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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall hur, Växthusprojektet i Södertälje 

kan gagna språkutvecklingen för den enskilde studerande på sfi. Mina frågeställningar har 

varit:  

• Vilka pedagogiska verksamheter på sfi i Södertälje är slöseri för den studerande ur ett 

leanperspektiv?  

• Vilka pedagogiska verksamheter är nödvändiga utan att skapa värde för den sfi-studerande 

ur ett leanperspektiv? 

• Vilka pedagogiska verksamheter är värdeskapande för den sfi-studerande ur ett 

leanperspektiv? 

• Kan dagens forskning om lärande och kunskap samt andraspråksinlärning och svenska 

som andraspråk stödja lärare och skolledare att skapa ett Växthus och i så fall på vilket 

sätt?  

Studien är en textstudie som appliceras på den pedagogiska sfi-verksamheten i Södertälje. Jag 

har i min analys utgått från ett dokument med namnet Växthuset – Lean i Södertälje kommun, 

som är det dokument som skickas ut till kommunens medarbetare för att presentera 

Växthusprojektet. Dessutom har jag utgått från hur verksamheten ser ut idag för att med hjälp 

av forskning få fram värdeskapande och icke värdeskapande aktivitet. Mina resultat visar att 

genom att låta filosofin bakom Växthusprojektet genomsyra sfi-utbildningen har 

språkutvecklingen hos de studerande möjlighet att förbättras. Jag visar att den sfi-utbildning 

som sker i Södertälje idag, och som endast sker på målspråket, är slöseri i jämförelse med en 

modersmålsbaserad svenskundervisning. Vidare visar jag att den bedömning som sker idag 

inte är värdeskapande för de studerande men däremot att möten mellan studerande och lärare 

och mellan studerande, dialogiska metoder, individuella handlingsplaner och formativ 

bedömning skapar ett värde för de studerande och i förlängningen därmed för samhället.  
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1.Inledning 
 
Lean är en filosofi som har växt sig stor i tillverkningsindustrin, framförallt på Toyotas 

fabriker i Japan. I Södertälje introducerades lean på Scania där den idag är en integrerad del 

av verksamheten och tillverkningen. Nu har även kommunen tagit begreppet till sig och har 

skapat ett Växthusprojekt byggt leanfilosofin. Den kommunala verksamheten uppmanas att 

arbeta utefter de nya tankarna som ska genomsyra allt ifrån stadsbyggnad till sfi-utbildning.  

 Jag ingick alldeles nyligen i en grupp av lärare för sfi (svenska för invandrare) 

som ska skärskåda den egna verksamheten i Växthusets anda för att i förlängningen utarbeta 

en omdanad organisation. Den workshop vi har haft hittills har handlat om den studerandes 

väg genom sfi, från en inlämnad intresseanmälan att börja studera till ett betyg på kurs B, C 

eller D. Vi fann att mycket tid och resursslöseri går åt på den administrativa sidan som t ex till 

vem anmälan lämnas och när man får besked om kursstart. Däremot gick vi inte in på själva 

den pedagogiska verksamheten vilket jag anser vara en nog så viktig del att syna och tala om. 

När nu lean är en filosofi som ska genomsyra den kommunala verksamheten borde den vara 

applicerbar även inne i klassrummet där den mesta av de studerandes tid går åt. Den konsult 

vi har ser detta som pedagogernas expertområde, men om så är fallet måste vi som lärare 

börja tala om vad vi gör om dagarna. Vår uppgift som lärare, menar jag, är nu att lyfta in det 

stora kommunala projektet i klassrummen och en förutsättning för detta är att verksamma 

lärare är öppna för att diskutera vad de egentligen håller på med där inne. För att få en glimt 

av möjligheterna med projektet bestämde jag mig för att inom min utbildning göra en 

förstudie på egen hand och få möjlighet att kommunicera detta med andra, såväl kurskamrater 

som kollegor.  

 

1.1 Lean och Växthuset 

Lean är ett sätt att se på den enskilde som en resurs. I motsats till den klassiska hierarkin med 

kontroll uppifrån och ner i en miljö som stänger, begränsar och låser in ska Växthuset öppna, 

låsa upp och lyfta fram den potential var och en bär på. Tanken är att när människor växer 

höjs värdet även för medborgarna och samhället och vice versa. Samhällets, medarbetarnas 

och medborgarnas väl går hand i hand och blir en och samma sak i växthusfilosofin. I 

tillverkningsindustrin är dessa tre parter företag, medarbetare och kund. Kommunen har en 

verklig berättelse som man gärna lyfter fram om den stökige Södertäljekillen som på Scania 

växte som människa genom att han tillsammans med sina kollegor fick ta eget ansvar för en 

”lina” och hur detta förbättrade hela produktionen med nöjda medarbetare, kunder och 
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företagsledning. På grund av att medarbetarna, som satt på expertkunskapen, själva ansvarade 

för sin del av produktionen skapades genom lean på Scania kvalitet, effektivitet och 

människor som växte och detta är ambitionen att även Växthuset ska skapa. Kommunen har 

även några principer som ligger i linje med synen på var och en som en resurs och det är 

respekt för individen, medborgaren först, mer än förväntat och att olikheter är en styrka.  

 

”Slöseri = Aktiviteter som är icke värdeskapande för brukaren/medborgaren. [..] Icke värdeskapande men 

nödvändigt = Aktiviteter som är  icke värdeskapande för brukaren/medborgaren. Dock är de nödvändiga ur något 

perspektiv. Det kan vara en lag eller en riktlinje som kräver en aktivitet som i sig inte bidrar med värde åt 

brukare. [..] Värdeskapande = De aktiviteter som direkt skapar värde åt brukaren/medborgaren.”1   

 

Växthuset skiljer processers aktiviteter åt utifrån processens värde. Slöserier ska elimineras 

direkt och icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter ska ses över och omformas så att 

det nödvändiga inte längre är nödvändigt så att de i sin tur kan elimineras. De värdeskapande 

aktiviteterna ska öka gentemot de andra aktiviteterna. Genom att kollegor och arbetslag i 

samråd på kontinuerliga tavelmöten visuellt lägger fram hur rådande verksamhet ser ut 

synliggörs det som är slöseri med tid och inte ger något mervärde för medborgaren. Även 

verksamhet som anses nödvändig utan att ge något värde lyfts fram för att i förlängningen 

förändras och elimineras. Tid lagd på värdeskapande verksamhet för medborgaren ska öka 

successivt genom ständiga förändringar och förbättringar. Det ska finnas en tydlig och ofta 

återkommande referens om hur man ligger till gentemot medborgaren och ett sätt att reagera 

direkt när en avvikelse uppstår. De som utför arbetet ska med sina olika kunskaper och 

erfarenheter utarbeta en metod som de gemensamt ständigt förbättrar genom att följa resultat 

och avvikelser.      

 Processen ska gå i utsatt takt och avspegla medborgarens behov vilket innebär 

att handläggningstiden inom äldreomsorgen exempelvis är fastställd och smidigt ska rulla på. 

Varje ärendes process visualiseras på tavlor för personalen vilket gör att avvikelser tidigt 

synliggörs. Det skapar en kultur där man i team jobbar i en gemensam process med ett 

gemensamt fokus på att skapa värde för medborgaren. Arbetsbelastningen ska vara jämn och 

hanterbar och produktion ska endast ske vid verkliga behov. Dessutom ska en princip om ”rätt 

från mig” genomsyra arbetet. Det innebär att inga fel ska skickas vidare i processen utan 

korrigeras direkt för att skapa kvalitet och minimera slöseri. En förutsättning för detta är en 

öppen attityd där avvikelser i produktion och arbetslag lyfts fram utan att någon medarbetare 

skuldbeläggs.   
                                                             
1 Södertälje kommun (2011) Växthuset – Lean i Södertälje kommun. sid 27 
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 Slutligen kan ledarrollen i Växthuset liknas vid en tränare som ser till att 

gruppen har goda inre och yttre förutsättningar för att utvecklas. Ledaren är närvarande och 

strävar efter att förstå utan att döma, förenkla och avfärda.2  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, Växthusprojektet i Södertälje 

kan gagna språkutvecklingen för den enskilde studerande på sfi. De frågeställningar som jag 

vill driva genom denna studie är fyra:  

• Vilka pedagogiska verksamheter på sfi i Södertälje är slöseri för den studerande ur ett 

leanperspektiv?  

• Vilka pedagogiska verksamheter är nödvändiga utan att skapa värde för den sfi-studerande 

ur ett leanperspektiv? 

• Vilka pedagogiska verksamheter är värdeskapande för den sfi-studerande ur ett 

leanperspektiv? 

• Kan dagens forskning om lärande och kunskap samt andraspråksinlärning och svenska 

som andraspråk stödja lärare och skolledare att skapa ett Växthus och i så fall på vilket 

sätt?  

 

1.3 Metod och material 

Denna studie är en text- och litteraturstudie applicerad på en kommunal sfi-organisation. Jag 

har valt att granska ett dokument med namnet Växthuset – Lean i Södertälje kommun, som 

beskriver Växthusprojektet i Södertälje för medarbetare och invånare. Dokumentet har jag 

ställt i ljuset av aktuell forskning i kunskap, lärande, andraspråksinlärning och svenska som 

andraspråk. Genom att granska detta dokument har jag plockat ut det som utmärker 

Växthuset. Sedan har jag dels diskuterat detta utifrån hur forskning i kunskap, lärande, andra-

språksinlärning och svenska som andraspråk kan stödja lärare och skolledare i arbetet med att 

skapa ett Växthus. Dels har jag applicerat det som utmärker Växthuset på hur sfi-

verksamheten i Södertälje ser ut i nuläget för att kunna belysa var det skapas värde och hur de 

värdeskapande aktiviteterna ska kunna öka samt vilka aktiviteter som är nödvändiga men inte 

värdeskapande och vilka som kan ses som slöseri. De aktiviteter jag har valt att diskutera är 

de som jag menar är den huvudsakliga pedagogiska verksamheten inom sfi: dels bedömning 

och dels aktiviteter i och kring klassrummet, t ex metod och möten mellan lärare och 

                                                             
2 Södertälje kommun (2011)  
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studerande och studerande sinsemellan. Här sker en avgränsning i min studie och det kan 

hända att andra pedagogiska aktiviteter skulle kunna rymmas här också. En större avgränsning 

jag gör är att fokusera på om och hur Växthuset kan vara fördelaktigt för språkutvecklingen i 

den pedagogiska aktiviteterna. Jag diskuterar inte om Växthuset genom en organisatorisk eller 

administrativ förändring skulle vara en fördel för språkutvecklingen på målspråket. Eftersom 

jag är verksam sfi-lärare inom den sfi-verksamhet jag diskuterar rör jag mig dagligen bland 

informella samtal med kollegor. Dessa samtal och mina egna erfarenheter bär jag med mig in 

i denna studie, liksom erfarenheter från den första utav tre workshops i Växthuset jag hittills 

deltagit i. 

 Studien är kvalitativ såtillvida att jag har valt att dyka ner i ett enskilt dokument 

för att analysera vad detta dokument säger sig beskriva; en filosofi för ett växande Södertälje. 

Valet av dokument föll sig naturligt då det är detta som kommunen tagit fram i syfte att visa 

vägen för och beskriva Växthuset för kommunens medarbetare. Studien är därmed inte 

generaliserbar för all sfi utan är en neddykning i en bestämd verksamhet utifrån ett bestämt 

dokument. Valet av och bearbetningen av materialet ligger i min makt och är på så sätt inte 

objektiv.3 Jag är ett subjekt i min empiri och jag bar med mig en tanke in i arbetet med studien 

att lean kan vara ett steg för förändring av sfi. Jag ser det som att vi inte kan ställa oss utanför 

ett arbete som är kvalitativt. Därmed är jag med som subjekt under hela resan.   

 I kapitlet nedan med namnet ”Pedagogiska perspektiv” lägger jag fram det 

resultat jag fått ur leanmaterialet och den pedagogiska forskningen. Genom att lyfta fram 

huvudpunkterna inom lean och belysa detta med hjälp av aktuell forskning får jag fram fem 

underrubriker: ”Kunskap och lärande”, ”Dialog och sociokulturellt lärande”, 

”Modermålsbaserad svenskundervisning”, ”Språklig progression” samt ”Pedagogisk 

bedömning”. I det tredje kapitlet diskuterar jag det resultat jag har fått och hur den 

värdeskapande verksamheten skulle kunna öka inom sfi i Södertälje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Dimenäs, Jörgen (red) (2008): Lära till lärare.  
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2. Pedagogiska perspektiv  

 

2.1 Kunskap och lärande 

” Vi [vill] med Växthuset bejaka hur varje individ är en hel resurs med förmåga att lösa problem, skapa 

mervärde åt medborgarna och själv utvecklas på kuppen. [..] Att utvecklas och förverkliga sig själv är för de 

flesta en drivkraft.”4 

 
Växthuset har människor som växer i sitt fokus och enligt de samtal jag fört med handledare 

inom lean är det en process som bara är i sin linda. Målet är att dess filosofi och arbetssätt ska 

genomsyra hela Södertälje kommun och även inbegripa framtida generationer i kommunen. 

Detta sätt att se på människan bär på ett holistiskt perspektiv och begreppet ”människor som 

växer” är en tydlig parallell till begreppet ”livslångt lärande”.  

Synen på lärandet har förändrats från att vara något man tar in i en skolsituation 

till ett lärande för och genom hela livet. Barn, ungdomar, vuxna, elever, studerande, föräldrar, 

anställda, tjänstemän, politiker och pensionärer befinner sig i ett oändligt lärande. Det 

livslånga lärandet suddar ut gränsen mellan organiserat och vardagligt lärande eftersom vårt 

medvetande också är vår omvärld.5 Lärandet sker i livets alla skeden i livets alla 

sammanhang. Ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande tar avstamp i att vi är 

sociala varelser och att kunskapen inte är något fast och beständigt. Lärande överförs inte 

direkt mellan utlärare och inlärare. Kunskapen är istället knuten till handling och 

kommunikation i sociala kontexter och utvecklingen är oändlig. När kunskap växer och 

förändras hakar den i det redan bekanta.6 Inom den nyliberala ordningen, skriver folkbildaren 

och professorn Bernt Gustavsson, har begreppet ”livslångt lärande” alltmer handlat om 

mänskligt kapital och ekonomisk investering.7 Det livslånga lärandets kärna, menar 

Gustavsson, utmärks dock av att vi går utanför oss själva i arbete och aktivitet och ställer oss i 

samband med det omgivande samhället.8 Synen på människan som en resurs är central inom 

Växthuset och där har kunskapsbegreppet en viktig roll för att tydliggöra hur vi alla kan vara 

medskapare av det som kallas kunskap när vi får möjlighet att växa och verkligen ses som 

resurser och inte belastningar.  

 

  

                                                             
4 Södertälje kommun (2011) sid. 6 
5 Larsson, Staffan (1996): Vardagslärande och vuxenstudier. I: Ellström, Gustavsson, Larsson (red): Livslångt lärande.  
6 Säljö, Roger (2008): Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.  
7 Gustavsson, Bernt (1996): Att leva och lära livet ut. I: Ellström, Gustavsson, Larsson (red): Livslångt lärande. 
8 Ibid.  
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2.2 Dialog och sociokulturellt lärande 

”Om den klassiska hierarkin tenderar att skapa en miljö som stänger, begränsar och låser in så ska Växthuset 

istället öppna, lyfta fram och låsa upp den otroliga potential som vi alla bär på.”9    

 

Ett öppnande måste ske genom kommunikation. Sfi-studerande behöver som alla andra bli 

sedda som människor, som individer och då kan inte klassrummen vara stängda och ”ner-i-

pappret-”fokuserade. De nationella riktlinjerna för sfi placerar kommunikativ förmåga som 

det centrala såväl i bedömningen som i den vardagliga verksamheten (se citat nedan). Och 

denna kommunikativa förmåga stämmer väl överens med kommunens riktlinjer med 

öppenhet. Ett öppet samhälle förutsätter ett samhälle där medborgarna kommunicerar. 

 

”Andraspråksinlärning är en del av en större socialiseringsprocess [och inbegriper] samspelet mellan individen 

och den sociokulturella omgivningen.[..] Språkundervisningens roll är att stödja det inlärningsarbete som eleven 

själv utför och att underlätta och uppmuntra en aktiv språkanvändning i olika kommunikativa situationer”. 10 

 

Olga Dysthe skriver om det flerstämmiga klassrummet. Stämmorna är viktiga för ett öppet 

Växthus. Dysthe går in på hur lärandet kan organiseras och planeras med kommunikativa mål. 

I sin studie utgår hon från en handfull mångkulturella klasser där det stora flertalet av eleverna 

har språksvårigheter på andraspråket. Den metod hon använder grundar sig i ett dialogiskt 

utformat lärande. Hon menar att när många erfarenheter får möta varandra uppstår något nytt, 

ny förståelse uppstår som skiljer sig från den förståelse man hade på förhand. Lärande sker i 

dialogen. Språkteoretikern Michail Bakhtin betraktar själva existensen som dialogisk:   

 

”Livet är dialogiskt till sin natur. Att leva innebär att engagera sig i en dialog, att ställa frågor, lyssna, svara, 

komma överens osv”11.  

 

För Bakhtin är själva grundvalen i denna kommunikation språket, där mening uppstår i 

samtalet mellan den som pratar och mottagaren. Det är i mötet av begreppssystem som nya 

element skapas och ny förståelse uppstår. Språk, menar han, är inte en ensidig handling och 

respons är det som aktiverar och ger grunden för förståelsen.12  

 

                                                             
9 Södertälje kommun (2011)  Sid 6 
10 Skolverket (2009): Nationellt sfi-prov 25. Lärarhandledning.  Sid 5 
11 Bakthin, Michail (1981) The Dialogical Imagination.  I: Dysthe, Olga sid  63 
12 Ibid. s 63ff 
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”Kan medborgarens, medarbetarens och samhällets långsiktiga väl bli samma sak? [..] Alla ska ingå i 

utvecklingen av verksamheten och därigenom utveckla sig själva. Varje medarbetares talang ska användas och 

utvecklas för både den enskilde individens och för verksamhetens skull.”13 

 

Tanken med Växthuset är att tre parter ska vinna på ett deltagande. Dels är det samhället som 

lägger resurser i projektet med förhoppning om att det ska generera en vinst tillbaka i form av 

lägre utgifter och en effektivare organisation samt mer engagerade medborgare och anställda. 

Dels är det medborgarna som jag här tolkar som sfi-studerande. De ska bli bemötta på ett 

sådant sätt att de tar makten över det egna livet och löser näraliggande problem och växer. 

Dels är det medarbetarna som i det här fallet är sfi-lärarna vilka växer i och genom att 

förändra organisationen och i sin tur samhället. Den sfi-studerande ingår senare i nya 

sammanhang, tar nya roller där de växer som medarbetare och blir delaktiga i ett föränderligt 

samhälle. Roger Säljö menar att det är kommunikationen mellan och inom människor som 

bestämmer vårt handlande. Människan har således förmågan att omskapa sin omvärld och 

sina livsvillkor. Förståelse delas och utvecklas genom kommunikation och i samspelet kan vi 

ta till oss kunskaper från andra.14 Gustavsson skriver:  

 

”människan är alltså inte endast en mottagare av berättelsen, utan en aktiv förändrare av både sina egna 

handlingar och den traditionalitet hon ingår i”.15  

 

Ett sociokulturellt lärande i språk innebär att man ser till närmaste utvecklingszon. Något som 

Lev Vygotsky gjort sig ett namn på. Den närmaste utvecklingszonen är avståndet mellan den 

zon man kan agera självständigt i och den zon man kan agera i med ledning. Kunskaper och 

färdigheter ligger inom denna zon  som vi inte behärskar självständigt men som ligger inom 

vår utvecklingspotential. Vi kan här prestera med stöd i form av en lärare eller en säkrare 

klasskamrat eller med annan mediering som t ex ett översättningsprogram. Stöttning är det 

begrepp vi vanligtvis använder när vi talar om samspelet mellan nybörjaren och experten. 

Läraren bygger upp byggnadsställningar som temporärt stöd under det att andraspråks-

inläraren utvecklar nya begrepp och formuleringar. Gensvaret är här a och o för utveckling.16 

L van Lier inflikar att man kan utvecklas tillsammans med såväl jämbördiga som med mer 

eller mindre kunniga eftersom deltagarna i en grupp ofta är bra på skilda saker. 

                                                             
13 Södertälje kommun (2011) sid 5 
14 Säljö, Roger (2008) 
15 Gustavsson, Bernt (2007): Bildning som tolkning och förståelse. I: Gustavsson, Bernt (red): Bildningens 

förvandlingar sid  84 
16 Vygotsky, Lev (1962): Thought and Language. 



 
 

10

Smågruppssamtal spelar en viktig medierande roll för andraspråksinlärares språkutveckling.17 

Det sociala och kollektiva samspelet när de studerandes tankar externaliseras och verbaliseras 

och förhandlar om språkets ord, former och strukturer kan höja den språkliga medvetenheten, 

visar Inger Lindberg.18 Det ger unika möjligheter på att träna i att delta i fria samtal, som 

exempelvis att ta ordet, introducera samtalsämnen och argumentera. Något som ett lärarstyrt 

klassrumssamtal aldrig når.  

En lärarstyrd dialog med studerande behöver inte heller den vara särdeles 

språkutvecklande. Här finns en maktobalans i själva relationen vilket påverkar dialogen 

negativt. Den öppenhet man i Södertälje kommun eftersträvar kommer på skam. En öppenhet 

måste innebära att läraren stöttar utan att styra och dominera interaktionen. Dysthe visar hur 

de lärarledda klassrumssamtalen och dialogerna med studerande främjar de studerandes 

lärande i högre utsträckning om de studerandes svar tas emot som värdefulla bidrag samt om 

de studerande uppmuntras till att utveckla sina tankar, motivera sina ställningstaganden och 

referera till egna erfarenheter. Att skriva loggbok är ett sådant sätt att vara i dialog med de 

studerande på ett jämbördigt plan. Att få tillfälle att skriva ner sina egna tankar innan 

klassdiskussion är ett annat.19   

 

2.3 Modersmålsbaserad svenskundervisning 

”När deltagare och lärare inte har ett gemensamt språk blir kommunikationen i undervisningen mer tidskrävande 

och deltagarens delaktighet och egna initiativ blir mindre.”20 

 

Citatet ovan beskriver en verksamhet med slöseri och med människor som inte kan växa p g a 

språksvårigheter. Det är sfi som beskrivs som av tradition är en utbildning på svenska för icke 

svensktalande och så är fallet även i Södertälje. På Hyllie Park folkhögskola i Malmö bedrivs 

istället en modermålsbaserad vuxenutbildning (MBV) på uppdrag av Malmö Stad och där kan 

deltagare som tidigare deltagit på sfi uppleva en skillnad mellan utbildningsformerna. De 

förklarar att den sfi som de tidigare deltagit i till stor del bestod av gissningar.21 

 MBV är ett program som främst är tänkt för studerande på spår 1 med kort 

utbildningsbakgrund. Den går från sfi kurs A till D för att sedan gå över i svenska som 

andraspråk grundläggande och integreras med läs- och skrivutveckling samt individuellt 

                                                             
17 van Lier, L (1996): Interaction in the Language Curriculum. 
18 Lindberg, Inger (2004): Samtal och interaktion – ett andraspråksperspektiv. I: Hyltenstam & Lindberg (red): Svenska 

som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.  
19 Dysthe, Olga (1996) 
20 Mörnerud, Elisabet (2010): Modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare. sid 31 
21 Ibid. Sid 30f 
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anpassade studier i matematik, samhällskunskap och engelska inom grundläggande vuxen-

utbildning. Utbildningen bygger på att deltagarens modersmål är ett av de viktigaste 

verktygen för inlärning vilket innebär att studierna utgår från muntlig och skriftlig kompetens 

på modersmålet för att förstå det svenska språket. Undervisningen på modersmål minskar 

successivt allteftersom deltagaren alltmer behärskar det svenska språket för att i slutänden 

endast ha undervisning på svenska.22 Thomas och Collier visar att det kan ta lång tid att lära 

sig ett andraspråk med enbart andraspråket som verktyg. När studerande får använda såväl 

modersmål som andraspråk i lärandet och när språken ses som en resurs blir inlärningen 

effektivare än om bara ett språk används. Men för goda resultat krävs det att båda språken har 

status och uppmärksammas i undervisningen.23  

  

2.4 Språklig progression 

”I Växthuset är ett normalläge ett tillstånd där det är lätt att se om processen är normal och därför också lätt att se 

avvikelser.[..] Normalläget skapar en utgångspunkt för ständiga förbättringar[..] Processen har då en definierad 

arbetsmetod och arbetsförutsättningar [och] en tydlig, ofta återkommande referens om hur man ligger till 

gentemot  brukaren”24 

 

En princip inom Växthuset är att definiera ett normalläge. Utifrån detta kan avvikelser sedan 

synliggöras. Om vi tar detta från verkstadsgolvet till klassrummet finns det likheter med de 

studieplaner vi har, men som skiljer sig mellan arbetslag. De upprättas i syfte att synliggöra 

den studerandes utveckling och sätta upp mål för individen. Normalläget ska utgöra en 

standardisering, vilket innebär att en metod ska utformas och sedan tillämpas av alla. 

Lärarkollegiet kan på samma sätt utforma en studieplan som alla håller sig till för att alla 

studerande ska få lika förutsättningar. Normalläget ska även visa på takt:  

 

”Takten avspeglar brukarens behov på ett sätt som känns genom hela flödet. Takten ska ge en tydlig och ofta 

återkommande referens om hur man ligger till i sin process. Ligger vi före eller efter är det en avvikelse. Ju 

oftare man mäter hur man ligger till desto finmaskigare blir nätet som fiskar upp avvikelser och slöseri.”25 

 

Nämnden i Södertälje har beslutat om tidsbegränsat sfi. Detta innebär att tidsramar har satts 

upp för hur många veckor varje kurs får ta beroende på spår 1, 2 eller 3 (från kortutbildade till 

högutbildade). Studerande kan riskera att stängas av om de inte uppfyller dessa mål. 

                                                             
22 Ibid. Sid 15f 
23 Thomas, Wayne & Collier, Virginia (2001): A National Study of School Effectiveness for Language Minority 
Students´ Lon-Term Academic Achievement. George Mason University.  
24 Södertälje kommun (2011) sid 17 
25 Ibid sid 19 
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Dessutom har staten infört en ekonomisk bonus för de som klarar sina mål i tid. Detta har 

inneburit ett ökat fokus på hur länge de studerande går hos oss. Från första dagen ska de få 

besked om slutdatum. Detta datum skrivs in i var och ens studieplan och varje lärare ska 

sedan uppmärksamma de studerande om hur de ligger till gentemot målet. Avvikelser kan 

komma upp till diskussion i kollegiet och ibland skickas vidare till kurator och handläggare på 

arbetsförmedling om sådan finns. 

 

2.5 Pedagogisk bedömning 

”Att utmana normalläget är att sätta upp en målsättning som först verkar omöjlig. Det handlar om att utmana sina 

tankar och föreställningar om vad som är möjligt[..] I Växthuset söker vi ständigt den perfekta balansen där 

processen är utmanande nog för att människor ska växa, men inte högre i belastning än att den är hållbar ur ett 

mänskligt perspektiv. Utmaningen plockar fram kvaliteter som annars riskerar att bli outvecklade.” 26  

 

Inom alla skolformer visar det sig att studerande ofta lär sig något annat än vad läraren avsett, 

att lärarens avsikt inte blev det som lärdes ut samt att framförallt svagpresterande studerande 

kan ha svårt att tolka skolans förväntningar och därmed uppfatta den som mindre 

meningsfull.27 För att tydliggöra de förväntningar vi har på de studerande är bedömningen 

som idag sker med hjälp av nationella prov en fråga att lyfta fram och diskutera. 

De nationella proven i sfi tar mycket av de studerandes tid, uppmärksamhet och 

energi. Bland mina kollegor är det en återkommande kritik att den pedagogiska processen 

aldrig lämnas ifred från yttre påtryckningar som t ex de nationella proven. Och nu behöver vi 

strama upp testandet ytterligare efter hård kritik av skolinspektionen. De hade anmärkningar 

på att våra nationella prov endast användes som sluttest för hela sfi och inte efter varje kurs 

som förordningen om svenskundervisning för invandrare kräver.28 Den studerande som ska 

läsa hela vägen från kurs B t o m D på ett år ställs nu inför tre nationella prov, tre förtester, ett 

flertal ”prova-på”- test, kanske en efterhängande rest, ofta flera besvikelser för att de inte 

klarar målen i tid och kontinuerliga påtryckningar från lärare, handläggare och andra i dess 

närhet att klara dessa tester. Med andra ord fylls den korta tid de har på sfi till stor del av de 

nationella proven. Att använda nationella prov är ett krav genom förordningen och de prov vi 

gör innan test är en riktlinje från ledningen på skolan för att säkra att de vi anmäler har stor 

chans att klara sig. Med leans perspektiv är dessa tester och aktiviteter runt tester icke 

värdeskapande för de studerande men i dagsläget nödvändiga. Och sådana aktiviteter bör, 

                                                             
26 Södertälje kommun (2011) sid 26 
27 Lindström, Lars (2011): Pedagogisk bedömning. I: Lindström & Lindberg (red): Pedagogisk bedömning.  
28 Skolinspektionen: Tillsyn i vuxenutbildningen. Drr: 43-2010:1414 
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enligt leanfilosofin, omformas så att det nödvändiga inte längre är nödvändigt så att de sedan 

kan elimineras.   

Tomas Wrigstad, som är en av provkonstruktörerna, redogör för de nationella 

proven i sfi och för hur de fungerar som bedömningsinstrument. Sfi-utbildningen som sådan 

syftar framför allt till att de studerande ska utveckla en funktionell språklig förmåga. Målet är 

att de studerande ska ha ett språk som fungerar i verkliga kontakter med olika personer och i 

mötet med olika slags texter i livet. Målet är således att skaffa sig kunskaper i svenska som 

fungerar i samhället. Den teoretiska modell proven bygger på ser till den kommunikativa 

förmågan som omfattar dels språkliga kunskaper som lexikal- och grammatisk, fonologisk 

och grafematisk kompetens, textuell kompetens, pragmatisk kompetens i form av funktion 

och sociolingvistisk kompetens och dels strategiska kompetenser som att ställa upp mål, 

bedöma och planera vad man ska göra för att lösa uppgiften. 

Proven är kriterierelaterade. Det betyder att de är betygsstödjande till skillnad 

mot det gamla betygssystemet där proven var betygsstyrande. Betygen är idag målrelaterade 

till skillnad mot normrelaterade och ska ge läraren stöd i huruvida den studerande har nått alla 

uppställda mål och i så fall hur väl. Sfi-proven är kursplansbaserade och utgår från de 

styrdokument som reglerar utbildningen. De är också teoribaserade och bygger på en teoretisk 

modell av den kommunikativa förmågan. Vidare är proven integrerade vilket betyder att de 

prövar flera olika kunskaper och färdigheter samtidigt. Det gör uppgifterna mer naturliga och 

autentiska.  

 När Wrigstad synar proven påpekar han dess fallgropar. Gällande reliabiliteten 

finns det alltid faktorer som påverkar resultaten. Den studerande presterar kanske sämre än 

vanligt pga huvudvärk, oro för familjen som befinner sig i annat land, ekonomiska bekymmer 

etc. Vidare kan förutsättningarna för hörförståelsedelen påverka resultatet sämre.29 Jag vill 

även inlägga att efter mina erfarenheter får vissa studerande sämre resultat vid digitala prov  

pga ovana, ansträngning av ögon och nervositet. Wrigstad framhåller även att studerande kan 

uppleva prov som konstiga och oväntade eller att något känns oklart. Han påpekar återigen att 

provet är ett stöd i betygsättningen och inte mer. En hög andel sfi-lärare upplever att testet har 

validitet och anger att det ger dem stöd i betygsättningen.30   

 På den sfi-utbildning jag är verksam anses provet vara av stor vikt. Om någon 

klarar sitt prov får de alltid ett godkänt betyg även i de fall där lärarna inte anser dem vara 

klara. Om de studerande inte klarat alla delar men ändå släppts fram till test får de ofta 
                                                             
29 Wrigstad, Thomas (2004): Sfi-provet som bedömningsinstrument – teoretiska och praktiska perspektiv. I: 
Hyltenstam & Lindberg (red): Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.  
30 Ibid.  
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fokusera på kvarvarande del och så småningom ”tenta av” denna innan de får sitt betyg. 

Ledningen signalerar, genom att uppmana lärarna att inte släppa fram för många utan 

godkända provresultat, provens betydelse. Samtidigt sker en subjektiv bedömning. Det 

nationella provet görs internt av pedagoger på skolan. Det framgår gång på gång att vi 

bedömer olika. Vid muntliga delar och den skriftliga produktionen sker en stor variation 

lärare emellan.  

Reliabiliteten är inte tillräckligt hög och bedömningen är subjektiv men de ges 

hög validitet när det gäller betygssättning. Sfi-proven representerar en pedagogisk 

bedömningsform som en stor del av skolan är på väg ifrån. De är summativa, bedöms av 

enbart läraren, de inbegriper inget lärande, de bedömer kunskaper och färdigheter, de sätter 

produkten i fokus, tonvikten ligger vid rätta svar, resultat visas i form av poäng och de 

studerande använder inga hjälpmedel.31 Summativ bedömning innebär en kontroll av kunskap 

och förekommer framför allt i slutet av en kurs. Bedömningen mäter inte nödvändigtvis 

språkfärdigheten utan snarare huruvida målen har uppfyllt eller ej.32 I Växthuset sker å andra 

sidan en kontinuerlig referens kring hur man ligger till gentemot brukaren. Det sker kollegialt. 

Referensen visar på hur processen ligger i förhållande till normalläget. Detta går att översätta 

till sfi:s sammanhang. Det är inte när testet kommer som vi ska se om den studerande är klar 

eller inte och det är inte när lastbilen är färdigbygd som vi ska leta efter felen. De måste 

upptäckas på vägen. Till skillnad från en summativ bedömning främjar en formativ 

bedömning lärandet i sig och är därigenom långt mer värdeskapande för de studerande vilket 

är i leans anda. Formativ bedömning sker kontinuerligt och är en vägledning för den 

studerande i utbildningen. Den innebär att denna med hjälp av läraren ständigt reflekterar över 

det egna lärandet och inbegriper på så sätt lärande i sig. Bedömningen fokuserar på process 

framför produkt, dvs på lärande och kunskapsbildning framför kunskap och färdighet, på 

starka och svaga sidor framför resultat och poäng. Den gör det tydligare att ansvaret för 

lärandet till stor del hänger på den studerande. Synen på språket är att det är en kommunikativ 

språklig kompetens bestående av lingvistiska, sociolingvistiska och pragmatiska kompetenser. 

Den är handlingsorienterad och ser de studerande som sociala aktörer. Den bygger på 

sociokulturella perspektiv om lärande och utveckling där tänkandet i grunden är en social 

handling.33 Styrkan i den formativa bedömningen ligger i att den syftar till att stödja lärandet 

och medvetandegöra denna process för individen.  

                                                             
31 Lindström, Lars (2011): Pedagogisk bedömning. I: Lindström & Lindberg (red): Pedagogisk bedömning.  
32

 Skolverket (2007) Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Sid 184f 
33 Ibid. 
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Återkoppling är det viktigaste inslaget i bedömning för lärande. Med det 

nationella provet som är det bedömningsinstrument vi har idag är det av stor betydelse att 

återkoppla detta med de studerande så att de kan få information om vad de kan göra för att 

höja sitt resultat. Normalläget i Växthuset skapas tillsammans i arbetslaget eller 

förbättringsgruppen. På sfi kan detta normalläge skapas såväl mellan kollegor som har 

gemensamt fokus på att studerande går framåt som mellan lärare och studerande i dialog. 

Denna dialog är en utmaning på sfi. Mina samtal med kollegor och mina egna erfarenheter ger 

mig stöd i att påstå att ett flertal av de sfi-studerande inte är vana vid självständigheten och 

den plats det egna ifrågasättandet och de egna reflektionerna ges i den svenska skolan. De är 

ovana att ta ansvar för de egna studierna.  

 

”Ledaren är tränaren och en tränare behöver vara närvarande. Ledarens huvudsakliga uppdrag är att skapa och 

utveckla ett väl fungerande lag. Laget ska ansvara för och utveckla verksamheten med ledarens stöd.[..] Det är 

lätt att döma, förenkla och avfärda det som man anser dåligt. Problemet med dessa reaktioner är att de ofta 

förhindrar förmågan att verkligen förstå varför det som är dåligt uppkommer. Det är när man förstår det som man 

är en del av lösningen.”34 

  

Läraren är, i citatet från Växthuset ovan, tränaren som aldrig avfärdar, dömer och förenklar. 

Astrid Pettersson förtydligar hur bedömning som stödjer och stimulerar lärande innebär att 

den studerandes kunnande analyseras och värderas på så sätt att denne utvecklas i sitt lärande 

och känner tilltro till den egna förmågan. En bedömning utan analys kan i stället verka som en 

dom eller ett fördömande. Pettersson menar att en bedömning med kvalitet är flexibel så att de 

studerande får visa sin kompetens på olika sätt. En bedömning kräver återkoppling med 

kvalitet, den ska fokusera på kompetens, den ska omfatta den studerandes framsteg gentemot 

sig själv och ingen annan och den ska syfta till att hjälpa och inte till att döma.35   

Formativ bedömning innebär en kommunikation mellan lärare och studerande 

där de ska tolka och konkretisera sfi:s kunskapsmål för de olika nivåerna samt ha en dialog 

om var den studerande befinner sig i jämförelse med dessa mål. Dialogen lyfter fram vilka 

kunskaper och kvaliteter den studerandes prestationer visar samt vad den studerande ska 

fokusera sitt lärande på framöver. Som underlag för denna kommunikation kan 

portfoliometodik, loggboksskrivande, temaarbeten, matriser etc. fungera utmärkt.36  

.  
                                                             
34 Södertälje kommun (2011) sid 32 
35 Pettersson, Astrid (2011): Bedömning – varför, vad och varthän? I: Lindström & Lindberg (red): Pedagogisk 

bedömning.  
36 Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red) 2011: Pedagogisk bedömning. Stockholms universitets förlag. 
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3. Diskussion 
 
Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka om Västhusprojektet i Södertälje kan gagna 

språkutvecklingen hos den enskilde studerande på sfi och jag har funnit att så är fallet. Genom 

att låta Växthusfilosofin genomsyra den pedagogiska delen av verksamheten har 

språkutvecklingen hos de studerande en möjlighet att förbättras. För att få svar på detta och på 

vilket sätt det skulle kunna ske ställde jag fyra frågor.     

Den första frågan jag ställde var vilka pedagogiska verksamheter som idag är 

slöseri för den studerande på sfi ur ett leanperspektiv. Vad jag främst kommer fram till är att 

det är ett slöseri med resurser och tid för medborgare och samhälle att studerande går 

omvägen över andraspråket när förståelsen och informationen kan ta bättre fäste via 

förstaspråket. Vi tar inte tillvara på den kunskap som de studerande bär på och bör därför 

förändra personalstyrka och arbetssätt så att vi kan arbeta med en modersmålsbaserad 

utbildning i svenska för invandrare. Genom att i början av utbildningen få information, 

förklaringar och studieteknik på det egna modersmålet skulle vi kunna minimera slöseri och 

istället forma en mer värdeskapande utbildning. Efterhand som de studerande förstår och kan 

kommunicera på målspråket svenska så minskas delen av modersmål i utbildningen.  

Med lean till hjälp har jag visat på slöseri i verksamheten som kan minimeras 

och istället omformas till en värdeskapande verksamhet. Detta gör jag även när jag svarar på 

den andra frågan jag ställde som var vilka pedagogiska verksamheter som är nödvändiga utan 

att skapa värde för den studerande. Jag menar att de nationella proven idag är en nödvändig, 

pga att de beslutats på riksdagsnivå, men inte värdeskapande verksamhet med tanke på all den 

tid och kraft som går åt istället för dialog och möten mellan studerande och mellan studerande 

och lärare. 

Det är i dessa möten som ett värde skapas vilket också blir svaret på min tredje 

fråga om vilka pedagogiska verksamheter som är värdeskapande för den studerande. Därmed 

vill jag framhärda att vi bör gå från en summativ bedömning till en formativ bedömning inom 

sfi vilket är värdeskapande för den studerande och i förlängningen för samhället. I dessa 

lärande samtal kan vi visa att vi har höga förväntningar på varandra och arbeta med 

motivationen när den sviker. Det är en tydlig individanpassad utbildning. Det nationella 

provet vi har idag är skapat för att i möjligaste mån vara autentiskt och bedöma den 

kommunikativa förmågan och vi sfi-lärare strävar hela tiden efter att vår verksamhet ska vara 

kommunikativ och autentisk. Då anser jag att vi borde ha en formativ bedömning som är 

kommunikativ och autentisk.  
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Tillsammans med politikerna håller lärar- och skolledarkollegiet på att samlas 

kring ett normalläge, dvs hur lång tid det ska ta att läsa sfi. Studieplaner håller på att formas 

och slutdatum för var och en av de studerande har snart satts. Studieplanen är ett hjälpmedel 

för att kunna arbeta utifrån principen om normalläge, men den är enkelt utformad med 

startdatum och slutdatum och bakgrundsuppgifter och visar bara på steg från kurs till kurs, 

inte utveckling inom kursen. Detta kan förbättras oerhört, menar jag, och göras mer 

värdeskapande genom individuella handlingsplaner med en standardiserad utformning, som 

kan hjälpa studerande och lärare att i detalj utforma en individuell process genom sfi-kurserna 

och ett verktyg att prata kring denna process. Genom att skapa individuella handlingsplaner 

som kan visualiseras för studerande och berört lärarlag i leans anda om tavlor och tavelmöten, 

och inte som nu där en halvifylld studieplan glöms bort i lärarens pärm, skulle ett gemensamt 

fokus på studerande som ser ut att inte nå målen kunna skapas. Då kan den studerandes 

progression och takten i arbetet bli än mer tydlig och de som behöver extra stöd och 

hjälpinsatser blir synliga i ett tidigt skede, dvs avvikelserna kan åtgärdas snabbare. De 

individuella handlingsplanerna har en potential att bli värdeskapande i en levande dialog. Men 

dialog och återkoppling fungerar endast om den studerande kan uppfatta informationen, om 

den kan ta emot informationen, om den kan tolka informationen och ta den till sig. Därför 

krävs det en lärare och en ledare som kan göra bedömning och föra en dialog med kvalitet.  

Tiden på sfi är knapp, så vi måste göra gemensamma ansträngningar för att 

skapa en organisation och pedagogiska aktiviteter som är lärande från början till slut. 

Principen ”rätt från mig” genomsyrar kollegiets dagliga arbete för att sedan bli ett ”rätt från 

oss” där de studerande går ut i arbetslivet med en utbildning med kvalitet i ryggen och ett 

självförtroende inför framtiden. 

Vidare menar jag att vi genom omprioriteringar av vår arbetstid kan lägga mer 

tid på mötet med våra studerande,  t ex genom att inte planera lektioner som ligger en bit fram 

i tiden och som kanske aldrig blir av, så som man i tillverkningsindustrin endast producerar 

vid verkliga behov.  

Den fjärde och sista frågan var om den forskning som finns idag kring kunskap 

och lärande, andraspråksinlärning och svenska som andraspråk kan ge oss lärare, liksom våra 

skolledare, det stöd vi behöver för att vara med och skapa ett Växthus i Södertälje utifrån 

pedagogiska perspektiv. Ett sådant stöd får vi med en sociokulturell syn på lärande och 

kunskap och med en syn på lärande som livslångt med dialog och kommunikation som en 

central kärna i vår verksamhet.  En del av detta har jag även diskuterat ovan när det gäller bl a 

bedömning och modersmålsbaserad svenskundervisning. Med stöd av det Gustavsson menar 
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tror jag att människan genom dialogen kan bli en aktiv förändrare av de egna handlingarna 

och det sammanhang hon ingår i. Ett pedagogiskt perspektiv på människor som växer kräver 

att vi ser att livet är en livslång bildningsresa där vi i interaktion och dialog med varandra går 

utanför oss själva och ställer oss i samband med vår omgivning för att sedan bära in den nya 

förståelsen. En mening uppstår som leder till förändring som är värdeskapande för studerande 

och samhälle. Lärandet är ständigt pågående och kunskapen är sociokulturell. För att som sfi-

lärare jobba med Växthusfilosofin ser jag det därmed som värdeskapande och nödvändigt att 

skapa ett dialogiskt klassrum. Dialog och kommunikation leder till frigörelse. Men denna 

dialog behöver innebära, enligt Dysthe, att läraren stöttar utan att styra och dominera för att nå 

den öppenhet som Södertälje kommun eftersträvar i sin vision. En pedagogisk metod där den 

studerande ställs inför språklig utveckling i den närmaste utvecklingszonen, t ex användandet 

av possessiva pronomen, när denne är mogen för det kan vara en metod som minimerar 

slöseri. Då ger vi den studerande vad den har behov av vid rätt tillfälle. Teorin om 

utvecklingszonerna kan även vara läraren till stöd i gruppindelningar. Då ger man 

förutsättningar för en individuell språkprogression och en självständighet i studierna. Vi lärare 

behöver släppa kontrollen på vad vi tror att de studerande lär sig och låta dem växa genom 

stöttning och ta ansvar själva och i samarbete sinsemellan.  

Liksom Gustavsson som ser hur begreppet ”livslångt lärande” alltmer har 

handlat om ekonomisk investering och mänskligt kapital ser jag det som en fara när 

kommunen arbetar in begreppet ”människor som växer”. I Växthuset ingår var och en, sfi-

studerande såväl som dess lärare och handläggare på socialkontoret, i detta visionära flöde av 

människor som växer och som lär för livet. Men detta flöde är också ekonomsikt lönsamt för 

samhället och ska generera en vinst tillbaka. Vi inom den pedagogiska professionen får inte 

förlora siktet när våra studerande betraktas som en ekonomisk belastning som slussas fram 

och tillbaka i jobblinjens spår mellan praktikplatser, bemanningsföretag, privata städjobb och 

söka-jobb-kurser.  

Sfi är en av de aktörer som har som uppdrag att förbereda de studerande för ett 

arbetsliv. Detta arbetsliv ställer krav på kompetenser som t ex kritiskt tänkande, kreativt 

skapande och kommunikativ förmåga. Jag menar att det i Växthuset finns en potential för att 

pedagoger än mer ska kunna stötta de studerande för att klara arbetsmarknadens krav. Ett 

mervärde kan skapas av vår verksamhet i form av att de studerande blir mer 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden efter sin utbildning. Växthusprojektet har som medel 

och mål att människor ska växa i en öppen och icke kontrollerande verksamhet. Den bärande 

tanken bakom är att människan innehar oerhörda kunskaper och erfarenheter som ska tas 
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tillvara. Vi ska alla få och ta mer ansvar och därigenom lyfta oss själva och den närliggande 

omgivningen.  Det kritiska tänkandet ska ha en självklar plats i skolan och uppmuntras liksom 

det kreativa skapandet och den kommunikativa förmågan. Pedagogerna kan på så sätt hjälpa 

till att lyfta fram den potential som var och en av de studerande har. Och om vi lärare jobbar 

mot att våra studerande ska ta ansvar för sina studier och bli mer självständiga och 

ifrågasättande stärker vi dem inför framtiden. De kommer klara sina framtida studier eller 

arbeten lättare. 

Det stora flertalet av våra studerande har en fulltidssysselsättning med studier 

och kurser och arbetsmarknadsutbildningar. För sig själva har de ingen tid, ingen tid att växa 

eller reflektera. Jag menar att även dessa kurser och utbildningar måste granskas ur ett 

Växthusperspektiv. De studerandes tid slösas bort på åtgärder som inte alla gånger kan 

motiveras. Åtgärder sätts inte in där de behövs och vid rätt tidpunkt. Sfi och Manpower och 

andra aktörer skulle vinna på ett samarbete där var och en fokuserar på det de har kompetens 

i. När människan får lov att växa i och genom sin omgivning blir hon i förlängningen en 

oerhörd tillgång för kommun och samhälle genom att hon tar ansvar för sig själv och den 

närmaste omgivningen på samma sätt som killen på Scania. Men när hon slits mellan 

aktiviteter för aktiviteternas egen skull och inte för det livslånga lärandet förblir hon en passiv 

mottagare som är en belastning för samhället.  
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