Geopraktisk
EN UTVECKLINGSSTUDIE

Intro
Denna utvecklingsstudie kompletterar själva
framtagandet av Geopraktisk. Den ska ge en
bild av vilka utbildnings- och yrkesmöjligheter
nyanlända erbjuds och på vilket sätt vi anpassar
Geopraktisk efter detta.
Utöver denna genomgång har ett antal intervjuer med ledande experter inom området
genomförts. Genomgången av utbildnings- och yrkesmöjligheter samt intervjuerna
ligger sedan till grund för den sammanfattande analysen. Tanken är att försöka hitta
och belysa ett antal framgångsfaktorer och erfarenheter för att kunna genomföra en
lyckad och skarp satsning.
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Bakgrund
-och en kort intro om nyanländas väg ut i arbete
eller studier.
Denna del inleder utvecklingsstudien och ger en inblick i projektet Geopraktisk
och vem som är målgruppen för satsningen. Delen ger även en kortare
beskrivning av Arbetsförmedlingens insatser för nyanlända och hur Svenska
för invandrare (SFI) är uppbyggd.
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Beskrivning av projektet
Digital plattform
Geopraktisk är en jobbguide för nyanlända med syfte att skapa enklare vägar till jobb.
Materialet ska fungera som en språngbräda till utbildning och praktik, och innehåller
bland annat kompetensstärkande övningar för att öka kunskaper om yrket och språket
som används. Geopraktisk innehåller även studie- och yrkesvägledande information samt
frågor och svar om yrken och hur det är att söka jobb i Sverige. Materialet är anpassat för
SFI-nivå C och D och kan användas självständigt eller tillsammans med handledare vid
bland annat SFI eller Arbetsförmedlingen. Geopraktisk drevs under 2017 som ett
pilotprojekt finansierat från Tillväxtverket.

Anpassat för SFI
Det material/innehåll som tagits fram är anpassat för SFI (C och D-nivå) om borrning
och arbetsmarknaden för borrare i Sverige. SGU vänder sig specifikt till nyanlända
svenskar som studerar på SFI för att i förlängningen kunna rekrytera inom en växande
bransch, borrbranschen.
Som SFI-lärare kan du använda materialet för alla dina elever, som kan läsa lättare text
på svenska. Materialet kan till exempel utgöra basen i ett tematiskt arbete om den
svenska arbetsmarknaden, med utgångspunkt i borrbranschen. I materialet finns
utförlig information om villkor och arbetsmiljö och kan, på så sätt, vara informativt på
ett mer övergripande sätt mot alla branscher. SFI-eleverna kan med utgångspunkt i
materialet få en bild av hur den svenska arbetsmarknaden hanterar frågor som
arbetsmiljö, säkerhet, arbetstider och lön.
Materialet innehåller många färdiga lektioner, med texter, frågor och tips till eleverna.
Texterna är skrivna på lättläst svenska, med korta meningar, mycket bilder och
förklaringar av svåra ord.
Materialet är interaktivt uppbyggt med olika typer av frågor och tester som fungerar
klargörande och ger repetition av centrala begrepp inom borrbranschen. SFI-eleven
läser ett stycke, svarar på frågor och kan i slutet av materialet göra ett slutprov för att
testa sina nyvunna kunskaper inom borrning.
SFI-eleven får i materialet klara instruktioner om hur man klickar sig igenom
respektive del. I den första delen svarar eleven på frågor som ger vägledning om
personen passar till jobbet som borrare. I den andra delen får eleven veta saker som
arbetstider och lön.
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Den tredje delen utgörs av en presentation av olika borrtekniker, fakta om jord och
bergarter. I den fjärde och avslutande delen ges information om olika alternativa
utbildningsvägar.

Arbetsförmedlingens insatser
för nyanlända
- en kort sammanfattning

Nyanlända vuxna har en karriär framför sig och många har även en bakom sig. En
vanlig utmaning är att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess
rekryteringsprocesser är begränsad, vilket kan göra det svårt att hitta vägar in på
arbetsmarknaden. Ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan underlätta
vägen in för den enskilde.
Det handlar även om att visa olika vägar in i vårt skol- och yrkes system, till exempel
SFI, komvux och folkhögskolor, praktik etc. Många studie- och yrkesvägledare brukar
göra studiebesök och ta hjälp av lite äldre studenter som redan är inne i
vuxenutbildningen och som kan förklara på elevernas eget språk hur de har gjort.
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag syftar till att den som är ny i Sverige så
snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och klara
sin egen försörjning. Under två års tid kan den nyanlände ta del av olika insatser, som
utbildning eller praktik.

SFI- svenska för invandrare
Svenska för invandrare, SFI, är en utbildning i svenska språket på olika nivåer för
vuxna som inte har svenska som förstaspråk. Under SFI-utbildningen får personen
dessutom orientering i hur det svenska samhället fungerar. SFI kan läsas på heltid eller
deltid och utbildningen är avgiftsfri.
De utbildningar som Arbetsförmedlingen hänvisar till tillhandahålls av kommunerna.
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Praktik
Är en person inskriven i etableringsuppdraget och behöver stärka sina möjligheter att
få ett arbete i Sverige, då kan han eller hon få göra praktik. Arbetsförmedlingen har
flera olika typer av praktik beroende på personens individuella behov. Till exempel kan
praktik göra stor nytta om den arbetssökande behöver få yrkesorientering,
yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka sin yrkeskompetens. En
praktikplats ger också referenser från en arbetsgivare i Sverige som den arbetssökande
kan stärka sin jobbansökan med.

Subventionerad anställning
En arbetsgivare som vill anställa en person som är ny i Sverige kan i vissa fall få
ekonomisk ersättning av Arbetsförmedlingen under en tidsbegränsad period.
Grunden för att arbetsgivaren kan få ekonomiskt stöd kan variera. Det kan till
exempel vara att den arbetssökande behöver få en möjlighet att lära sig mer svenska
genom att vara på en arbetsplats, att arbetssituationen behöver anpassas på grund av
en funktionsnedsättning, eller att personen av andra orsaker behöver mer stöd i sin
etablering på den svenska arbetsmarknaden. Det ekonomiska stödet till arbetsgivaren
syftar till att underlätta för personen att få anställningen.
Arbetsförmedlingen har flera olika anställningsstöd. Det kan antingen vara ett så
kallat instegsjobb, ett nystartsjobb eller ett traineejobb.

Kompletteringsutbildning
Arbetsförmedlingen kan erbjuda kompletteringsutbildningar för den som är med i
etableringsuppdraget, och som behöver utveckla och/eller bygga på sin kompetens så
att den matchar den svenska arbetsmarknadens krav. Kompletteringsutbildningarna är
yrkesinriktade och utformas utifrån individuella behov. En kompletteringsutbildning kan
till exempel vara en arbetsmarknadsutbildning.
Den arbetssökande planerar tillsammans med sin arbetsförmedlare vilken utbildning
som passar bäst.

Validering - förstå och göra sin kompetens synlig
För den som är ny i Sverige och som är inskriven i etableringsuppdraget, blir
första steget att personen själv får beskriva sina tidigare erfarenheter för en
arbetsförmedlare. De kompetenser och tidigare erfarenheter som kommer fram i
samtalet översätter och bedömer vi utifrån svenska förhållanden för att lättare
kunna matchas mot arbetsmarknaden.
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Att bedöma kompetens kallas för validering. Det betyder att en person som har arbetat
eller studerat i ett annat land kan få reda på hur sin kompetens och yrkeserfarenheter
står sig i förhållande till kraven som finns för ett liknande yrke eller utbildning i Sverige.
Detta underlättar för den arbetssökande när han eller hon ska söka arbete inom sitt
yrkesområde eller planera för hur man ska gå vidare för att utveckla sin kompetens.

En introduktion till vuxen
utbildning för nyanlända och
studie- och yrkesvägledning
Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare en kort introduktion
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna personer med
annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen
ska också ge grundläggande färdigheter i att läsa och skriva till den som saknar
sådana. Det kan gälla elever som inte kan läsa och skriva, elever med
kort skolbakgrund, men också de som har ett annat skriftspråk.

Förändring i kursplanen från 8 augusti 2017
Från den 8 augusti 2017 gäller nya studievägar. Avsikten är att studievägarna ska
vara mer målgruppsanpassade och sammanhållna. Skolverket har därför tagit fram
nya kurskoder.

Studievägar
Studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och
mål samt visar på vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig. En elev
börjar sina studier inom den studieväg och kurs som bäst passar hans eller hennes
individuella förutsättningar.
En elev kan avsluta utbildningen efter respektive kurs, men intentionen är att alla elever
ska ges möjlighet att studera till och med kurs D inom sin studieväg. Kunskapskraven
för en kurs är desamma oavsett studieväg.
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Läs- och skrivinlärning

STUDIEVÄG 1
Individanpassning
Flexibilitet
Samverkan

|

STUDIEVÄG 2 |
STUDIEVÄG 3 |

•

Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.

•

Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.

•

Studieväg 3 består av kurserna C och D.

A

B

C

D

B

C

D

C

D

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 eleven
bör börja på utgår ifrån en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar
och vad som i övrigt kan ha betydelse för att uppfylla kraven.
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning
som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket.
En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig
och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap
för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läsoch skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev som inte är
funktionellt litterat eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet ska få läsoch skrivundervisning inom ramen för utbildningen.
Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation,
kunskaper och studiemål. Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med
eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och
långsiktiga mål.
Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med
förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik
eller annan utbildning. Den måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats,
innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen.
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Digitala verktyg en bra väg att gå
Digitala verktyg kan stimulera och underlätta utvecklingen av skriftspråksfärdigheter
i svenska och även på modersmålet. När eleverna i ett tidigt stadium i
språkundervisningen får möjlighet att kombinera meningsfulla uppgifter med digitala
verktyg för att lära och kommunicera utvecklas deras digitala kompetens. Här följer
exempel på aktiviteter som kan vara betydelsefulla i stärkandet av elevernas självkänsla
och ge en god start i utvecklingen av den digitala kompetensen:

•

att kunna starta och stänga av en dator eller annat digitalt verktyg,

•

att logga in och logga ut ur digitala tjänster,

•

att använda sök- och översättningstjänster,

•

att navigera på internetsidor och appar (mobilapplikationer),

•

att använda sig av tangentbord för att kommunicera.

Vidare kan digitala verktyg ge eleverna möjlighet att arbeta växelvis på modersmålet
och svenska, exempelvis via fjärrundervisning eller distansundervisning.
Tre positiva aspekter av användningen av digitala verktyg som kan lyftas fram är
individualisering, återkoppling och flerspråkighet. Dessa aspekter introduceras här och
exemplifieras i avsnittet ”Digitala verktyg i skriftspråksundervisningen”.

Individualisering
Med digitala verktyg kan du som lärare anpassa undervisningen utifrån elevernas
behov. Att ta tillvara de möjligheter som digitala verktyg erbjuder skapar flexibilitet i
undervisningen och gör att eleverna känner sig delaktiga när de får uppgifter där de
lyckas i och med ett aktivt medskapande. Andraspråksutvecklingen kan bygga på
elevernas styrkor där exempelvis elever som föredrar att tala svenska kan spela in sin
berättarröst för att sedan lyssna och skriva med talsyntes som stöd i en surfplatta
eller dator. I filmer kan textstycken läsas upp medan en markör följer den upplästa
texten. På så sätt kan eleven träna på läsning hemifrån med en dator, surfplatta eller
smart telefon. Du gör sedan materialet tillgängligt exempelvis via en blogg eller en
lärplattform vars innehåll eleverna kan nå via genvägar såsom QR-koder (se avsnittet
”QR-koder för koppling till digitalt innehåll”).
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Eftersom språkutveckling är en social process bör man tänka på att använda digitala
verktyg på ett sätt som gör att eleverna inte blir för ensamma i sitt lärande. Det
finns digitala verktyg som möjliggör interaktion både mellan lärare och elever samt
elever sinsemellan. Digitala verktyg kan även göra det möjligt för elever att använda
sitt modersmål som verktyg för sitt eget lärande, t.ex. i form av digitala ordböcker
och ljudböcker på modersmålet. Genom att aktivt arbeta med olika digitala verktyg
kan eleven lära sig hur det egna lärandet bäst går till. Här kan du ge eleven konkreta
studietekniska råd när det gäller arbetet med multimodalt material, (material som
innehåller såväl text som ljud, bild och rörlig bild).

Återkoppling
Interaktiva övningar på webben och i appar innebär bland annat att eleven kan få
direkt återkoppling om svaret är rätt eller fel. Detta i kombination med att övningarna
är multimodala innebär att andraspråksinlärare kan utveckla språket utan att vara
beroende av skriftspråket men det kan också vara en väg in till skriftspråket. Du som
lärare bör skaffa dig en överblick över hur det går för eleven medan han eller hon
övar med den här typen av interaktiva övningar för att kontinuerligt kunna bistå med
formativ återkoppling, det vill säga återkoppling som bekräftar vad eleven kan, hur
elevens språkutveckling ser ut och vad eleven behöver träna vidare på. Att eleven får
facit innebär med andra ord inte att eleven ska lämnas ensam med uppgiften.
Appar erbjuder ofta möjligheter till skriftspråkutveckling med hjälp av statisk eller
rörlig bild, ljud och text och eleven kan få direktåterkoppling efter varje svar. Detta
gör att eleven kan träna svenska genom att lyssna och få stöd i att hitta rätt svar
samt repetera ord, fraser och meningar i svenska för att befästa dem (Basaran,
2016). Använd verktygen för att kombinera facitfunktionen med att ge individuell
formativ återkoppling när det gäller elevens språkutveckling i det aktuella momentet.
Du kan spela in ljud- eller filmklipp för att ge återkoppling. Då det är möjligt kan
återkopplingen även ges på elevens modersmål.

Flerspråkighet
Eftersom elever i SFI och SVA på grundläggande nivå kommer från olika delar av
världen är det en fördel att ta vara på de digitala verktygens möjligheter till användning
på andra språk än svenska. I en surfplatta eller smart telefon kan man exempelvis infoga
tangentbord på olika språk och växla mellan tangentborden när man skriver. Det gör det
möjligt för eleven att först skriva text på det språk man behärskar och sedan översätta
texten till svenska med hjälp av ett översättningsverktyg, göra sökningar på internet eller
växla mellan olika språk när eleven skriver en text.
Allt ovan är hämtat från “Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna”
Hülya Basaran, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, inriktning språk- och
kunskapsutvecklande med digitala resurser 2016-12-02.
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Intervjuer
Sex intervjuer med personer med erfarenhet
av nyanlända, utbildning och yrkes- samt
studieverksamhet.
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Andreas
Fejes
Professor i vuxenpedagogik • Linköpings universitet

Beskriv kort vad du arbetar med och på vilket sätt det relaterar till vår satsning
Jag innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik och ansvarar för en forsknings
miljö på drygt 20 medarbetare som på olika sätt jobbar med forskning och utbildning
inom det vuxenpedagogiska området. Inom miljön finns Sveriges enda Folkhögskol
lärarprogram, vi ansvarar för yrkeslärarprogrammet vid vårt lärosäte, vi har ett inter
kontinentalt masterprogram i adult learning och global change i samarbete med
universitet i Australien, Kanada och Sydafrika, och vi erbjuder även en rad fristående
kurser inom det vuxenpedagogiska området. Miljön har omfattande samverkansuppdrag i
form av uppdragsutbildningskurser, föreläsningsverksamhet, följeforskning och
utvärderingar, där uppdragstagarna bl.a. är myndigheter, skolhuvudmän och
studieförbund.
Forskningen inom miljön spänner över en rad kontexter, bl.a. kommunal vuxenutbildning
(inklusive svenska för invandrare), folkhögskola, studieförbund, gymnasial yrkesutbildning,
yrkeshögskolan, arbetslivet, och det civila samhället. Sedan millennieskiftet har forskning
av validering av kunskap och kompetens varit ett starkt profilområde inom miljön, där
framförallt professor Per Andersson bedrivit omfattande forskning, tillsammans med
bl.a. Andreas Fejes. Forskningen har framförallt riktat in sig på olika sammanhang där
yrkeskunskap skall identifieras, bedömas och dokumenteras. Vi har studerat en rad olika
yrkessammanhang, t.ex. arbete i äldreomsorgen och fastighetsskötare och inte minst har vi
intresserat oss för att studera validering av migranters (yrkes) kunnande.
En bra översikt över forskning om validering i Sverige finns på denna länk:
journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/13166/11755
Under hösten har vi också lanserat forskningsprogrammet migration, lärande och social
inkludering, där vi riktar fokus på hur olika sammanhang för att lära sig det svenska språket
och samhällsorientering riktat mot (unga) vuxna migranter (framförallt nyanlända) kan
bidra till deras sociala inkludering, på arbetsmarknaden likväl som i samhället mer brett.
Vi samarbetar med en rad partners som är med och finansierar programmet. I dagsläget
är våra partners Norrköpings kommun, Linköpings kommun, ABF nationellt, Sensus lokalt,
Bildningsförbundet Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. 
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 Andreas Fejes forts.
För tillfället genomför vi studier av studieförbundens (ABFs) verksamhet med
svenska från dag 1 som riktar sig till asylsökande, och språkintroduktion på
gymnasieskola och hur denna organiseras av kommunen jämfört med hur den i ett
pågående försöksprojekt organiseras av Folkhögskolor. Vår ambition är att framgent
knyta fler partners till oss och studera fler sammanhang, bl.a. svenska för invandrare.
Fokus i våra studier ligger på deltagarnas meningsskapande kring sitt deltagande. Vi
intresserar oss för deras bakgrund, hur de tänker om nutid och sitt deltagande, och hur
de tänker om sin framtid, vad vill de uppnå. Vi observerar och deltar även i
undervisningen och intervjuar även lärare/cirkelledare, samt rektorer/ansvariga för
verksamheten. Vi kommer sedan 2,4 och 6 år senare följa upp våra intervjuer med
deltagarna, för att identifiera hur de ser tillbaka på sitt initiala deltagande i t.ex. svenska
från dag 1, och vad som sedan dess varit viktigare för deras bana mot inkludering. Med
andra ord, fokus är på nyanlända och migranters inkludering(ev exkludering)banor.

Om du fritt funderar, vad har du för erfarenheter eller tankar till den
satsning vi ska göra
Vår kompetens ligger framförallt inom området bedömning av yrkeskunnande, och
hur validering på olika sätt organiseras för att på ett bra sätt kunna identifiera och
dokumentera deltagarnas kunskaper. Vi håller för tillfället bl.a. kurser på uppdrag av
Skolverket om validering. Med andra ord, vår erfarenhet och kunskap och i relation till
ert specifika projekt handlar framförallt om denna forskningsförankrade kunskap och
validering, bedömning av kunskap och kompetens, samt forskning med fokus på
lärande och social inkludering.
Ett intressant exempel eller liknande satsning är den pedagogiska appen Alfavux. Det
är en app för ordinlärning som riktar sig främst till ungdomar och vuxna med ett annat
modersmål än svenska och som saknar läs- och skrivkunskaper helt eller delvis. Alfavux
har möjliggjorts med hjälp av statsbidrag från Skolverket för utbildning i svenska för
invandrare 2013. Komvux i Norrköping tilldelades medel för skapandet av en app.
Alfavux innehåller närmare tvåhundra vanliga svenska ord med foton till. När ett foto
visas hörs en röst som läser upp ordet. Bokstäverna ligger blandade på fotot och dras
till rutor. Varje bokstav ljudas samtidigt som den dras på plats. Om bokstaven placeras i
fel ruta hoppar den tillbaka. När hela ordet är korrekt stavat läser rösten upp ordet igen.
Det finns en högtalarsymbol som går att trycka på för att upprepa ordet obegränsat
antal gånger.
Läs mer om detta på Norrköping kommuns hemsida:
www.komvux.norrkoping.se/SFI/alfavux.aspx 
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Daniel
Pernikliski
Utbildningskoordinator • Ställningsentreprenörerna, STIB

Om STIB
Ställningsentreprenörerna är den rikstäckande branschorganisationen för ställningsentreprenörer i
Sverige. Föreningen grundades 1986 och har 135 medlemsföretag fördelade över hela landet. Gemensamt
för medlemsföretagen, är att de kontinuerligt och till väsentliga delar har sin huvudsakliga verksamhet
bestående i montering av ställningsbyggnad.

Vad var din uppgift i projektet?
Jag fick till uppgift att ta fram en digital plattform som skulle ersätta pappersmaterial
som skickades ut som förstudier till företaget där eleven var anställd. Plattformen
skulle erbjuda en chans att plugga under lite längre tid, på tider som passade eleven
bättre. Jag har arbetat med tillsammans med pedagoger och varit länken mellan
ställningsföretagen och deras anställda, och de som har utformat plattformen tekniskt,
programmerarna. Det har varit en lång och brokig väg att ta fram ett verktyg utan att
riktigt veta vad vi ville ha/behövde. Men med tiden har det karvats fram till någonting
bra som fortsätter att bli bättre.

Vad skulle du gjort annorlunda om du kunde?
Utbildningen är upplagd så att den består av många avsnitt, med prov efter varje
avsnitt. På så sätt försöker vi säkerställa att eleven tar med sig tillräckligt mycket inom
varje område. Det gör det också lättare för eleven att beta av bit för bit, istället för att
se en stor hög med papper och chockeras över att behöva lära sig allt, inför ett stort
prov som täcker hela kursen. Responsen har överlag varit god från eleverna, men
också från lärarna som håller den lärarledda delen i den stora ställningskursen. De
upplever att eleverna kommer bättre förberedda nu, när de tvingas göra prov under
förberedelsen. Så var det inte förut.

Att jobba med inte helt studiemotiverade eller vana studenter
Till att börja med ska sägas att mycket av det som finns på vår plattform är lag
stadgade kurser. En stor del av målgruppen, ställningsbyggarna, är inte särskilt förtjusta
över att plugga utan gör det för att de måste, och är obekväma i skolbänken. 
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 Daniel Pernikliski forts.
Många har svårt att koncentrera sig. Många har svårt med språket. Den största
utmaningen har varit att göra det så drägligt för dem som möjligt. Många filmer och
illustrationer har ersatt texter, och är stöd till texter. Jag har också ägnat massor av tid
att försöka förenkla språket i texterna, som överlag har varit väldigt svårt (även för
en studievan), och även sålla bort det som inte är särskilt relevant. Jag har anlitat en
illustratör och ritat mycket själv.
Vi har kommit långt, men det är fortfarande svårt för någon som har problem med
språket eller svåra koncentrationsproblem. Målet är att ersätta ännu mer text med
filmer och bilder, så långt det går. Vi håller just nu på att ta fram en ny plattform, som
dels underlättar för handledarna att hålla koll på sina elever, men också funktioner som
kommer att underlätta för eleverna. Dels kommer man kunna få texterna upplästa
och dels kan man få material översatt. Visserligen är det google translate som ligger
bakom, men det är ändå ett stöd.

Ett spännande pilotprojekt
Pilotprojektet vi nu ska försöka få igång i Blekinge/Skåne innebär
att Arbetsförmedlingen ska söka upp potentiella nyanlända som
kan tänka sig arbeta som ställningsbyggare. De personer som
AF går vidare med kommer i ett första möte träffa potentiella
arbetsgivare och STIB, här kommer vi att informera vad yrket
innebär och vad som förväntas av arbetstagaren. Efter detta
möte kommer de som fortsatt har ett intresse att under fem
veckor förberedas med yrkessvenska, förmodligen även under
dessa veckor genomgå STIBs introduktionskurs och Y1. Därefter
påbörjas en provanställningsperiod som lärling i utvalt företag som
förhoppningsvis leder till fortsatt tillsvidareanställning.

Vad är dina erfarenheter och vad skulle du kunna bidra med?
En av mina största styrkor är att jag kan göra en svår text mer lättillgänglig. Ofta
tänker man att det handlar om att komprimera en text och göra den kortare, men
ibland kan det vara precis tvärtom. En lång och svår text kan behöva broderas ut och
bli ännu längre, med andra ord och med bilder, både för att inte verka avskräckande,
men också för att bli mer luftig och begriplig.

Lite tips för hur vi ska gå tillväga?
Vi utvärderar kontinuerligt, i samband med varje kurs, och det som är absolut
populärast är filmer. De som har svårt med språket eller svårt att koncentrera sig får
lättare att veta vad det handlar om när både ljud och bild samverkar. Allra bäst har det
fungerat när vi har haft möjlighet att ha text, stillbilder, illustrationer och filmer inom
samma område. Eleverna behöver då inte göra allt utan kan koncentrera sig på den
variant som passar bäst för dem. 
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Alexandra
Sjöberg
Utvecklingsledare på Enheten integration
och etablering • Arbetsförmedlingens huvudkontor
Tillgänglighet A och O
En fråga angående den tänkta sajten, som är väldigt tilltalande estetiskt och
pedagogisk är: Hur många språk kommer sidan vara på? I alla fall informationen om
branschen, behoven och vägen in i jobb i branschen. (Apropå tillgänglighet)
Anledningen till att jag resonerar över det är för att vi vet att informationen går ut till
fler om den görs tillgänglig för fler. Den kommer även kunna nå målgruppen som är
asylsökande och som har väldigt begränsad till ingen tillgång till svenskundervisning
under asylprocessen. Du nämner i ditt mail att själva plattformen ska vara på SFI-nivå D
– men för att vara framgångsrika – i det breda perspektivet är en framgångsfaktor att
personerna ska kunna hitta info om möjligheten inom branschen så tidigt som möjligt.
Detta kan också vara en morot under svenskstudierna.
Och nu då vi ändå är på språkfrågan, så passar jag på att nämna att den i särklass
största frågan vad gäller etablering av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden är
just språket. Vilken språknivå vill en som arbetsgivare att en kandidat ska ha och vilken
språknivå kräver, egentligen och på riktigt, jobbet…
Det är jätteviktigt att undersöka vad ”skallkravet” på svenska språknivån är i
branschen, inom yrket – så att en inte bygger ett ”kompetens/utbildnings-verktyg”
enkom med fokus på hantverket, yrkesutövandet och inte språket med ett budskap om
att det kan leda till jobb om personerna sedan kommer bli nekade anställning pga hur
deras svenska språk är. En förväntansfråga och en fråga som jag personligen anser att
det är enormt viktigt att lägga korten på bordet kring – speciellt för de nyanlända.

Vad ska SGU generellt tänka på för att lyckas?
Alltså använd det breda perspektivet. Nämner ovan vikten om att tidigt fånga intresset
hos de nyanlända. Att tidigt visa vägen till branschen – speciellt för dem som inte har
den tydligaste av vägar in, pga väldigt nischad bakgrund, utbildningsnivå, osv. 
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 Alexandra Sjöberg forts.
I den grupp som idag ingår i etableringsuppdraget är 7 av 10 under 40 år, vilket är
en enorm resurs. Idag är utbildningsnivån, om den är låg, den största anledningen till
arbetslöshet – oavsett etnicitet, men många av de som nu står som arbetslösa bland
de nyanlända, har just låg utbildning.
Så vill en nå många, ha en bredd i basen av potentiella deltagare/kandidater är det
den bästa – och mest samhällsnyttiga – gruppen att sikta in sig på. Att de inte har någon
utbildning har mer med bristen på möjligheten till utbildning än förmåga att tillgodogöra
sig den att göra.
En ”äkta” framgång för detta projekt kommer ju vara när en nyanländ för jobb i
branschen efter att ha tagit del av den resa ni har för avsikt att staka ut. Staka ut den
tydligt och se till att ni har arbetsgivarna och facket med er. För om den enskilde
arbetsgivaren i slutändan inte alls är öppen för att anställa en nyanländ – så blir hela
erbjudandet, hela plattformen ett luftslott.

Hur ska SGU nå ut? Intressanta vägar och samarbeten?
Jobbsprånget genom IVA är generellt en bra partner för den högutbildade gruppen,
ingenjörerna framför allt.
Kommunerna där branschens behov är som störst kommer vara viktiga partners för
framgång – och de har ju dessutom oftast nära samarbeten med oss på
Arbetsförmedlingen. Dessutom kan det vara relevant att jobba med de kommuner som
har fått medel från Dua-delegationen – speciellt där branschens behov är som störst.
Sen är det ju vi – Arbetsförmedlingen där merparten av de som SGU vill nå finns.
Hur ser informationen på vår hemsida ut? (Vi talade ju lite om det och att branschens
alla nyanser och yrkesroller faktiskt inte alls syns för borrare). Vi har dessutom
plattformen som heter Jobskills som är ett resultat av Arbetsförmedlingens uppdrag
kring tidig kartläggning av kompetens hos nyanlända. Den plattformen innehåller
karriärguider. Är er bransch, era yrkesroller med och är de korrekt representerade?
I den plattformen kommer vi kunna marknadsföra verktyget/utbildningen/branschen.
Det är dessutom en öppen plattform för arbetsgivare och asylsökande/nyanlända
att finna varandra på. Dock ansvarar både den nyanlända och arbetsgivarna för sina
egna processer inom den plattformen och Arbetsförmedlingen tillhandahåller den
(förenklat). 
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 Alexandra Sjöberg forts.
Erfarenheter av att bygga en sajt eller kurs digitalt för nyanlända?
Fastighetsbranschen (Lena Nykvist – FASTUN: Fastighetsbranschens utbildnings
nämnd) jobbar jättemycket med digitalisering, samma med elteknikbranschen – ett tips
är att snacka med en Pär Lundström på INS som är mycket duktig och insatt i frågorna
ni undersöker. Sen har vi ju så klart även vår egen digitala avdelning där två enheter
jobbar med digitaliseringsprojekt. Om du vill tala med någon av de som jobbar där så
kan du säga till.

Har du några exempel på liknande projekt?
Just nu är arbetsmarknaden full av liknande projekt, i större och mindre format. – lokala
och nationella. En del sker inom ramen för parternas arbete med snabbspåren och är
finansierade med främjandemedel och en del är inom ESF-projekt. Kan tyvärr inte lista
exempel men de ovan nämnda branscherna kan vara värt att ta en kontakt med. Det
finns säkert hur mycket mer som helst att säga, men detta blir mitt bidrag för nu. Hojta
till om du vill ha fördjupning. 
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Eyad Lolo
Geolog • Sveriges geologiska undersökning

SGU har samlat in och utvecklat geologisk information i 160 år, och med åren har det
blivit en stor mängd geologiska data i form av stenar, tunnslip, borrkärnor, jordprover,
fossil och annat från Sveriges alla hörn. Även om mätmetoder och kunskap om geologi
har utvecklats med tiden är äldre geologisk information fortfarande mycket relevant
och till nytta även i dag.
Mot den bakgrunden jobbar Eyad Lolo på SGU med att digitalisera geologisk
information och lagra i öppna databaser så att informationen blir tillgänglig för
länsstyrelser, kommuner, företagare och andra samhällsplanerare. Till SGU kom
Eyad i februari 2017 som praktikant under tre månader. Detta har sedan övergått
till en anställning som geolog inom ramen för regeringens satsning ”moderna
beredskapsjobb”, ett initiativ för att på statliga arbetsplatser anställa personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden.
Eyad Lolo har utbildat sig inom geoteknik och stratigrafi vid universitetet i Aleppo.
Det är en bakgrund som kommer väl till användning i arbetet på SGU, där han hittills
huvudsakligen har jobbat med att komplettera SGUs databaser med borrhålsinformation
från den sedimentära berggrunden och med digitalisering av tunnslip. En vecka i
september har Eyad Lolo också hjälpt till med att installera grundvattenrör och ta
borrprover i Västernorrland, något som han har viss erfarenhet av från Syrien.
Innan kriget bröt ut hann han med ett antal jobb som geolog och geotekniker, samt
även genomföra en militärtjänst. Eyads familj tillhör landets kristna minoritet och
när Al Qaida tog över makten i stora delar av nordöstra Syrien blev det ohållbart att
stanna kvar. Eyads bror och mamma var de första som flydde och tog sig till Sverige.
I 2014 lyckades även Eyad fly, via båt från Turkiet till Grekland, och den 22 december
samma år anlände han till Sverige för första gången för att återförenas med sin familj
i Eskilstuna, där nu hela familjen bor. Men det är den 27 februari 2016 som Eyad räknar
som sin första dag i Sverige.
– Det var då jag fick uppehållstillstånd, och därmed möjlighet att lära mig svenska och
söka sysselsättning. Innan kunde jag inte göra så mycket annat än att gå till kyrkan för
att lära mig svenska, berättar Eyad Lolo. 
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 Eyad Lolo forts.

Här kommer lite tankar och tips från Eyad för att som nyanländ
kunna ta sig in på arbetsmarknaden:

Hur hittade du och lyckades du att fått ditt
jobb på SGU?
Det var via ”korta vägen” – arbetsmarknadssatsning
för nyanlända akademiker.
Min handläggare ringde mig och erbjöd tjänsten på SGU.
Först så validerades mina betyg/intyg från universitetet (geologutbildning).

Beskriv ditt arbete och vad som är bäst med ditt jobb?
Roligt att jag har fått pröva på så många olika arbetsuppgifter. Roligast har varit att
vara ute i fält och borra. Jag har fått väldigt bra bemötande. Min handledare och min
fadder har varit väldigt snälla och hjälpt mig både på jobbet och med privata saker.
De har berättat mycket om hur det funkar i Sverige.

Vad har du för tips till andra nyanlända för att komma ut i arbetslivet?

•

Språket, lär dig svenska, mycket viktigt.

•

Utbildning. Måste ha någon form av utbildning för att kunna få jobb i Sverige.

•

Man måste kämpa. Det är svårt i början. Vara beredd att pendla. I mitt hemland
Syrien så pendlar man inte. Där bor man och jobbar i samma stad. Detta är en
stor skillnad i Sverige och man måste inse att man måste vara beredd att pendla
för att få jobb.

Har du några tips hur vår plattform ska se ut för att locka till sig nyanlända?
Berätta om villkoren i arbetslivet i Sverige. Normalt att arbeta i en annan stad.

Hur skiljer sig sättet att få jobb i Sverige jämfört med ditt hemland?
Kan vara via annons/ansökningsbrev men inte säkert att det går till på samma sätt
som här. I Syrien är det inte ovanligt med mutor. 
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Pål
Sundqvist
Min hemvist är ESS-gymnasiet där jag undervisar i svenska
och svenska som andraspråk samt är IKT-pedagog i mitt kollegium.

Min bakgrund
Jag har arbetat som gymnasielärare de senaste nio åren. De första fyra på
introduktionsprogrammet Språkintroduktion, och de senaste fem på en skola med
specialpedagogisk profil. På båda arbetsplatserna har jag haft, och har, ett IT-ansvar
(f.n. som IKT-pedagog på halvtid).
2015 startade Stockholms stad ett projekt om innovativa pedagogiska lösningar inom
digitalisering. Ett av spåren var ”spelifiering”, där jag fick möjlighet att utforska fältet. Jag
har länge spelat själv och funderat på drivkrafterna i engagemang som spel besitter,
men skolan ibland saknar. I projektet gjorde jag två ”spel”, ett om de nordiska språken
(Språkäventyret) och ett om källkritik (Jakten på Källan). De gav mig insikt i att en
spelifierad, digital lärmodell fungerar, och särskilt bra för elever i behov av särskilt stöd.
Sedan dess har jag föreläst och utforskat området spelifiering genom egna experiment
och litteratur i den mån av tid som jag haft. Tyvärr finns det inga snabba lösningar
(ännu) för detta, men det är ett perspektiv som lyfts fram i digitala läromedel.

Det breda perspektivet på spelifiering för nyanlända
Jag har själv inte arbetat riktat med spelifierade lösningar för endast nyanlända, dock
har jag haft elever som tidigare kategoriserats som nyanlända i min klass.
Spelifiering har för mig handlar om det som spel är bra på – att läsa av behov och
bemöta dem. En förenklad jämförelse är att säga att spel är on demand. Moderna
spelare får den hjälp de behöver för att spelet läser av hur de spelar och hjälper dem
när så behövs. I äldre spel fanns ingen s.k. handhållning, däremot var premissen så pass
simpel att den uppmuntrade trial and error. 
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 Pål Sundqvist forts.
De spelmekaniska element som jag har föreläst om är ganska basala, och
med tiden har jag kommit att omvärdera värdet av olika element. Dock
används alla dessa i spel idag.

•

Poängsystem

•

Nivåer (knutna till spelarens framgång)

•

Achievements/Troféer

•

Kartor

Jag skulle kunna expandera listan ytterligare utan att vara uttömmande:

•

Socialt samarbete (flera spelare)

•

Ramberättelse

•

Crafting (att spelaren tillverkar föremål som den behöver)

•

Skapande (möjligheten att bygga saker i spelvärlden)

•

Avatarer (figur som representerar spelaren i spelvärlden, som också är
anpassningsbar)

Listan skulle kunna bli näst intill oändlig.

Behov
Utgångspunkten i spelifiering är att ta reda på vad eleverna (eller målgruppen) ska lära
sig eller göra. Mitt första spel, Språkäventyret, utgick från ett av de minsta målen i kursen
som handlade om de nordiska språken. Eleverna behöver bara få kännedom om ämnet
och visa att de förstår likheter och skillnader mellan språken för att få ett godkänt betyg.
Vare sig du gör ett spel för nyanlända eller pensionärer, behöver spelet kommunicera
mål och ibland också syfte för att upplevas som meningsfullt. När jag tänker på geologi
och spel så kommer jag inte undan Minecraft som har lärt mig massor om olika
ädelmetaller. Att spänna bågen så hårt är dumt, men det fungerar som illustration. 
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 Pål Sundqvist forts.
Spelet behöver vara enkelt och roligt, och gärna lära spelaren om ämnet
utan friktion. Det behöver vara utmanande, men aldrig för utmanande.
Några saker är redan självklara:

•

Stora inslag av visuell kommunikation

•

All text i spelet bör vara möjlig att få uppläst

•

Symboler behöver kommuniceras (många symboler är kulturbundna)

•

Språket bör vara i klartext
- Ex. genom en berättare
- En berättare kan tydligt ge instruktioner i imperativ (gräv där, spräng där, borra här)

•

Spelet bör vara kognitivt utmanande, men språkligt förenklat

Exempel: Pedagogiska spel
Spel om livet som flykting: www.motallaodds.org/
Spel om privatekonomi: www.ungafakta.se/ungekonomi/spel/ekonomispelet/

Exempel: Sweet City
Företaget Inläsningstjänst (ILT) släppte i våras ett spel som fungerar som läromedel i
svenska som andraspråk och riktar sig till nyanlända barn. Det ska vara språkutvecklande
och ge en snabb introduktion till talad och skriven svenska där spelaren själv får lösa
uppdrag och kommunicera med olika karaktärer för att ”klara” spelet.
Nu riktar sig spelet till barn, men för er kan det finnas mycket inspiration att hämta.
Det spelet är icke-linjärt och utgår från att du får ”uppdrag” från karaktärer och ger dig
visuellt stöd för att lösa uppdragen.
Det kan handlar om att ”hämta ett fiskespö av Anna”. Spelaren behöver först prata
med flera karaktärer (som hälsar på dig och du får själv hälsa med lämplig hälsningsfras),
hitta den som är Anna och sedan ställa en fråga om fiskespöt till henne. När spelaren har
fiskespöt, ska den återvända till den som gav denne uppdraget.
Designmässigt är det alltid lättare att göra linjära spel, men om man vill förmedla
känslan av ett äventyr så är icke-linjära spel alltid att föredrag. Ibland behöver spelet
hjälpa spelaren om den inte hittar rätt, t.ex. genom en kompasspil som pekar åt rätt håll.
En utgångspunkt kan vara att spelaren får axla olika roller som behövs inom geologin,
där olika yrken representeras av olika minispel där spelaren kan samla poäng. 
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 Pål Sundqvist forts.
Modell för digital lösning
Det finns flera olika typer av spel som gör sig påminda på detta område, men vi kan
försöka undersöka ett förslag.

Ramberättelse
Spelet handlar om att du ska börja på en arbetsplats som geolog för att hitta var
malm kan finnas, på en sverigekarta (Se Figur 1). Flera platser kan finnas med, där man
kan hitta ex. järn, silver eller koppar. Man kan tänka sig att spelaren har någon typ av
exploateringsbudget, men det riskerar komplicera för en del ovana spelare. Vad målet
skulle kunna vara är för mig lite oklart, men det kanske kan handla om att samla malm
för att kunna bygga någonting som kräver lite av samtliga metaller.
FIGUR 1

Spelmekanik i en nivå
När spelaren valt en plats, kommer den till en mindre värld där den ska utföra olika
uppdrag. Där vet jag inte vad SGU anser behövs kommuniceras.
Antingen bygger det på en spelmekanik, som sedan blir svårare och svårare allt
eftersom, eller så är spelet en samling minispel som ramberättelsen knyter ihop. 
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 Pål Sundqvist forts.
Spelaren skulle kunna få i uppdrag att hitta olika malm, fossilfynd eller undersöka jord,
i en 2D-värld som kan variera mellan platserna. En kan vara ett dagbrott, en annan en
grotta, etc. (Se Figur 2). När spelaren klarat ett uppdrag, får den en belöning i form av
pengar som kan användas till bättre verktyg eller andra kläder.
FIGUR 2

Här kan också troféer läggas till, ex. om man uppgraderar sina verktyg till max, så kan
man få den troféen.
I takt med att spelaren löser uppdrag, introduceras också nya ord och spelmoment.
De förklaras av berättaren, men ställer högre krav på spelaren. De senare utmaningarna
ska ge större belöningar än de tidiga.
När spelaren är ”klar” med en plats, kan den gå vidare till en annan. Kanske är de mest
utmanande momenten låsta inledningsvis, tills spelaren uppnått en viss poäng.

De spelmekaniska principer jag tänker ska vara med är:

•

”Världskarta” där man väljer geologisk miljö

•

Poäng/pengar för slutförda uppdrag (inkl. en mätare som visar spelarens framsteg)

•

Crafting – att kunna uppgradera verktygen

•

Skapande – att kunna ”bygga” hus eller infrastruktur genom de funna mineralerna

•

Ramberättelse – för att skapa ett tydligt mål med hela spelet 

Geopraktisk • Utvecklingsstudie

•

26

•



Adam
Palmquist
Adam Palmquist är legitimerad lärare, utvecklingsledare
och en flitig föreläsare i hela Skandinavien. Han är även
författare till boken “Det spelifierade klassrummet” som
ger grunderna till spelifierad undervisning.

”Spelifiering handlar om motivationsdesign, inte om att spela spel”
Låt dig inspireras av spelvärlden när du designar din kunskapsförmedling eller för att presentera din
vision. Spelens struktur med en tydlig målsättning, regler för att nå den målsättningen samt direkt och
positiv återkoppling är kraftfullt redskap som gör människan motiverad. Det menar utvecklingsledaren
Adam Palmquist, som är aktuell med en bok om spelifiering.

Vad är spelifiering?
Spelifiering är ett samlingsnamn för olika metoder som använder spelelement i ickeordinära spelsammanhang som exempelvis träning, resurssparande eller undervisning.
Det handlar inte om att spela spel, utan hur vi kan få använda psykologi, pedagogik och
kognitionsvetenskap för att generera motivation och användarvänlighet.

De motiverande komponenterna från spelen
Utbildade speldesigners läser inte bara kurser i grafik eller nivådesign utan de läser
kurser i bettendevetenskap. Spelen är i dag slipade motivationsverktyg vilka spelar på
beteenden inom den mänskliga psykologin. Den utformningen går att använda i ickespelkontexter för väcka intresse eller lyfta fram något som är extra betydelsefullt.
Adam drar paralleller träningsappen Runkeeper eller språkträningsappen Duolingo
som använder spelkomponenter för att höja användarnas motivation att fortsätta
träna eller att lära sig mer av ett språk. De här apparna lånar mycket från speldesign
och använder spelkomponeter på ett sätt som gör att användarna vill fortsätta att
använda dem. 
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 Adam Palmquist forts.
Adam förklarar konceptet lite närmre:
Appen Duolingo till exempel presenterar
språkmaterialet stegvis och ger mycket
återkoppling på användarens framgång. Det
gör att användaren blir motiverad att fortsätta
använda den. Materialet blir aldrig användaren
övermäktigt, utan kommer i lagom doser.
Användare kan följa sin utvecklingsprocess
och vägen till bemästrande av sina färdigheter.
Att ha möjlighet att bemästra ett område är
något som är oerhört motiverande för de
flesta människor.

MOTIVATION

ÅTERKOPPLING

HANDLING

Runkeeper bygger på liknande tanke – även om du har viljan att springa ett
maratonlopp men är helt otränad är risken stor att du inte lyckas med den bedriften.
Däremot om du tränar mot mindre mål, och får mycket återkoppling när du uppnår dina
mål, har du större förutsättning att nå det stora målet. Det här tänket är väl representerat
i spel och går att applicera på andra aktiviteter som inte är spel.

Arbetsglädje viktig för förståelse
Enligt Adam finns det fyra grundpelare som är
viktiga för motivationen: ett tydligt mål, regler
för att nå målet, konstant och framåtsyftande
återkoppling och tillfredsställelsen att kunna dela
sin bedrifter i ett socialt sammanhang. Dessa
komponenter är vedertagna inom teorier om
motivation.
– Våra hjärnor tycker om snabb feedback, tydlighet och struktur. Det går tillbaka till dessa
fyra pelare som spelen står på. Studier visar att spel får deltagarens hjärna att utsöndra
belöningssubstansen dopamin. När dopamin belönar hjärnan sänder den ut signaler av
tillfredsställelse till övriga kroppen. På så sätt blir man mer motiverad att till exempel lära
sig mer, för att få känna denna tillfredsställelse igen. En viktig del inom spelifiering är det
som inom psykologin kallas flow – att något inte är för svårt samtidigt som det inte är för
lätt. Det här gör att vi ständigt har ett konstant flöde av dopamin vilket göra att vi är
taggade att fortsätta. Dopamin stimulerar inte bara motivation utan stärker minnet, ökar
lärandet samt ger en känsla av sammanhang och glädje. Arbetsglädjen är extra viktig för
att lära sig men påverkar också måendet. Det är en av det viktigaste komponenterna för
att inte hamna i psykisk ohälsa. 
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 Adam Palmquist forts.
Finns uppenbara fallgropar
Spelifiering förknippas ofta med att användare samlar poäng, får medaljer och hamnar
på en topplista. Det här tre spelelementen, som ofta slentrianmässigt kastas in för att
höja aktiviteten och populariteten kring en produkt, kan visa sig vara riktiga fallgropar.
Sådana spelifieringar kan bli kortlivade om de inte är skickligt sammanvävda med de
andra spelelementen och framför allt stoffet säger Adam.
- Det är inte sällan dessa spelifieringar blir utanpåverk som egentligen inte har så mycket
att göra med själva syftet. I slutändan måste man fråga sig vad är poängen med
poängen. Sådana designmisstag gör att vissa spelifieringar inte blir särskilt långlivade –
deltagarna tappar lusten att fortsätta. Samtidigt får man inte vara rädd att använda sig
av de här elementen, men de måste ha ett djupare syfte. Spelifieringar är mer än bara de
här tre elementen.

Det handlar om användarvänlighet
– För att göra bra spelifiering handlar det om att designa spelfullt när vi utformar digitala
plattformar. En viktig komponent är att bryta ner stora mål till mindre mål, och göra
processen mer formativ. Element som jag tycker är viktig är att stora delar av information
delas upp till mindre bitar som knyts ihop av en tydlig röd tråd, att det ständigt kommer
återkoppling på avklarade mål och att kunskapsstoffet går att bemästra.

Användarresan - för att knyta an till materialet
Användarresan är en modell som fungerar som ett ramverk för deltagaren i en spelifiering.
Den är till stor del användarfokuserad och vill göra användarens upplevelse i en spelifiering
så intressant som möjligt, men dessutom är den utformad efter deltagarens ökande
färdigheter och förmågor. Konstruktionen av en användarresa bör innefatta samman
bundna uppgifter men det är ännu viktigare att de stora färdighetskliven görs mindre. 
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 Adam Palmquist forts.
och mer nåbara samt återkopplas kontinuerligt. Varje steg i utvecklingen ska ses som en
bedrift; det gör att intresset bibehålls. Konstruktionen kräver också att användarnas
kunskaper, färdigheter och förmågor kontinuerligt utmanas.

Varför tycker du att plattformen behöver arbeta med spelifiering?
Spelifiering har visat sig vara en viktig faktor för att öka mänsklig självreflektion och
självdisciplin. Spelen talar ett universellt språk i och med att hjärnans belöningssystem är
riggade på samma sätt. - Om man vill göra någon mer delaktiga i sin situation och vara
beredd att göra det extra för att nå sitt mål så är spelifieringens motivationstriggers
överlägset många andra metoder som framhålls motiverande i dag. 
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Sammanfatt
ande analys
Nedan följer en sammanfattning av den samman
ställning som gjorts och av de intervjuer som
genomförts. Tanken är att försöka hitta och belysa
ett antal framgångsfaktorer och erfarenheter för att
kunna genomföra en lyckad och skarp satsning.
Sammanfattningen har delats upp i följande delar:

•

Strategier för att nå ut

•

Projekt att följa och titta närmare på i framtiden

•

Relevanta partners, samarbeten och vägar ut

•

En pedagogiskt och spelifierad plattform/hemsida
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Strategier för att nå ut
Nyanlända vuxna har en karriär framför sig och många har även en bakom sig.
En vanlig utmaning är att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess
rekryteringsprocesser är begränsad, vilket kan göra det svårt att hitta vägar in på
arbetsmarknaden. Ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan
underlätta vägen in för den enskilde.

•

SFI - visa på att denna satsning går att integrera i undervisningen. Tydligt belysa
att innehållet både ger kunskaper om det svenska språket och samhället.

•

Praktik, skapa möjligheter för intresserade och de med de förkunskaper som
krävs. Samarbete mellan bransch och arbetsförmedling. Även subventionerad
anställning bör lyftas och särskilt nå medlemsföretagen. De bör känna till hur man
går tillväga för att kunna erbjuda detta.

•

Underlätta och skapa enkla vägar till validering, dvs stötta Arbetsförmedlingen
och kanske ta reda på om branschen kan bidra med något här.

Det gäller även att hitta en lämplig språklig nivå. Vill du nå många och vara
framgångsrik i det breda perspektivet får man inte lägga sig på en alltför hög nivå.
Det är även viktigt att man kan hitta information om möjligheten om branschen så
tidigt som möjligt. Detta kan också vara en morot under svenskstudierna.
Satsningen måste samtidigt på ett tydligt och ärligt sätt visa på vägen in i branschen.
Det handlar att visa upp både vilka fördelar eller vinster på att söka sig till branschen,
men även tidigt visa vilka krav som ställs på den anställde. Detta gäller särskilt språket
och vad som krävs för att kunna arbeta i branschen. Det är den i särklass största frågan
vad gäller etablering av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. Vilken språknivå
vill en som arbetsgivare att en kandidat ska ha och vilken språknivå kräver, egentligen
och på riktigt, jobbet.
Det är jätteviktigt att undersöka vad ”skallkravet” på svenska språknivån är i
branschen, inom yrket – så att en inte bygger ett ”kompetens/utbildnings-verktyg”
enkom med fokus på hantverket, yrkesutövandet och inte språket med ett budskap
om att det kan leda till jobb om personerna sedan kommer bli nekade anställning pga
hur deras svenska språk är. En “förväntansfråga” och en fråga som är enormt viktigt att
lägga korten på bordet kring – speciellt för de nyanlända.
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Sammanfattning
•

Nå ut brett både med hjälp av SFI, Arbetsförmedlingen, bransch, kommuner
och företag inom branschen. Anpassa erbjudandet till alla målgrupper. Hitta ett
strukturerat arbetssätt.

•

Ta fram underlag för hur vi på ett enkelt och effektivt sätt kant underlätta för
validering av relevanta kunskaper och utbildningar för sektorn.

•

Använd det breda perspektivet, men med en ärlig språknivå.

•

Fånga intresset hos de nyanlända tidigt. Var tydlig med vad som krävs.

•

Visa vägen till branschen speciellt för dem som inte har den tydligaste av vägar in,
pga väldigt nischad bakgrund, utbildningsnivå, osv.

•

En ”äkta” framgång för detta projekt kommer ju vara när en nyanländ för jobb
i branschen efter att ha tagit del av den resa vi har för avsikt att staka ut. Staka
ut den tydligt och se till att vi har arbetsgivarna och facket med oss. För om den
enskilde arbetsgivaren i slutändan inte alls är öppen för att anställa en nyanländ –
så blir hela erbjudandet, hela plattformen ett luftslott.

Projekt att följa och titta
närmare på i framtiden
STIB håller på att dra igång ett pilotprojekt i Blekinge/Skåne. Projektet innebär
att Arbetsförmedlingen ska söka upp potentiella nyanlända som kan tänka sig
arbeta som ställningsbyggare. De personer som Arbetsförmedlingen går vidare med
kommer i ett första möte träffa potentiella arbetsgivare och STIB, här kommer de
att informera vad yrket innebär och vad som förväntas av arbetstagaren. Efter detta
möte kommer de som fortsatt har ett intresse att under fem veckor förberedas med
yrkessvenska, förmodligen även under dessa veckor genomgå STIBs introduktionskurs
och Y1. Därefter påbörjas en provanställningsperiod som lärling i utvalt företag som
förhoppningsvis leder till fortsatt tillsvidareanställning.
Det finns även en mängd andra liknande projekt, i större och mindre format. – lokala
och nationella. En del sker inom ramen för parternas arbete med snabbspåren och är
finansierade med främjandemedel och en del är inom ESF-projekt.
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Andreas Fejes nämner också några intressanta projekt, men med mer
forskningsinriktad karaktär.
Under hösten har de också lanserat forskningsprogrammet migration, lärande
och social inkludering, där de riktar fokus på hur olika sammanhang för att lära sig
det svenska språket och samhällsorientering riktat mot (unga) vuxna migranter
(framförallt nyanlända) kan bidra till deras sociala inkludering, på arbetsmarknaden
likväl som i samhället mer brett. Där samarbetar de med en rad partners som är med
och finansierar programmet. I dagsläget är deras partners Norrköpings kommun,
Linköpings kommun, ABF nationellt, Sensus lokalt, Bildningsförbundet Östergötland
och Länsstyrelsen Östergötland.
För tillfället genomför de även studier av studieförbundens (ABFs) verksamhet
med svenska från dag 1 som riktar sig till asylsökande, och språkintroduktion på
gymnasieskola och hur denna organiseras av kommunen jämfört med hur den i
ett pågående försöksprojekt organiseras av Folkhögskolor. Deras ambition är att
framgent knyta fler partners till oss och studera fler sammanhang, bl.a. svenska för
invandrare. Fokus i deras studier ligger på deltagarnas meningsskapande kring sitt
deltagande. De intresserar oss för deras bakgrund, hur de tänker om nutid och sitt
deltagande, och hur de tänker om sin framtid, vad vill de uppnå. De observerar och
deltar även i undervisningen och intervjuar även lärare/cirkelledare, samt rektorer/
ansvariga för verksamheten. De kommer sedan 2,4 och 6 år senare följa upp våra
intervjuer med deltagarna.

Relevanta partners,
samarbeten och vägar ut
Jobbsprånget genom IVA är generellt en bra partner för den högutbildade gruppen,
ingenjörerna framför allt. Sen är det ju Arbetsförmedlingen där merparten av de som
SGU vill nå finns.
Kommunerna där branschens behov är som störst kommer är troligen viktiga
partners för framgång – och de har ju dessutom oftast nära samarbeten med
Arbetsförmedlingen. Dessutom kan det vara relevant att jobba med de kommuner som
har fått medel från Dua-delegationen – speciellt där branschens behov är som störst.
Plattformen som heter Jobskills som är ett resultat av Arbetsförmedlingens uppdrag
kring tidig kartläggning av kompetens hos nyanlända. Den plattformen innehåller
karriärguider. Här är det viktigt att synas och att rätt information förmedlas, är
branschen, relevanta yrkesroller med och är de korrekt representerade?
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I den plattformen kommer Arbetsförmedlingen kunna marknadsföra verktyget/
utbildningen/branschen. Det är dessutom en öppen plattform för arbetsgivare och
asylsökande/nyanlända att finna varandra på. Dock ansvarar både den nyanlända och
arbetsgivarna för sina egna processer inom den plattformen och Arbetsförmedlingen
tillhandahåller den (förenklat).

En pedagogiskt och spelifierad
plattform/hemsida
Tekniska lösningar med språkfokus
När eleverna i ett tidigt stadium i språkundervisningen får möjlighet att kombinera
meningsfulla uppgifter med digitala verktyg för att lära och kommunicera utvecklas
deras digitala kompetens. Interaktiva övningar på webben och i appar innebär bland
annat att eleven kan få direkt återkoppling om svaret är rätt eller fel.
Eftersom elever i SFI och SVA på grundläggande nivå kommer från olika delar
av världen är det en fördel att ta vara på de digitala verktygens möjligheter till
användning på andra språk än svenska. I en surfplatta eller smart telefon kan man
exempelvis infoga tangentbord på olika språk och växla mellan tangentborden
när man skriver. Det gör det möjligt för eleven att först skriva text på det
språk man behärskar och sedan översätta texten till svenska med hjälp av ett
översättningsverktyg, göra sökningar på internet eller växla mellan olika språk när
eleven skriver en text.

Uppföljning och förenkling
Dela upp utbildningen så att den består av många avsnitt, med prov efter varje
avsnitt. På så sätt försöker säkerställs att eleven tar med sig tillräckligt mycket inom
varje område. Det gör det också lättare för eleven att beta av bit för bit.
Använd filmer, illustrationer och förenkla texter. Som tidigare nämns är möjligheten
till översättning och uppläsning mycket viktig. Vid längre moment eller delar där till
exempel en handledare är involverad är det viktigt att kunna följa elevernas framsteg
och vad de har svårt för.
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Ett spelifierat arbetssätt
Adam drar paralleller träningsappen Runkeeper eller språkträningsappen Duolingo
som använder spelkomponenter för att höja användarnas motivation att fortsätta
träna eller att lära sig mer av ett språk. De här apparna lånar mycket från speldesign
och använder spelkomponenter på ett sätt som gör att användarna vill fortsätta att
använda dem.
Appen Duolingo till exempel presenterar språkmaterialet stegvis och ger mycket
återkoppling på användarens framgång. Det gör att användaren blir motiverad att
fortsätta använda den. Materialet blir aldrig användaren övermäktigt, utan kommer i
lagom doser. Användare kan följa sin utvecklingsprocess och vägen till bemästrande
av sina färdigheter. Att ha möjlighet att bemästra ett område är något som är oerhört
motiverande för de flesta människor.
Runkeeper bygger på liknande tanke – även om du har viljan att springa ett
maratonlopp men är helt otränad är risken stor att du inte lyckas med den bedriften.
Däremot om du tränar mot mindre mål, och får mycket återkoppling när du uppnår
dina mål, har du större förutsättning att nå det stora målet. Det här tänket är väl
representerat i spel och går att applicera på andra aktiviteter som inte är spel.
För att göra bra spelifiering handlar det om att designa spelfullt när vi utformar
digitala plattformar. En viktig komponent är att bryta ner stora mål till mindre mål, och
göra processen mer formativ. Element som är viktiga är att stora delar av information
delas upp till mindre bitar som knyts ihop av en tydlig röd tråd, att det ständigt
kommer återkoppling på avklarade mål och att kunskapsstoffet går att bemästra.
Användarresan är en modell som fungerar som ett ramverk för deltagaren i
en spelifiering. Den är till stor del användarfokuserad och vill göra användarens
upplevelse i en spelifiering så intressant som möjligt, men dessutom är den
utformad efter deltagarens ökande färdigheter och förmågor. Konstruktionen av en
användarresa bör innefatta sammanbundna uppgifter men det är ännu viktigare att
de stora färdighetskliven görs mindre och mer nåbara samt återkopplas kontinuerligt.
Varje steg i utvecklingen ska ses som en bedrift; det gör att intresset bibehålls.
Konstruktionen kräver också att användarnas kunskaper, färdigheter och förmågor
kontinuerligt utmanas.
Utgångspunkten i spelifiering är att ta reda på vad eleverna (eller målgruppen) ska
lära sig eller göra. Pål:s första spel, Språkäventyret, utgick från ett av de minsta målen
i kursen som handlade om de nordiska språken. Eleverna behöver bara få kännedom
om ämnet och visa att de förstår likheter och skillnader mellan språken för att få ett
godkänt betyg.
Vare sig du gör ett spel för nyanlända eller pensionärer, behöver spelet kommunicera
mål och ibland också syfte för att upplevas som meningsfullt.
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Framgångsfaktorer för en digital lärplattform för målgruppen

•

Spelifieringen höjer användarnas motivation att fortsätta.

•

Exempel är Duolingo och Runkeeper, där båda:
- ger återkoppling på användarens framgång,
- aldrig blir användaren övermäktigt,
- gör att man kan följa sin utvecklingsprocess,
- ger en möjlighet att träna mot mindre mål,
- bryter ner stora mål till mindre mål,
- delar upp stora delar av information till mindre bitar som knyts ihop
av en tydlig röd tråd,
- gör att det ständigt kommer återkoppling på avklarade mål och att
kunskapsstoffet går att bemästra.

•

“Användarresan” bör innefatta sammanbundna uppgifter, men det är ännu
viktigare att de stora färdighets kliven görs mindre och mer nåbara samt
återkopplas kontinuerligt.

•

Utmana användarnas kunskaper, färdigheter och förmågor kontinuerligt.

•

Kommunicera mål och ibland också syfte för att innehållet ska upplevas som
meningsfullt.

•

Gör det enkelt och roligt, och gärna lära spelaren om ämnet utan friktion. Det
behöver vara utmanande, men aldrig för utmanande.

•

Direkt återkoppling till användaren.

•

Stora inslag av visuell kommunikation, symboler. Kognitivt utmanande, men
språkligt förenklat.

•

Funktion för att kunna infoga tangentbord på olika språk och växla mellan
tangentborden när man skriver, växla mellan och uppläsning på olika språk.

•

Konstruera ett spel, inte bara för att locka nyanlända till branschen utan skulle
kunna vara en del av potentiella utbildningsinsatser.
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