


Sfi Umeå

Kursutbud:
Alfabetisering
Heltidstudier A-D 
Distanskurser B-D
Kvällskurs B-D
Yrkesspåret B-D
Klara, färdiga, gå! A-B

Övrigt:
Friskvårdsaktiviteter
Studie- och yrkesvägledare
Kurator 





Projekt som riktar sig till gruppen nyanlända på Sfi:s
studieväg 1: Ilitterata eller kortutbildade. Personer som 
kan ha traumabakgrund, personer som kan ha 
inlärningssvårigheter

Löper över tre år (jan 16 – dec 18)
medfinansieras av Europeiska socialfonden

Sfi – Klara, färdiga, gå!



Klara – den breddade basen. Relevant och lekfullt 
lärande. Utflykter och studiebesök som 
återkopplas i klassrummen. Hälsa för att öka 
fysiskt och psykiskt välbefinnande

Färdiga – Arbetsträning/praktik. Individanpassat. 
Arbetsträning sommartid på Forslundas 
vandrarhem, kafé och odlingar. Arbetsträning 
terminstid i kombination med studier

Gå – Deltagaren har nått sitt individuella slutmål 
och lämnar projektet

De olika stegen i projektet



Vad är en ilitterat person?

• Normalfungerande person som inte fått möjlighet att gå i 
skolan

• En person som har gått i skolan, men inte fått stöd i tidig 
ålder vid läs- och skrivsvårigheter



Vad innebär ilitteracitet för individen?

• I hemlandet är man en av många, där samhället är medvetet om att 

analfabeter finns

• Kan ha en hög position i hemlandet

• I Sverige bygger allt på litteracitet

• Man hamnar i underläge och får dåligt självförtroende

• Anses ev. av omgivningen som ”mindre vetande”

• Det tar lång tid för en vuxen person att bli litterat. Med åldern sjunker 

oddsen att bli litterat fullt ut

• Arbetsmarknaden har svårt att anpassa sig till det ”nya” fenomenet 

ilitteracitet



Ilitteracitet i klassrummet

• Skolspråket saknas på modersmålet

• Studieteknik saknas

• Omedvetenhet om hur språk är uppbyggda

• Begränsad omvärldskunskap 

• Läs- och skrivinlärning på ett främmande språk man inte förstår, av 

lärare som är litterata och löser problem på en litterats vis



Deltagarnas bakgrund



I projektet finns personer som…

• förlorat familjemedlemmar 

• varit nära drunkning 

• varit fängslade & bundna

• utsatts för tortyr

• inte vet om deras barn lever eller 

är döda

• desperat väntar på 

familjemedlemmar

• har inlärningssvårigheter

• har svårt med koncentrationen

• blivit slagna av lärare

• har fysisk smärta

• har sjukdomar som triggats av 

stress

• har sömnsvårigheter



Trauma i klassrummet

• Rastlöshet

• Aggression

• Panikångest

• Svårt med närminne

• Fysiska förändringar i hjärnans språkcentra

• Triggar fysiska sjukdomar

• Oidentifierbar smärta



Inlärningssvårigheter

• Flertal deltagare har gått i skolan men kan inte läsa o skriva 
på modersmålet

• Vittnar om aga i klassrummet

• Visar nervositet i inlärningssituationer

• Problem att diagnosticera ex. dyslexi pga. att passande 
diagnosticeringsmaterial saknas



Hur löser vi detta?

• Urval av två klasser på Sfi:s Studieväg 1 

• Vardagsnära undervisning & ämnesintegrering: utgå 
från aktuella elevers intresse och frågor

• Förlängd skoldag

• Lektioner utanför skolan, fysisk aktivitet, 
samtalsgrupper på olika teman

• Arbetsträning/praktik på trygga platser

• Större personaltäthet



Uteonsdagar
Kulturella/arbetsmarknadsrelaterade/samhällsorienterande

• Förberedelse i klassrum dagarna innan

• Muntlig träning under studiebesöket: med personerna som tar emot, 
med varandra, med oss

• Dokumentation under besöket som
används för mer inlärning dagarna efter: 
läs- och skrivövningar, samtal, 
hörförståelse osv.

• Undervisningen konkretiseras



Fokus på hälsa

• Schemalagda gympalektioner med skolans friskvårdare

• Fysisk aktivitet reducerar stress och en del smärta

• Många av kvinnorna har aldrig tidigare provat sport

• Samtal i grupperna om kost och motion



Fokus på likabehandling, jämställdhet, 
hedersproblematik

• I Sverige har vi arbetat i decennier med jämställdhet 

• Attitydförändring är en process, vi måste våga påbörja den

• Samtalsgrupper med högt i tak utan pekpinnar



• Öka kunskaper i svenska, matematik, arbetsmarknad, 
omvärldskunskap och hälsa 

• Förbättrad allmän fysisk och psykisk hälsa 

• Ökat självförtroende, ökad egenmakt

• Reducerad sjukfrånvaro 

• Öka kunskaper och förändra attityder kring 
jämställdhet och hedersfrågor

• Utrusta deltagarna med nödvändig kunskap
inför arbetslivet i Sverige

Delmål



Ett eller flera av följande:

• Betyg från Sfi:s nivå B: möjliggör fortsatta studier 
inom Sfi eller Sfi Yrkesspåret

• Praktikplats ”på riktigt”

• Arbete

70 % av deltagarna ska nå sina individuella slutmål

Slutmål



Hur går det då?

• Över 70% når sina slutmål (i dagsläget drygt 80%)

• Betydande antal har fått arbete

• Betydande antal studerar vidare på Sfi och klarar fortsatt 
undervisning bra

• Deltagare som ej når målen skrivs inte ut utan meningsfull 
sysselsättning

• Glada deltagare med ökat
självförtroende



• Våra deltagare

• Relevant lärande ute i samhället

• Nära dialog med handläggare

• Goda samarbeten med arbetsplatser

• Mjuka övergångar med stöd när deltagare ska ut på 
praktik eller lämna projektet

• Att synliggöra gruppen kortutbildade nyanlända ute i 
samhället och skapa ömsesidig förståelse

Vi tror på!



Tack!

elisabeth.s.persson@umea.se     eva.nordbrandt@umea.se     janneke.jacobs@umea.se     josefin.denman@umea.se 


