
OLGA ORRIT UTBILDAR
SPRÅKOMBUDSUTBILDARE
Olga Orrit är lingvist med inriktning på  
interkulturell kommunikation. Hon arbetar 
på kansliet för Vård- och Omsorgscollege 
som språkutvecklare. 

Vård- och omsorgscollege är en nationell  
förening som certifierar samverkan mellan 
utbildningsanordnare och arbetsgivare inom 
vård och omsorg för att trygga kompetens-
försörjning. 
 Parter som ingår i certifierad samverkan 
bildar regionala VO-College. 
 Idag finns det 22 VO-College runt om i landet. 
VO-College äger också konceptet språkombud. 
Språkombud är en anställd som har ett särskilt 
ansvar för språk och kommunikation på arbets-
platsen.
 Efter det att Olga Orrit kom till Sverige 
2006 omskolade hon sig och intresserade sig 
för frågor om vuxenlärande och e-learning. Hon 

arbetade tidigare på Svenskt Demenscentrum. 
Från tidigare erfarenhet inom hemtjänst hade 
hon inblick i hur personalens arbetssituation 
såg ut.
 –  Jag har varit med och tagit fram en webb-
kurs som heter Demens ABC och som bygger 
på nationella riktlinjer för demensvård. Idag 
har över flera hundratusen personer genom-
gått utbildningen. Under min tid på Svenskt 
demenscentrum har jag också tagit fram språk-
stöd till Demens ABC.

När och hur föddes konceptet Språkombud?
 –  ESF-projektet Språksam vidareutveckla-
des i ett annat ESF-projekt: Arbetsam. I projektet 
deltog också Stockholms universitet, Södertörns 
Högskola och Nationell centrum ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

För att lära sig ett språk behövs ett 
innehåll. För att lära sig ett innehåll 
behöver man språket. Vad kommer 
först? Språket eller innehållet?

Åsikter om sfi har länge präglats av 
att eleverna ska lära sig språket först, 
innan de är redo för arbete eller studier 
i andra kurser. 
 I politisk debatt ser vi två läger. De 
som tycker att sfi-elever ska gå sfi först 
och studera andra ämnen senare – och 
de som menar att språk utvecklas när 
man är motiverad och det finns ett 
innehåll. De senare har stöd i forskning 
om vuxnas lärande.
 Över hela landet erbjuds olika typer 
av sfi, bland annat sfi med yrkesinrikt-
ning eller i kombination med yrkesut-
bildning.
 Skolverkets statistik visar att ...

➞ Läs mer! textpalatset.se

YRKES-SFI
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”De anställda talar inte tillräckligt bra svenska” hör vi på nyheterna. Konsekvensen 
av otillräckligt språk skapar missförstånd mellan personal och brukare – men också 
anhöriga. Hur kan vi stärka språket på jobbet?

Min övertygelse är att man inte kan studera sig fram till ett helt språkregister som täcker in 
hela arbetslivet och alla de talsituationer som kan uppstå  
på en arbetsplats. Min övertygelse är att det är på ...

CHEFREDAKTÖREN

EN SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSPLATS

Du vet den där känslan när det är fjärilar i ma-
gen och hela kroppen känns som sockerdricka. 
Bara av tanken på just den där speciella 
personen. Glädjen och värmen som sprider 
sig långt ut i tårna, fast ni knappt sagt något 
till varandra. Inte för att det saknas tillfälle, 
men för att ni inte talar samma språk. Knappt 
ett ord faktiskt. Ändå går det att kommuni-
cera, för viljan är stark att lyssna, förstå och 
göra sig förstådd.

Studie om studiemiljö och motivation på sfi

HAR DU NÅGON GÅNG VARIT FÖRÄLSKAD?
Genom att peka, nicka och ljuda förmedlas 
budskap mellan stulna blickar, leenden och 
skratt. Det är inga problem att snabbt lära sig 
nybörjarnivån i ett nytt språk. Motivationen är 
total. Nu är det ju få förunnat att vara så där 
galet förälskad, och tur är kanske det. Annars 
hade vi aldrig fått något gjort utan bara drömskt 
seglat runt bland rosa moln. Men motivationen 
både kan vi, och ska vi eftersträva att hitta. Vare 
sig målet är en tvåsamhet, en bostad eller ett 
jobb. Kanske är det alla tre.

 Att behärska ett stort och varierat ordförråd 
är viktigt för alla människor, men särskilt de 
som vill hänge sig åt högre studier. Vilka ord 
är det då som behövs? Det är naturligtvis svårt 
att säga, precis vilka ord eller typer av ord som 
behövs. Tydligt är att det beror av kontexten, 
och att förståelsen för den kontext där orden 
används och bör användas växer ju oftare och 
mer varierat individen ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Andreas Kjörling
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Text: Annsofie Engborg. Foto: Tony Dahl, Göteborgsregionen

Hallå där, Jenny Hostetter
Jenny Hostetter är sfi-läraren som bland 
annat har skrivit sfi-läromedel och Boken 
om sfi (2016). Hon har även arbetat som pro-
cessledare inom sfi-utvecklingssatsningen 
InVäst i västra Sverige. 

Idag är Jenny Hostetter projektledare och har 
arbetat med yrkesutbildningar med språkstöd 
inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 
sedan 2014 – och arbetar även på NC, Natio-
nellt Centrum för svenska som andraspråk, i 

Stockholm. 
Bakgrunden till utvecklingen av yrkesutbild-
ningarna inom projektet InVäst var att regionen 
hade beslutat att samverka kring utbudet. Varje 
kommun ska inte behöva erbjuda ’allt’. Regio-
nalt samarbete var därför en viktig faktor vid 
uppstarten av yrkesutbildningar med språkstöd 
och i det fortsatta arbetet. 
 
Berätta om läget på yrkesutbildningarna ...
 

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Mats Högberg
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I Unionens rapport om kommunernas 
sfi-utbud och hur det kan utvecklas un-
dersöks hur kommunernas utbud varierar 
och huruvida utbudet möter elevernas 
behov eller inte. Här framkommer en 
tankelinje om att erbjuda yrkes-sfi på 
distans.

Samtliga kommuner kontaktades och sva-
rade på vilka sfi-utbildningar de tillhanda-
håller, om de har yrkes-sfi och i så fall hur 
de ser att de kan utveckla yrkes-sfi:n. Hinder 
och utmaningar efterfrågades också. 
 •    En tredjedel av kommunerna erbjuder 
sfi förlagd till en arbetsplats, enligt Unio-
nens undersökning. 
 •    Sfi med yrkesutbildning erbjuds i 
någon form i samtliga län. Störst andel 
yrkes-sfi finns i södra Sverige. 
 •    Sex av tio kommuner i landet erbjuder 
sfi med yrkesutbildning och fem av tio 
kommuner erbjuder sfi med yrkesinrikt-
ning. Yrkes-sfi är vanligare i storstäder än 
i mindre städer och landsbygdskommuner. 
Exempelvis nämns Blekinge, Uppsala, Stock-
holm, Östergötlands län och Gävleborgs län 
som flitigast erbjuder yrkes-sfi, där Blekinge 
och Uppsala toppar listan.
 •    De allra flesta kommuner ser ett 
behov av att utveckla yrkes-sfi. Nio av tio 
svarar att de har ett utvecklingsbehov. Brist 
på ekonomiska resurser och brist på sfi-lä-
rare är ett återkommande hinder. 

 •    En annan utmaning är elevgruppen. 
I undervisningen uppger trettio procent 
bland mindre städer och landsbygdskom-
muner att högutbildade och kortutbildade 
blandas i samma utbildning. 
 •    I undersökningen framkom att kom-
muner vanligen samverkar kring yrkes-sfi 
inom sin region. 

Andra rapporter om sfi och arbetsmarknad
Tidigare studier, varav IFAU:s rapport Sfi och 
arbetsmarknaden, visar att de som avbry-
ter sfi endast på kort sikt uppvisar högre  
sysselsättningsgrad och har en högre 
inkomst än de som har studerat sfi. Men 
redan efter fem års tid ändras den bilden 
mellan de två jämförelsegrupperna. De som 
genomgått sfi har högre sysselsättningsgrad 
än de som inte slutfört sfi. Däremot har de 
en lön på likvärdig nivå.
 I Riksrevisionens rapport Nyanländas 
etablering – är statens insatser effektiva? 
studeras satsningen med yrkesutbildningar 
efter de nyanländas yrkesbakgrund, sfx. Det 
visade sig att åtta av tio som genomgått 
sfx-utbildning var självförsörjande redan 
efter ett eller två år efter sin sfx-utbild-
ning. Hälften av deltagarna fick det yrke 
de tidigare haft i sitt hemland.
 I Tillväxtverkets rapport Utbildning i 
yrkessvenska och ...

VAD ÄR 
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som 
satsat på kollegial utveckling och lyck-
ats implementera era nya kunskaper i 
undervisningen. 

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se
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R APPORT FR ÅN UNIONEN

SPRÅKUTBILDNING  
NÄRMARE ARBETSPLATSEN

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Tänk att det fanns en tid då jag som 
nyanländ i Sverige också behövde 
språk- och yrkespraktik.

Jag kom till Sverige som utbildad gym-
nasielärare 1992 och eftersom ingen 
berättade för mig att sfi fanns, studerade 
jag på egen hand. Efter tre år kände jag 
mig anställningsbar och anmälde mig 
på Arbetsförmedlingen som inom kort 
ordnade en praktikplats åt mig på en 
av Eskilstunas gymnasieskolor där jag 
skulle praktisera som tysklärare och 
dels utveckla mitt språk med fokus på 
yrkesspråk, dels lära mig hur det svenska 
skolsystemet fungerar och hur arbetsli-
vet fungerar. 
 Mycket var annorlunda jämfört med 
mina egna skol- och arbetslivserfaren-
heter från ett centraleuropeiskt land 
under tidigare kommuniststyre. Jösses! 
Jag minns fortfarande handledaren Ingrid 
med tacksamhet för det stöd hon gav mig, 
inte minst språkligt.

Min praktik – min inkörsport
Jag praktiserade i ordets rätta bemär-
kelse och lärde mig massor på arbets-
platsen. Idag händer det ofta att tillvaron 
på praktiken och arbetet inte fungerar. 
Det gör mig ledsen, för att ha en bra 
arbetsplats är viktigt. 
 För språket och för livet!

Ivana Eklund reflekterar

text: Annsofie Engborg

DELA MED DIG
Sfi-lärartidningen efterlyser goda 
exempel från din sfi-undervisning.
Skriv till: annsofie@textpalatset.se

TACK INGRID!
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En stor del av litteraturen kring arbete, arbets-
liv och ledning utgår från anglosaxiska per-
spektiv. Ett nutida verk som tar avstamp i en, i 
många avseenden unik svensk arbetsmarknad 
där den svenska modellen, självförverkligande 
och digitalisering utgör ledord, har inte funnits. 
Ett hål i litteraturen har nu fått sin efterläng-
tade utfyllnad.

Det finns få saker som gläder mig lika mycket 
som ett bra referensverk. Arbete & välfärd – 
Ledning, personal och organisationsmodeller 
i Sverige utgiven av Studentlitteratur 2019, 
är precis ett sådant. Här har redaktören Åke 
Sandberg, professor emeritus, samlat tjugo-

Text: Ylva Olausson. Foto: Privat

Arbete och välfärd – Ledning, personal och 
organisationsmodeller i Sverige

Skönlitteratur – ett  
steg närmare yrkeslivet

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

text: Andreas Kjörling

Gästskribenten Ylva Olausson är f.d. sfi-  
och sva-lärare på komvux och Stockholms 
universitet samt f.d. svensklektor i  
Spanien, Sydkorea, Finland och Skottland. 
Nu frilansar hon som sfi- och sva-lärare, 
läromedelsförfattare och föreläsare. I 
detta nummer skriver hon om hur skön-
litteratur kan ge sfi-eleverna inblick i 
yrkeslivet.

För att börja prata om och lära om arbets-
livet kan man börja med att läsa skön- 
litteratur. Det finns lättläst skönlitteratur
med yrkesinriktning som riktar sig till vuxna 
och som bjuder in till diskussioner, språkut-
veckling och kommunikation. 

(Ur Lena Thornéus Sfi och språkpraktik, 

Gothia Fortbildning 2018.)

I skönlitteraturen finns möjligheten att levande- 
göra situationer och företeelser som kan vara 
svåra för icke-svenskfödda att upptäcka, förstå 
och tolka. Med lättlästa texter om yrkeslivet 
som underlag för samtal och skrivövningar kan 
vi närma oss sfi-undervisningens mål: funktio-
nell svenska. 

Läsning om förskolan
På en sfi B-kurs kan vi till exempel läsa Försko-
lan Myran av Christina Wahldén (Vilja förlag) 
en bok med ett innehåll som angår de flesta 
nyanlända vuxna. Boken handlar om Amira 
som är två år och ska börja förskolan. Hennes 
mamma Sana är bekymrad. Kan personalen på 
förskolan ta hand om Amira? Egentligen vill 

Sana ta hand om Amira själv, men hon 
måste arbeta. 
 Här har vi tidigt i kursen ...

sex författare i form av professorer, docenter, 
statsvetare och sociologer (för att bara nämna 
några) som tillsammans bidrar med sina kun-
skaper i respektive ämnen. Bland författarna 
finns i sammanhanget kända namn som Göran 
Ahrne, Ann Bergman, Anders Boglind och inte 
minst Gunnar Aronsson. Antologin är resultatet 
av två års seminarium, där de olika texterna 
presenterats, diskuterats och analyserats.
 Resultatet är ett omfattande inbundet verk 
på dryga femhundra sidor. Boken Arbete & väl-
färd är fördelad i de tre delarna Arbetsliv ...

BOKTIPS OM SVENSKT ARBETSLIV

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Den svensksyrianske författaren har färdig-
ställt en uppföljare till sin svenska debutbok 
Nytt jobb i nytt land. Denna gång vänder 
han sig till arbetsgivare med titeln Våga 
vinna. Här får arbetsgivare i både privat 
och offentlig sektor nyttiga verktyg för att 
praktiskt jobba med mångfald.

Ali Alabdallah är en svensk-syrisk journalist 
och författare. I Syrien jobbade han som  
journalist och tv-reporter. Innan Ali flydde från 
Syrien 2014 hade han hunnit ge ut tre litterära 
verk. Förmånen att komma som journalist och 
författare till ett nytt land, har gett honom ett 
rikare världsperspektiv. Han upplever det som 
tuffare att vara författare i Sverige än det var i 
Syrien – inte bara avseende språket, men även 
i författarskapet i sig. 

 I Sverige debuterade han som författare efter 
fyra år. Hans tidigare bok Nytt jobb i nytt land 
ger både hopp och viktiga insikter till andra 
vuxna med utländsk bakgrund boende i Sverige. 
Själv jobbar han numer som kommunikatör på 
Länsstyrelsen i Skåne. 

Nu har Ali lämnat in ett nytt manus till förlaget 

och uppföljaren till Nytt jobb i nytt land kommer 
ut under början av nästa år. Den kommande 
boken heter Våga vinna. Sfi-lärartidningen 
ringde upp honom för att höra mer om den 
kommande boken. Ali berättar:

 –  Boken handlar om vad man vinner på 
att anställa internationella medarbetare. Här 
fokuserar jag på hur man kan inkludera utri-
kesfödda på arbetsplatser. Det finns en rädsla 
och osäkerhet hos många arbetsgivare för att 
anställa utrikes födda. I boken tar jag upp viktiga 
ämnen som att bli bättre på mångfald inom 
rekrytering, hur kan man hantera konflikter, 
stärka kommunikationen. Samtidigt lyfter jag 
skillnader där jag jämför svenska sociala koder 
med sociala koder i andra kulturer. Det här är 
väldigt intressant för arbetsgivare att förstå. 
Det kan gälla tid, avstånd, beröring, fika, hygien, 
gåvor, klädsel och mycket mer.

”Det finns en  
rädsla och  
osäkerhet 
hos många  
arbetsgivare  
att anställa  
utrikes 
födda.”

Text: Andreas Kjörling. Foto: Privat

Boken fyller en viktig lucka i litteraturen menar 
Ali, eftersom det är i yrkeslivet man utvecklar 
språket. Det talas mycket om sfi, om krav på 
språkkunskaper för att få jobb, men i själva 
verket är det på jobbet, i arbetet där den bästa 
och mest effektiva inlärningen sker. I autentiska 
situationer. 

 I början av nästa år (2021) kommer Våga 
vinna ut i handeln. Genom Sfi-lärartidningen 
önskar jag ett stort grattis och lycka till med 
släppet.
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam tipsar om 
specialpedagogiskt stöd för sfi

SPECIALPEDAGOGIK PÅ YRKES-SFI
Hur kan man arbeta specialpedagogiskt på 
yrkes-sfi?

 Yrkes-sfi är en kombinationsutbildning av teore-
tisk och praktisk kunskap som eleverna ska kunna 
använda på praktik och på arbetsmarknaden när 
de utför ett arbete. Inlärning av språk är mesta-
dels teoretisk medan yrkesutbildning innehåller 
mer praktiska moment. Det är mycket kunskap 
som ska läras in under en kort och intensiv tid 
vilket kan betyda högt tempo för både lärare och 
elever samtidigt som eleverna kan vara mycket 
motiverade eftersom de vet att de kan söka ett 
arbete när studierna är klara.  
 För att utbildningen ska bli bra för både lärare 

och elever krävs ett nära samarbete mellan sfi-lä-
rare och yrkeslärare och en noga genomgång 
av kursplaner och en planering för hur allt ska 
genomföras pedagogiskt på bästa sätt för att 
eleverna ska kunna lära sig så mycket som möjligt 
på den korta tiden de är i skolan för att klara sin 
praktik och kunna konkurrera på arbetsmarkna-
den och få ett arbete efter studierna.  

Specialpedagogiska tips 
 •  Ordlistor med bilder. Det är många nya 
okända ord som ska läras in under en kort tid och 
för att underlätta inlärningen kan man använda 
sig av ordlistor där man kopplar ett ord till en 
bild.  

 •   Hjälp med fraser och uttryck. Språkforsk-
ningen brukar inte rekommendera rena ordlistor, 
utan beskriver snarare ord som en komponent i 
en väv i ett språk. Eleverna bör ...

Maria Engstam, Specialpedagog

text: Maria Engstam foto: Specialpedagogkonsult

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Många
nyheter
för sfi!

Beställ
utvärderings-

exemplar

Hitta något som  
passar just för dig  
och dina elever. Språkvägen B Ny upplaga!

Textbygget – Texttyper för sfi B, C och DSamSpråk Uppdaterade utgåvor!

Alfa sfi A spår 1 Helt ny bokserie!
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NÄSTA NUMMER 15 NOVEMBER 2020
I Sfi-lärartidningen i november (2020:11) skriver vi om estetiska  
lärprocesser. Vad menas med estetiska lärprocesser och vad kan sfi 
lära av det? Har du arbetat med estetiska inslag i din undervisning?
 Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfaren-
heter om att arbeta språkutvecklande med dans, sång, målande eller 
andra estetiska inslag.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se 

AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Kungsgatan 29, 4 tr
111 56 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

ONLINE FORTBILDNING  
MED IVANA EKLUND

Formativ bedömning i klassrummet och på distans

5 webbinarier för sfi-lärare:  
boka separat eller i valfri  
kombination

Läs mer om webbinarierna på 
ivanaeklund.se/fortbildningar/
utbud

Grupprabatt 
för arbetslag

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
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