en 

kontext där man kan varva teori och praktik har visat sig vara gynnsamt för målgruppen och 

är något vi kan ta med oss att använda också i en klassrumssituation på sfi. 
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6 Digitala verktyg i språkinlärning 

Kunskaper i digital kompetens ger människor förutsättningar att fatta beslut i vardagen och att 

kunna delta i ett arbetsliv och i ett samhällsliv. Digital kompetens har också betydelse för 

skriftspråkets utveckling. Eftersom det digitala är en naturlig del i den människors vardag kan 

datorer, surfplattor och mobiltelefoner med fördel användas i undervisningen på sfi och i 

undervisning i svenska som andraspråk. Digitala resurser utvecklar elevens digitala 

kompetens och erbjuder samtidigt möjligheter för eleven att öva skriftspråket multimodalt via 

text, ljud, bild och film. Vi har också sett i projektet att om man kombinerar modersmålsstöd 

och digitala verktyg i undervisningen underlättar man för elever utan skolbakgrund och 

datorvana att lära sig skriva på datorer och samtidigt öva både sin språkliga och digitala 

kompetens.  Att använda sig av digitala verktyg i språkundervisningen skapar möjligheter för 

en undervisning som är tillgänglig för alla och eleverna kan tillägna sig kunskaperna på olika 

sätt genom multimodala arbetsformer.  

I projektet har det uppmärksammats att genom användandet av digitala verktyg i 

undervisningen, har lett till att eleverna blivit mer självgående och självständiga i sitt arbete 

både på lektioner och utanför lektioner och att digitala verktyg ger en ökad självkänsla hos 

elever. Detta då de har haft möjlighet att använda verktyget som stöd i sin inlärning och i sin 

vardag samtidigt som det ökat såväl som engagemang som motivation till lärande. Ett 

exempel på hur man kan arbeta med multimodala arbetssätt i klassrummet och med 

målgruppen, kan vara att låta eleverna lyssna på en text både på sitt modersmål och på 

svenska. På så vis har eleverna kunnat koppla texten till egna referenser och därmed lättare 

kunnat följa med i undervisningen. Det finns många olika sätt man kan jobba på där man 

använder sig av digitala verktyg som stöd i undervisningen. Det viktigaste är att man erbjuder 

eleverna olika arbetssätt både för att öva sina digitala kompetenser och för att kunna göra 

undervisningen tillgänglig för alla elever. Att använda sig av digitala verktyg är en 

förutsättning för att kunna individanpassa undervisningen. 

6.1 Inläsningstjänst 

Utbildningsföretaget Inläsningstjänst (ILT) https://www.inlasningstjanst.se/ är en leverantör 

av specialpedagogiska verktyg till svenska skolan med fokus på elever med läs- och 

skrivsvårigheter samt nyanlända elever. Den här tjänsten bör finnas på alla skolor då alla 

elever skall ha en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information. På ILT finns 

läroböcker och skönlitteratur inläst på svenska och på många andra språk. Detta möjliggör för 

en elev att både lyssna på och/eller läsa en text.  
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Under projekttidens gång har vi inte träffat någon deltagare, från de 10 kommuner vi arbetat 

med, som har fått jobbat med ILT tidigare. Merparten av de deltagare vi har träffat har gått på 

sfi eller hos någon annan aktör. Då vi har haft möjligheten att ha detta redskap i projektet så 

har vi använt det i vårt arbete, både på individ- och gruppnivå. 

Vi har bland annat haft deltagare som inom snar framtid skulle börja på en vårdutbildning. På 

ILT finns många av de böcker som används i den kursen inlästa på flera olika språk. Vi lät de 

här deltagarna få lyssna på delar av böckerna på sitt eget språk för att sedan delge 

informationen på svenska. Ett exempel inom vårdutbildningen är Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), en lag som är viktig men kan vara nog så svår att förklara så att 

alla viktiga bitar kommer med. När deltagaren fick lyssna på sitt modersmål/starkaste 

skolspråk så förstod hen allt in i minsta detalj och missförstånden uteblev. Har en deltagare 

fått höra och ta till sig information och kunskap på sitt förstaspråk blir det enklare att 

applicera detta till det svenska språket. Deltagaren får alltså lära sig viktiga fakta för sin 

utbildning samt jobba med svenska språket samtidigt. Med hjälp av detta arbetssätt, 

transspråkande, tar det inte lika lång tid för läraren att få fram det hen vill lära ut och 

deltagaren/eleven får exakt information. Det spar tid både för läraren och deltagaren/eleven. 

I vår undervisningsgrupp jobbade vi med skönlitteratur genom ILT. Flera av deltagarna var i 

början på sin läsinlärning så vi bestämde att alla skulle lyssna på boken vi valt att jobba med. 

Alla fick lyssna på boken på sitt förstaspråk och efter det så högläste vi boken på svenska. 

Deltagarna fick även boken på svenska. I och med att alla hade fått lyssna och förstått vad 

boken handlade om så hade vi alla samma utgångspunkt. Igenkänningsfaktorn var stor då vi 

läste upp boken på svenska och det nickades medhållande i salen under tiden. Alla kunde följa 

med mycket lättare i den svenska texten då de hört den på deras starkaste språk innan samt att 

de kunde berätta något kring de passande bilder vi skrivit ut kopplat till boken. De flesta 

elever kunde återberätta hela boken på svenska. Vi skrev ut högfrekventa ord från boken och 

deltagarna hade inga problem att känna igen och lära sig orden. Vi gjorde flera olika 

anpassade övningar till boken så som; bildsekvenser, koppla ord till bild, svara på ett brev 

från en person i boken och bokrecension. Temat blev väldigt lyckat och den muntliga 

aktiviteten var mycket hög samt att alla deltagare var och kände sig delaktiga. 

Många av våra kommuner har ett avtal med Inläsningstjänst så ett tips är att undersöka om 

vuxenutbildningen/Sfi kan få vara delaktiga. Annars kan man höra av sig till 

kundsupport@inlasningstjanst.se.  
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7 Vikten av en trygg lärmiljö 

En trygg och välkomnande klassrumsmiljö gör att eleverna känner sig bekväma i klassrummet 

och i sitt lärande. Positiva förväntningar och regelbunden återkoppling och feedback är en 

grundförutsättning för ett tryggt klassrumsklimat. Respekt, öppenhet och positiva 

förväntningar på elever leder till motiverade elever och bättre resultat. Motivation är 

naturligtvis inte en egenskap som man antingen har eller inte har, utan är snarare en följd av 

tidigare erfarenheter och det bemötande man får. I projektet har vi sett många fördelar med att 

ha positiva och höga förväntningar på deltagarna, deltagare har berättat att de därmed upplevt 

känslan att vara sedd, lyssnad på och känt sig bekräftade. I en kommun tyckte deltagare att de 

fick alldeles för lite muntlig språkträning. Sfi tog fasta på det och anordnar utifrån önskemål 

numer en muntlig dag i veckan. 

Genom att låta elever vara delaktiga i sin egen lärprocess genom regelbunden återkoppling i 

form av samtal, och uppföljningar av ISP, den individuella studieplanen, ökar också elevernas 

förståelse för språkutvecklingen och det kan därför förenkla möjlighet att upprätta såväl som 

långsiktiga som kortsiktiga mål för lärandet -vilket också kan vara en trygghet för eleven. 

En framgångsfaktor vi sett är när undervisningen kopplats till elevernas erfarenheter och 

konkreta moment, samt en tydlighet i struktur i klassrummet. då förutsättningar har skapats 

för ett tryggt klassrum. Genom att ha en röd tråd i undervisningen, att få lära sig svenska i ett 

sammanhang och i en kontext som är bekant, kan eleverna få en djupare förståelse för 

samband mellan olika övningar och sin egen lärprocess. Vi har sett i projektet, att man med 

fördel kan arbeta tematiskt också med elever som har kort eller saknar tidigare skolbakgrund. 

I ett tematiskt arbete, som har en röd tråd som genomsyrar ett ämne hjälper till att ge eleverna 

en känsla av sammanhang. Har man en förståelse för val av arbetssätt kan det bidra till att 

lättare tillägna sig svenskinlärningen och visa progression.  

7.1 QR-koder 

Solareturen är en del av arbetsmarknadsverksamheten i Karlstads kommun som ger möjlighet 

till arbetsträning för cirka 70–100 personer. Fokus på Solareturen ligger på återvinning 

av möbler, böcker, elektronik, verktyg, tavlor, köksmaterial och kläder. På Solareturen finns 

cirka tjugo arbetsstationer där varorna kontrolleras och iordningställs för försäljning i 

verksamhetens secondhand-butik. 

På Solareturen finns i dag cirka 20 arbetsstationer. Det var till en början svårt för projektets 

deltagare att veta vad de skulle göra på sin arbetsstation, då arbetet skulle vara självständigt. 
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För att underlätta för deltagarna samt möjliggöra självständighet, bads arbetsterapeuterna 

sammanfatta arbetsbeskrivningar till 7 arbetsstationer; sortering, leksaker, gardintillbehör, 

väskor, smycken, slussen (inlämning av varor) och demontering. Varje arbetsstation fick 

därefter arbetsuppgifterna nedskrivna i punktform, för att göra arbetsbeskrivningen tydlig. 

Texterna översattes därefter till arabiska av tolk, som sedan lästes och spelades in. På 

Https://privacy.flowcode.com kan kostnadsfria QR-koder skapas. QR-koder för samtliga 7 

arbetsstationer togs fram för att möjliggöra för ett självständigt arbete. Följande QR-kod hör 

till arbetsstationen för gardintillbehör. 

 

Figur 4. QR-kod, ”gardintillbehör” 

 

8 Regionalt nätverk för sfi 

Som pedagoger i projektet har vi haft en önskan att starta upp ett regionalt nätverk för sfi-

lärare. Nätverket skulle innefatta alla kommuner i Värmland, som indelades i olika områden 

för att kunna möjliggöra för nätverkande och samverkan kommuner emellan. På 

nätverksträffarna presenterades och diskuterades aktuella ämnen och forskningsrön. De 

ämnen som valdes var utifrån sfi-lärarnas önskemål. Förutom närträffar har vi i projektet fått 

möjligheten att arrangera föreläsningar för samtliga sfi-lärare i länet, två gånger per år.  

I mars 2019 arrangerade vi en föreläsning med inbjudna föreläsare, som berättade om hur de 

arbetat med suggestopedi. Suggestopedi är en undervisningsmetod som handlar om att ha en 

helhetssyn på människan och lärandet där man tränar in ett nytt språk i olika typer av 

https://privacy.flowcode.com/
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aktiviteter som innefattar rörelse, rollspel, musik, sång, dans och spel. Metoden har visat sig 

effektiv för att lära sig vardaglig kommunikation och kan användas på alla kurser och 

studievägar på sfi, men främst på studieväg 1 och för elever som saknar tidigare 

skolbakgrund. Föreläsningens syfte var att få inspiration till alternativa undervisningssätt för 

målgruppen som står särskilt långt ifrån arbete och studier. Vi pedagoger har också varit på 

studiebesök på sfi i Filipstad, där man använder sig av metoden, för att hämta tips, idéer om 

hur vi kan lägga upp vår undervisning för målgruppen i projektet. Även om suggestopedi är 

en metod som kräver att den som undervisar, har gått en särskild utbildning så är det möjligt 

att anpassa och få inspiration av metoden till den målgrupp man undervisar.  

I oktober 2020 arrangerade vi i nätverket en föreläsning med Ivana Eklund och Sara 

Lövestam som gästföreläsare. Föreläsningen fick ske digitalt då rådande omständigheter 

gjorde det omöjligt med fysiska möten. På grund av Covid-19 kunde vi därför inte arrangera 

några närträffar i nätverket under hösten.  

Under projekttiden har vi uppmärksammat att det finns önskemål och ett stort behov av 

nätverkande inom sfi. Många pedagoger önskar gemensamma träffar med kollegor i andra 

kommuner både för att knyta nya kontakter och för att få samsyn kring lärandet av 

utlandsfödda elever inom vuxenutbildningen. I ett försök att nå ut till så många lärare som 

möjligt skapades en Facebook-grupp; “Sfi lärare Värmland” som ger pedagoger möjligheter 

att utbyta erfarenheter, tankar och idéer med varandra. 

Det har varit problem med att förankra nätverket på ledningsnivå, vilket har gjort det svårt att 

nå ut till samtliga sfi lärare i länet och därmed försvårat fortsatt arbete i uppstartat nätverk. 

Syftet med nätverket var att vi skulle starta upp ett samarbete mellan kommuner under 

projekttidens gång, med förhoppning att samverkan skulle fortsätta även efter projektet tagit 

slut.  

9 Samverkan 

Samarbete mellan olika verksamheter och professioner är något vi sett varit framgångsrikt i 

projektet. Vi har sett att samverkan är viktigt för att ge rätt deltagare insatser i rätt tid, utifrån 

en helhetssyn utifrån individens situation och behov. Dessutom kan vi se goda resultat av 

samverkan mellan verksamheter då deltagare blivit mer delaktiga i egen planering, 

genomförande och uppföljning av stöd och insatser. Deltagare i behov av extra mycket 

stöttning har genom insatser från flera olika verksamheter i projektet fått sina behov 

tillgodosedda i större utsträckning.  
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Det har framkommit att genom samarbete verksamheter emellan, har deltagare i viss mån 

kunnat få hjälp att matcha arbetsmarknadens behov och vice versa. En tanke med samverkan 

är att utbildningsanordnare gynnas, då de får möjlighet att skapa ett innehåll i undervisningen 

som matchar de behov som finns på dagens arbetsmarknad. En mycket tydlig framgångsfaktor 

i projektet, har varit att med hjälp av samverkan, lyckats med att bidra till att ge deltagare en 

känsla av sammanhang och meningsfullhet, vilket har höjt deltagarnas mående och 

motivation. 

9.1 Samverkansmodellen 

Samverkansmodellen (se figur 5.) är ett påbörjat arbete i en kommun, då behovet av 

samarbete önskades mellan sfi och AME. Samverkansmodellen syftar till att fånga upp 

målgruppen som närmar sig studier, eller etablerat sig i studier och behöver olika typ av 

stöttning utifrån deltagares behov.  
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Figur 5. Samverkansmodellen 
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10 Horisontella principer 

Vi har jobbat med projektets deltagare i alla kommuner. Det är projektledarna i 

respektive kommun som bedömt vilka deltagare som har haft störst behov att 

träffa oss. Vi har genom hela projektets arbete haft ett salutogent förhållningssätt 

och som utgår från att människor vill bidra och försöker i den mån man kan – men 

att man inte har lyckats på grund av olika anledningar. Jämställdhet har 

genomsyrat undervisningen under hela projekttiden. Exempelvis har kvinno- och 

män-typiska yrken och löneskillnader diskuterats i Arbetslivskunskapskursen. Vid 

internationella kvinnodagen diskuterades frågor som jämställdhet och kvinnors 

rättigheter i Torsby, Hagfors och Forshaga.  

Vi har arbetat med en övergripande syn i klassrummet, exempelvis 

uppmärksammat fördelning av ordet, det har förekommit att vi har fått avbryta 

deltagare och fördela ordet för att alla skulle få komma till tals. Vi har försökt att 

lära känna deltagarna, när vi uppmärksammat att deltagare inte vill prata högt i 

grupp, så har vi kunnat anpassa lektionsupplägg utifrån det med alternativa 

övningar för muntlig träning. För att ingen skulle behöva känna obehag, så har vi 

vid några tillfällen ”kollat av” med gruppen/deltagare för att få information om 

känsliga ämnen lämplighet. Det kan få stora konsekvenser av att inte vara 

förberedd eller medveten innan, såväl som pedagog som elev, om man berör ett 

ämne där deltagare har svåra erfarenheter av. Vi har erfarenheter av att det kan 

leda till att minnen och känslor kommer fram, som inte går att bemöta i en 

undervisningssituation.  

Det är även viktigt att ha inblick i andra kulturer och traditioner, innan man möter 

deltagaren. I en undervisningssituation där ett samtal handlade om det laddade 

ämnet könsstympning, valde vi att ha det i en kvinnogrupp. En reflektion vi gjorde 

efteråt var att det skulle ha varit bra att ha ett liknande samtal med män, kanske 

med ett annat upplägg eller utbildad personal inom området. Detta då 

könsstympning medför stora konsekvenser för kvinnor, som dessutom är olagligt i 

Sverige och som behöver uppmärksammas.  

För att anpassa språket har vi i vissa situationer använt tolk. Några deltagare har 

haft önskemål om en speciell tolk, då har vi försökt att anpassa utifrån 

möjligheter. Vid kartläggningar har vi försökt att matcha tolk för bästa 
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förutsättningar; kvinnlig deltagare får kvinnlig tolk, respektive män som fått 

manlig tolk.  

Det som är viktigt att komma ihåg att språk har dialekter, och att de kan skilja sig 

så pass mycket att deltagare kan ha svårt att förstå. Vi har därför inte tagit för 

givet att alla förstår när man boka en arabisktalande tolk. (arabiska delas upp i tre 

huvudvarianter, där ordförråden skiljer sig åt och betydande olikt dialektiskt 

uttal). 

En annan svårighet, när man träffar deltagare med olika språk i grupper, är att 

man måste vara medveten om att elever har inte bara olika modersmål, kulturer 

och synsätt utan även erfarenheter och uppfattningar. Vi har därför varit 

uppmärksamma på kroppsspråk, gester, oroligheter osv mellan deltagarna. Det har 

visat sig att det har förekommit att deltagare har sagt olämpliga saker på ett språk 

som pedagog inte förstått och deltagare blivit illa berörda.  

Vidare har deltagarna fått möjlighet att lyssna på material om de inte har kunnat 

läsa. De har kunnat lyssna på svenska men även på sitt förstaspråk. QR-koder har 

gjorts där vi spelat in texter på olika språk.  

Vid aktiviteter som tipspromenad, fick de som kunde och ville, promenera och i 

de fall som det inte varit möjligt så fick deltagarna frågorna på plats. Vid besök på 

museum, samåkte deltagare med projektledare för att kunna delta på aktiviteten. 

10.1 Förhållningssätt 

Tyvärr har vi uppmärksammat negativa kommentarer och ett oönskat 

förhållningssätt gentemot deltagarna under projektets gång. Vi har sett att det 

finns brist på förståelse för arbetsmetoder, bemötande och hur (lite)språket 

anpassats till målgruppen. Uttryck som; 

”Det går aldrig”, ”de förstår ingenting” och ”De förstår om man säger det två 

gånger” är exempel som vi tycker är kränkande. 

Vi har varit med om att såväl som lärare som projektpersonal har “pratat över 

huvudet” på deltagare som satt bredvid samt hört att man pratar på ett sätt om 

deltagare som inte är acceptabelt. 
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I en kommun berättade sfi-lärare hur hen brukar ta med bäddtextiler, för att visa 

hur man bäddar en säng. I en annan kommun använder man sig av såväl barn- 

som bebisböcker om igelkottar i undervisningen. “De förstår om man säger allt 

två gånger”! 

Tydlighet är bra, citatet ovan uttrycker mest oförstående hos läraren. Många 

deltagare i projektet lider av psykisk ohälsa och har berättat att de upplever att de 

har låg självkänsla. Det kan leda till en ökad känslighet för kritik eller bemötning 

(SPSM, 2016). För vissa deltagare har det inneburit en stor ansträngning att bara 

kunna ta sig till en plats och sedan orka vara kvar.  

Det är många outbildade lärare som undervisar. Kommunerna har givetvis olika 

möjligheter och förutsättningar med anställningar. Dilemmat blir när de lärare 

som inte har utbildning/tillräcklig erfarenhet av att undervisa elever med kort, 

eller ingen skolbakgrund saknar förståelse för undervisningsmetoder och 

arbetssätt. Dessa lärare har oftast A- och B-grupper, då vi hört att man resonerar 

att “de har ju ändå inget språk”.  

Om man ser till praktiska faktorer, på organisationsnivå, så har vi sett brister. I en 

kommun finns det ingen ramp för att möjliggöra att rullstolsburna ska komma in i 

sfi-lokalerna. Därför har en deltagare uteslutits från sfi- undervisning, eftersom 

hon inte kan ta sig in i lokalen. Vi har även sett hur deltagare med behov av 

hjälpmedel så som kryckor och permobil, exkluderats från undervisning då det 

inte skottas på vägarna till skolan och de har därför inte kunnat ta sig fram. 

I en kommun samlades en grupp deltagare för att träffa pedagog i projektet.  När 

pedagogen kom dit, fanns varken värme påslaget i rummet, trots att det var 

vintertid. Det fanns inte heller tillräckligt med stolar eller bord till deltagarna och 

lampan fungerade inte. I ett flertal kommuner saknas digitala hjälpmedel och i de 

fall som vi har tagit med surfplattor så har ett hinder varit att det saknas tillgång 

till uppkoppling. 

11 Tips och kommentarer 

Visst motstånd till projektet och förändring i verksamheter, har kunnat förklaras 

genom att personal inte varit delaktiga och att beslut har tagits utan vetskap hos 

personal. Det har framkommit att lärare inte har velat vara delaktiga eftersom man 
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ansett att det fungerar bra i arbetet med målgruppen. Vi är medvetna om att 

förändringar i verksamheter kan förändra arbetsgrupper, uppbyggda hierarkier och 

relationer och är något som vi har uppmärksammat i projektet som ett stort hinder 

för vårt arbete. Vi kan även se att det funnits ett visst motstånd mot nya föreslagna 

metoder och arbetssätt som föreslagits. Vi har full förståelse för att nya arbetssätt 

kan leda till ökad arbetsbelastning och nya arbetsuppgifter, men tycker det är synd 

att ett samarbete mellan pedagoger och verksamheter har inte har möjliggjorts i 

vissa kommuner i den mån som önskades. Forskning visar att ju mer komplex en 

organisation är, desto viktigare är det att inkludera alla medarbetare i 

verksamheten när man arbetar med utveckling och implementering, dessutom 

krävs ett tydligt målinriktat ledarskap (Jarl, Scherp & Andersson, 2017). 

I det här projektet har framgångsfaktorer och resultat lyfts i olika sammanhang 

som möten, lärseminarium och i olika politiska sammanhang. Vi har anordnat en 

spridningskonferens för samtliga rektorer i Värmland, där vi berättat om vilka 

fördelar vi sett med kartläggning och arbetslivskurs. Vi uppmanade rektorerna att 

återkomma till oss vid intresse och vidare samarbete. Återkoppling har uteblivet. 

Det viktigaste tipset som vi vill belysa är att det är önskvärt att en utbildad 

pedagog anställs i varje kommun i kommande liknande projekt. Utan pedagogiska 

kunskaper är risken att man stjälper deltagarna mer än vad man hjälper i 

språkundervisning. I en del kommuner har man uttryckt att ”svenskundervisning” 

har varit en aktivitet i projektet, vi föreslår att undervisning fortsättningsvis bör 

bedrivas av utbildad pedagog. Språkträning kan däremot med fördel tränas med 

annan personal i projektet, men då i samråd med pedagog för bästa 

förutsättningar. När det gäller ”språkstöd” som inkluderas i arbetet med deltagare 

så är det ytterst viktigt att de håller en så pass god språklig nivå så att ett utbyte 

kan ske. Tanken med vad ett språkstöd ska göra med deltagarna i projektet måste 

förankras, så att det tydligt framgår för såväl projektpersonal som deltagare för 

bästa resultat för målgruppen.  

12 Avslutning 

Att skapa tydliga och realistiska mål kan verka enkelt, men att uppnå dem har 

visat sig vara en mycket svår uppgift. Svårigheter som vi har stött på har varit; 

bristande engagemang och oförankrade mål från såväl som ledning som personal. 
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Vi är dock medvetna om att vi kan ha överskattat verksamheters möjlighet att 

förändra och utveckla med hjälp av projektanställda och därmed satt orimligt höga 

mål mot en alltför kort projekttid. Vad vi vill förmedla till andra projekt, är att 

göra en grundläggande analys över aktuellt läge i sin kommun, kartlägga 

deltagarnas behov och förutsättningar så väl som för deltagare som 

organisatoriskt. Starta tidigt samarbeten och samverka med andra organisationer 

och verksamheter. Ytterligare en viktig faktor för ett lyckat utvecklingsarbete, är 

hur väl förankrad projektets målsättning är, hos all inkluderad personal som 

arbetar med målgruppen. Men det allra viktigaste är att se till varje individ, ta 

fasta på vad som fungerar, och därefter utgå från varje deltagares styrka och 

förmåga. 
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