
 

 

Personlig inbjudan till ett strategiskt samtal om en snabbare väg in i Sverige, med språkets hjälp 

Riksorganisationen för e-kompetens/REK bjuder in dig till en diskussion och ett samtal om hur man 

kan skapa en snabbare väg in till Sverige, med digitala och flexibla lösningar för språkinlärning. Hur 

matchar vi utrikesföddas behov av att lära sig svenska med arbetsmarknadens behov av arbetskraft? 

Vilka konkreta lösningar finns det för att snabba upp processen från studier i svenska till deltagande i 

fortsatta studier eller arbete? Hur skapar vi nya inlärningsprocesser som är både kostnadseffektiva 

och praktiskt orienterade? 

Bakgrunden till detta samtal är behovet av mer flexibla och effektiva metoder för lärande, för att 

bland annat hantera det stora antalet nyanlända invandrare och bristen på lärare med rätt 

kompetens. Det handlar om att utbilda både lärare och elever på nya sätt, som skapar 

förutsättningar för att kombinera utbildning med arbete/praktik eller kombinera utbildning och 

ansvar för familj och hem. Vi behöver även utveckla metoder som utnyttjar ett kollaborativt lärande, 

och som tar tillvara på personer inom ideell sektor som behärskar olika språk.  

Det görs mycket redan nu, men det saknas en sammanhållen bild av insatserna och de metoder som 

utvecklas. Vi vill genom detta seminarium skaffa oss mer kunskap om vilket utbud av lösningar som finns, 

hur de används och hur de är anpassade/kan anpassas till skilda grupper och personer, beroende på deras 

bakgrund och framtida möjligheter att integrera sig i Sverige. Det handlar om att få fler i arbete, och att 

få människor att utvecklas och att växa. 

Några inledande talare får ge sin bild av behoven, och sedan diskuterar vi gemensamt möjliga 

pedagogiska/digitala lösningar samt funderar på olika projektmöjligheter. Syftet med detta möte är 

att komma fram till några möjliga vägar framåt när det gäller en snabbare och mer flexibel 

språkutveckling. En väg framåt kan vara i form av ett pilotprojekt för att testa och utvärdera olika 

lösningar, se vilka är mest effektiva och vad som krävs för en effektiv språkundervisning.  

Målgrupp för seminariet är: Utbildningsanordnare, utbildningsföretag, kommuner, länsstyrelser, 

intresse- och branschorganisationer mfl. 

Detta samtal kommer att filmas och streamas. Deltagarantalet är begränsat till cirka 20 personer. 

Tid: den 2 september 2016, klockan 13:30-16:30 

Plats: The Castle, Slottsbacken 8 i Stockholm 

Har du frågor eller vill du anmäla dig, kontakta ordförande i REK, torbjorn.skarin@samhallsanalys.nu 

eller per telefon 073-944 2048. Om du vill göra ett inledande inlägg, så hör gärna av dig i förväg om 

det. 
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