RSFI
Integration på goda grunder!
Den senare tidens flyktingströmmar har höjt kraven på effektiv integration och det medför att vi måste finna nya vägar för att lyckas – RSFI är på god väg att bli en av
dem!
Att komma till ett nytt land är en resa i sig. Man behöver lära sig ett nytt språk och skaffa sig ett jobb. Det handlar också om att finna sin plats i det nya samhället. Att ta
in allt det nya kan vara en svår uppgift, särskilt om man har mycket tungt bagage med sig.
RSFI är ett projekt, finansierat av Europeiska Socialfonden, vars mål och syfte är att utveckla och pröva en ny modell för hur etablering och SFI-undervisning kan
effektiviseras. Ett helhetsperspektiv på deltagarens behov och förutsättningar är utgångspunkten för arbetet och målet är att våra deltagare ska rustas för att gå vidare
ut i studier eller arbete.
Till grund för projektet ligger en förstudie, Integration på goda grunder (www.hassleholm.se/rsfi) som undersökte svårigheter för elever med kort eller ingen
skolbakgrund och/eller migrationsstress som riskerade att ha en negativ effekt på språklärande och integration. De metoder som utvecklats inom RSFI bygger på
nationell och internationell forskning om bl.a. lärande och motivation.
I RSFI har vi kommit fram till att det är viktigt att först låta en individ landa i sig själv och sitt mående för att kunna ta in och bearbeta alla nya intryck och, inte minst,
lära sig ett helt nytt språk. Först när en individ fungerar som människa och kan göra sig förstådd språkligt öppnas dörrarna för jobb, som är en viktig faktor för en lyckad
integration.
RSFI-modellen bygger på tre olika faser; landa, lära och jobba. I den första fasen tillåts deltagarna att landa genom aktiviteter, rehabilitering och friskvård. I lära-fasen
ligger fokus på inlärning av det nya språket och på samhällsförståelse. Den tredje fasen, jobba-fasen, syftar till att förenkla vägen till arbete för våra deltagare. Med en
arbetsförmedlare på plats i projektet kan vi på ett bättre och mer effektivt sätt stötta individen i att överbrygga de hinder som annars finns på vägen ut i arbete.
Inom RSFI arbetar vi också aktivt med en samtalsmetod för våra deltagare, ENIG (Etablering för Nyanlända I Grupp). Fokus ligger på att knyta an deltagarnas
erfarenheter som nyanlända till deras egna målsättningar i Sverige.
Projektet som startade januari 2016, är nu i sitt slutskede. Vi arbetar med att sammanställa och sprida vår metodologi som vi hoppas ska hjälpa andra verksamheter
och myndigheter att skapa en bättre modell för etablering och integration med individen i centrum.
RSFI är som projekt del av T4Vux på förvaltningen Arbetsmarknad och kompetensutveckling i Hässleholms kommun. Arbetsförmedlingen är samarbetspartner.
Om du vill veta mer så kan du kontakta:
Ingrid Weimers, projektledare
ingrid.weimers@hassleholm.se, 0451-266 845
Peter Hillve, enhetschef
peter.hillve@hassleholm.se, 0451-268 016

Att utveckla nya metoder, förankrade i vetenskap,
för språkundervisning och
för språklärande i övriga aktiviteter, som kreativa
verkstäder och friskvårds- och friluftsaktiviteter.

Att individualisera undervisningen när våra deltagare läser olika kurser och har olika progression är den största utmaningen
inom SFI-undervisningen. När vi också har löpande intag och deltagare som kommer och går vid olika tidpunkter, och i olika
utsträckning, går det inte att planera undervisningen på klassiskt vis, alltså undervisning där alla deltar i och genomför
uppgifter följande på varandra (som pärlor på ett pärlband). Har en deltagare missat en genomgång riskerar hen genast att
komma efter och kronologin får mer betydelse än den borde.
Detta har vi på RSFI löst genom att i första hand fokusera på färdigheter snarare än uppgifter, genom att kombinera enskilt
arbete med temaarbete och genom att erbjuda fördjupningsarbete i olika fokusgrupper som utgår från deltagarnas aktuella
behov och önskemål.

Våra deltagare planerar sina schema tillsammans med oss. De har
möjlighet att kombinera sitt språklärande med andra aktiviteter, tex
friskvård eller olika kreativa verkstäder.
Schemat nedan visar hur många aktiviteter som pågår samtidigt inom
RSFI. Språkundervisningen representeras av de mörkgråa fälten.

Temastrukturen ger våra deltagare sammanhang och temat är medlet för
språkundervisningen. Genom att vi återkommande går igenom temat och
sådant kopplat till det innehållet så blir det bekant för deltagarna. All
information som behövs för att lösa en uppgift ska ges i samband med att
uppgiften ska göras. Beroende på vilken kurs deltagaren är inskriven på så
varierar uppgifternas komplexitet. Temat i sig är alltså enbart till för att skapa
sammanhang, för att språkinlärningen ska kretsa runt något som är väsentligt
eller bekant för deltagarna.
Ett tema kan sträcka sig över olika lång tid. Hur lång tid beror både på
mottagandet det får av deltagarna och om ämnet är sådant att man kan
skapa underteman (exempelvis kan temat Hem- och konsumentkunskap
generera underteman som; matlagning/näringslära, inköp/ekonomi,
bostad/möbler).

Vi använder alltså tema som medel för språklärande. Det innebär att vi
skapar individuella uppgifter som utgår från ett gemensamt temaområde
(KASAM), men där deltagaren inte behöver medverka vid varje tillfälle eller
göra ett bestämt antal uppgifter. Vi har därmed ändrat vår syn på tematiskt
arbete.

Istället för att göra uppgifter i en av oss
förutbestämd ordning, som att trä pärlor på ett
pärlband för att skapa ett mönster…

… vill vi skapa ett undervisningsupplägg
som främjar individuellt och anpassat
språklärande. Uppgifterna ges i en ickekronologisk ordning utifrån individens
behov, i den ordning som passar
deltagarna bäst, likt pärlor på en
pärlplatta.

Det som håller samman vår undervisning är att deltagarna är med i planeringen av målen för sitt språklärande.
Genom att ha återkommande uppföljningssamtal (som dokumenteras kontinuerligt i en journal för varje
deltagare) kan vi ge varje deltagare de uppgifter som hen behöver för att nå sina mål. De blir medvetna om sin
progression och uppgifterna får ett tydligt syfte.
Sedan vi införde samtalen har vi märkt en stor skillnad i motivation hos våra deltagare. Samtalen ger oss också
möjlighet till relationsskapande, vilket är en viktig del i det holistiska arbetet med våra deltagare.
Att ha återkommande uppföljningssamtal med deltagarna har visat sig vara en av de minst krävande och mest
givande delarna av vår metod. Det är också en viktig del i det formativa arbetet.

Individuella uppgifter & enskild undervisning är ofta kopplade till aktuellt temaområde, men huvudpoängen är att varje deltagare får träna det den
behöver, oberoende av övriga närvarande. Någon tränar bokstäver och ljud genom att se filmer från SFA och andra trivs bäst med att göra konkreta
uppgifter på papper, i UNIS eller med något annat digitalt verktyg.

Fokusgrupperna är tänkta som ett komplement till den
gemensamma undervisningen och det enskilda arbetet. I mindre
grupper kan mer tystlåtna tillåtas ta plats. Fokusgrupperna är
dynamiska och deltagarna kan vara med i olika grupper vid olika
tillfällen. Det är alltså meningen att deltagarna inom dessa grupper
ska variera utifrån aktuella behov.

Sammanfattning av RSFI-metoden för språklärande:
Tre års hårt arbete, kontinuerlig reflektion och återkommande pedagogiska diskussioner har resulterat i det som vi kommit att kalla RSFI-metoden för språklärande.
Det är en metod som vilar på vetenskaplig grund och som möter de utmaningar vi ställts inför.
Med några, som vi väljer att kalla det, synvändor har en metod som vi ser möter flertalet utmaningar som ofta lyfts inom sfi.
 Vi har ett färdighetsfokus, inte ett uppgiftsfokus – det går alltså att skapa sammanhang och kvalitet trots att våra deltagare kommer och går vid olika tider och i olika
omfattning och trots att deltagare i samma grupp läser olika kurser. Uppgifter genomförs inte i en tvingande ordning, enligt kedjeundervisning där det ena momentet
leder till och är en förutsättning för nästa (jmfr med pärlbandet). Med ett färdighetsfokus kan deltagare alltid ta vid där de var sist (jmfr med pärlbrickan).
 Vi använder teman, från verkligheten, som gemensamt material. Alla kan, med hjälp av språkstödjare i olika stor utsträckning, delta och bidra med sina
erfarenheter.
De individuellt planerade uppgifterna utgår helt från deltagarens behov och vilka färdigheter som behöver tränas. Alla gör alltså inte samma uppgift, inte ens variant
av.
 Planering- och uppföljningssamtal används för att tydliggöra vad som ska tränas och varför.
 Vi har inga fasta grupperingar – i stället sätter vi ihop tillfälliga grupper som arbetar tillsammans enligt ngt specifikt fokusområde som är aktuellt för dessa
deltagare.
Vi tror inte att vi kommer med DET rätta sättet, men vi tror att vi kommit fram till en metod som i mångt och mycket möter flera av de vanligast återkommande
utmaningar som alla som arbetar inom sfi ställs inför – utmaningar som vi måste förhålla oss till eftersom vi inte kan förändra dem. Och...vår metod har blivit ett sätt
att förverkliga det forskningen lyfter som framgångsfaktorer för en lyckad andraspråksinlärning.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Sofie Grahn Hillve, specialpedagog RSFI
sofie.grahn-hillve@hassleholm.se, 0451-268012

