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Sfi-elever önskar vardagsnära språkträning och
studiehandledning på modersmål
Språkträning kopplat till vardagen och studiehandledning på modersmål för att kunna förstå
uppgifter, instruktioner och själv kunna uttrycka sina behov. Det är ett par av de saker som sfielever efterfrågar i den kartläggning som projektet GRINT vid GR Utbildning har genomfört i
regionen.
”Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige, men all kraft och alla
resurser är på svenska så allt tar så mycket tid och det ger resultat långsamt. Hade man lagt lika mycket
resurser och kraft på modersmålshjälp hade resultaten kommit mycket fortare.”, (citat från sfi-elev i
kartläggningen).
Genom en omfattande enkätundersökning och ett stort antal fokusgruppsintervjuer har 500 elever i
Göteborgsregionen fått göra sin röst hörd om utbildningen i svenska för invandrare (sfi). Därtill har 52
skolledare och andra nyckelpersoner inom sfi frågats om sin syn på utbildningen. Utifrån det resultat som
framkommit har faktorer för en framgångsrik sfi-utbildning kunnat skönjas, såsom studiehandledning på
modersmål, språkträning kopplat till vardagen och rutiner för att fånga upp elevernas behov.

– För att nå en framgångsrik sfi är det viktigt att utbildningen utgår från elevens förutsättningar, intressen
och mål, eftersom det bidrar till ökad motivation och förhoppningsvis även en snabbare etablering i
samhället, säger Sofia Reimer, projektledare för GRINT.
Det har även visat sig att de yrkesinriktade sfi-kurserna är de som fungerar bäst för eleverna. Detta inte
bara på grund av yrkesinriktningen, utan även för att eleverna där har gemensamma mål och
sammanhållna klasser, de får praktisk språkträning, har delmål som ska bedömas samt kontinuerliga
uppföljningssamtal.
Direktlänk till rapporten:
http://www.grint.se/sites/default/files/GRINT%20kartla%CC%88ggningrapport.pdf

Kartläggningsrapporten släpps idag, måndagen den 4 maj. Vid projektets spridningskonferens på Elite
Park Hotell tisdag den 5 maj kommer den att presenteras för bland annat skolledare för sfi,
undervisningsråd från Skolverket, tjänstemän på arbetsmarknadsenheter och Arbetsförmedlingen.
Kontakt:
Sofia Reimer, projektledare GRINT
sofia.reimer@grkom.se
031-3355058

GRINT är resultatet av många års regional samverkan kring sfi, språkstöd och integrationsfrågor i GRs medlemskommuner. Projektet drivs
av GR Utbildning med finansiering från Europeiska Integrationsfonden. GR Utbildning arbetar för det livslånga lärandet med fokus på
lärmiljöer, pedagogisk kompetens och det öppna utbildningslandskapet i Göteborgsregionen.

