Yrkessvenska för er bransch

Ett skräddarsytt läromedel för utländska medarbetare
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Vi lyser upp Sverige

Varför ett yrkesanpassat läromedel?
Ordlistor och översättningar i all ära, men det krävs mer än en radda substantiv för
att man ska kunna göra sig förstådd och förstå andra, och själv trivas på jobbet. De
enskilda orden brukar inte vara det svåra för den som kommer från ett annat land och
ska arbeta på svenska, utan det svåra är den dagliga kommunikationen på kontoret,
fabriksgolvet eller i fikarummet. I våra läroböcker ligger fokus på den autentiska
kommunikationen, hur vi talar och skriver på svenska arbetsplatser, i kontakten med
kollegor, kunder och uppdragsgivare.
•

På sfi och komvux får man lära sig det allmänna språket, men hur uttrycker man sig
i just din bransch?

•

Vilka synliga och osynliga kommunikationsmönster har ni?

•

Vilka fraser återkommer varje dag?

•

Vilka instruktioner och dokument behöver man läsa och förstå? Vilka formulär ska
fyllas i?

•

Vilket ordförråd är viktigt för att undvika olyckor och arbetsskador?

Vi analyserar de språkliga mönstren hos era yrkeskategorier och skapar ett
högkvalitativt läromedel, utifrån branschens egna behov.

Varför en bok?

Den klassiska läroboken har många fördelar gentemot
appar och webbkurser.
•

Boken uppmuntrar till aktivt deltagande och skrivande,
vilket gör att man bättre minns det man studerar.

•

En fysisk bok möjliggör interaktion och samarbete med
medstudenter.

•

Den studerande får god överblick över det som ska
göras.

•

Att få en bok från sin arbetsgivare eller
branschorganisation upplevs som en satsning och visar
tydligt vad arbetsgivaren begär.

•

En bok kräver ingen övrig hård- eller mjukvara.

•

En boksatsning ger mervärde och goodwill för
verksamheten och dess image.
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Hur går det till?
Behovsanalys

Vi träffas och går igenom vad ni har för
behov, önskemål och syfte. Ni berättar om er
verksamhet och vem som ska använda boken
och varför.

Förslag

Utifrån behovsanalysen ger vi ett förslag
på upplägg när det gäller innehåll, format,
språknivå och omfattning på ett skräddarsytt
läromedel. Ni får en offert.

Projektledning

Beroende på era önskemål sköter ni eller
vi projektledningen. Ni hjälper oss att
komma i kontakt med arbetsplatser och
nyckelpersoner i er bransch.

Research

Vi kartlägger språket som det faktiskt
används i verkligheten. Det betyder att vi
gör studiebesök på arbetsplatser inom er
bransch eller organisation, och skuggar
och intervjuar yrkespersoner i det dagliga
arbetet.

Produktion

Utifrån det material vi samlat vi samlat in på
arbetsplatserna producerar vi ett läromedel
som är varierat, behovsanpassat och
formgivet utifrån er grafiska profil

Arbetsgrupp

För att säkerställa att materialet vi framställer
är verklighetstroget träffar vi gärna er och
representater för olika yrkeskategorier i en
arbetsgrupp löpande under projektets gång.
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Ljud och bild

För att användaren ska kunna utveckla alla
språkliga färdigheter komplettererar vi boken
med ljudfiler. Bilder som visar er bransch
och bokens innehåll tillhandahålls av er eller
illustreras av oss.

Redigeringsarbete

Vårt team sköter all formgivning, redigering
och korrektur genom hela projektet, ända
fram till tryckfärdig fil.

Granskning

Ni får tillfälle att granska innehållet en sista
gång innan boken släpps.

Publicering

Ni väljer om ni själva vill trycka boken,
använda någon annan tjänst eller låta oss
göra det tillsammans med vårt tryckeri.

Vad blir slutresultatet?
Tryckfärdig fil eller första upplaga

Enligt era önskemål levererar vi antingen en tryckfärdig fil som
ni trycker, eller så sköter vi tryck och distribution. Nu är boken
klar! Vad ni gör med den är förstås ert beslut.
•

Gåva till anställda eller medlemsföretag.

•

Tillgängligt för beställning på utbudet.se

•

Försäljning på er webbsida eller andra kanaler.

•

Kurslitteratur på era utbildningar.

Användning

Vi utformar våra läromedel så att de passar både för
självstudier och klassrumsundervisning. Materialet kräver
inte en språklärare som har specifika kunskaper inom yrket
eller branschen. På så sätt kan läromedlet användas i flera
sammanhang.
•

Som kursmaterial på statligt finansierade språkkurser,
exempelvis SFI eller SFINX.

•

Som kursmaterial i språkundervisning (individuellt eller i
grupp) som anordnas av arbetsgivaren.

•

För självstudier.

Resultat

Att lära sig den yrkesanpassade svenskan ger många fördelar:
•

Bättre möjligheter att uttrycka sig på ett sätt som motsvarar
den egentliga yrkeskompetensen.

•

Högre självförtroende.

•

En känsla av att man är viktig som medarbetare och en del
av verksamheten.

•

Intresse och språkliga verktyg för fortsatt fördjupning.
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Exempel: Energisvenska för Energiföretagen

Uppdragsgivare: Energiföretagen (branschorganisation)
Användare: Driftledare el, distributionselektriker,
drittekniker fjärrvärme.
Språknivå: B1+ (GERS)
Antal sidor: 120
Utkommer: januari 2020

Exempel

Under 2019 har vi på uppdrag av energibranschens
paraplyorganisation Energiföretagen producerat en
lärobok för utländska medarbetare som ska arbeta
som distributionselektriker och drifttekniker för el och
fjärrvärme.
Anledningen är att den svenska energibranschen behöver
personal, och man har identifierat en möjlighet att få in
fler utlandsfödda och nyanlända bland sin arbetskraft.
Eftersom språket är en viktig säkerhetsfråga ville man
själva säkerställa att de som ska arbeta i branschen har rätt
kunskaper när det gäller både terminologi och hur man
uttrycker sig. Därför valde de att satsa på en egen lärobok,
producerad av oss på LYS förlag.
Boken Energisvenska: lärobok i svenska för utländska
energiexperter ges ut i början av 2020 och kommer
att användas över hela Sverige på kurser i svenska för
invandrare samt i självstudier.
Kunden ville ha ett läromedel som visar hur man
kommunicerar på arbetsplatserna, i både tal och skrift.
Under våra studiebesök på arbetsplatserna identifierade
vi några viktiga formulär och dokument, skyltar och typiska
uttryckssätt som är viktiga i just den här branschen. På de
följande sidorna kan du se några exempel.
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Hur mycket kostar det?
Exakt kostnad på ert läromedel beror naturligtvis på
flera faktorer, inklusive bland annat omfattning, hur snart
det ska bli klart och hur mycket bildmaterial som måste
produceras. Exemplen nedan är vägledande. Kontakta
oss gärna för en offert.

•
•
•
•
•

LITEN

90 sidor.
Klart på tolv månader.
Två yrkeskategorier.
Uppdragsgivaren står
för majoriteten av
bildmaterialet.
Uppdragsgivaren är
projektledare.

•
•
•
•
•

185 000*

MELLAN

120 sidor.
Klart på nio månader.
Tre yrkeskategorier.
Uppdragsgivaren
står för en del av
bildmaterialet.
Uppdragsgivaren är
projektledare.

•
•
•
•
•

245 000*

SNABB

120 sidor.
Klart på tre månader.
Tre yrkeskategorier.
LYS producerar en stor
del av bildmaterialet.
LYS är projektledare.

335 000*

Komplettera med fortbildning
Vid publicering och uppstart av kurser eller liknande
kan vi bistå med föreläsningar och workshops kring
materialet och hur det kan användas.

•
•
•

FÖREDRAG

45–60 minuter.
Större publiker.
Introduktion till
materialet.

7 000**

•
•
•

WORKSHOP

2 timmar.
3–15 personer.
Interaktiv fortbildning
kring material.

11 500**

•
•
•

COACHING

10 gånger 60 minuter.
1–3 personer.
Kontinuerlig
handledning.

18 000**

*Alla priser i svenska kronor (SEK), exklusive moms (25 %).
Prisexemplen inkluderar inte tryck. Tryckpriset beror på
upplagans storlek, antal färgsidor, papperskvalitet, etc.
**Eventuella resekostnader tillkommer.
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Vilka är vi?
LYS är ett oberoende förlag som vill skapa ett ett mer
upplyst Sverige i fråga om språk, kultur och känsla
av tillhörighet. Vi riktar oss till nya och etablerade
svenskar och har specialistkompetens inom svenska
språket och svensk kultur. Vi ger ut såväl läromedel
och guider som skönlitteratur och biografier
relaterade till migration, plats och identitet.
Våra titlar finns att köpa direkt på vår webbsida och i
svenska och internationella återförsäljare.

Emil Molander

Emil är legitimerad lärare i andraspråk och arbetar
på Umeå universitet där han undervisar i svenska för
utländska läkare. Emil har mer än tio års erfarenhet
av att undervisa i yrkessvenska och är författare till ett
flertal läroböcker i ämnet.
emil.molander@lysforlag.com
070-288 59 15

Lyssna på vår podd!

Lysande
lagom
finns där poddar finns
lysforlag.com

Vår filosofi
•

Höga krav på språklig kompetens ger utländska
yrkespersoner möjlighet att utvecklas i karriären
och bidra konstruktivt på sin arbetsplats.

•

Yrkesspråk är mycket mer än terminologi. Det
kommunikativa och kulturella sammanhanget
betyder minst lika mycket.

•

Ett bra läromedel gör skillnad!

Sofi Tegsveden Deveaux

Sofi är förläggare och redaktör med en bakgrund
i språk och arkitektur. Hon har mer än tio års
erfarenhet av att vägleda utländska akademiker i
svenska och svensk kultur. Hon jobbar framför allt
med att integrera den kulturella dimensionen i
språkundervisningen.
sofi.deveaux@lysforlag.com
070-045 48 75

LYS titlar i urval
Läkarsvenska
Emil Molander & Sofi T Deveaux
IBSN: 978-91-985057-8-8
Genre: läromedel
Språk: svenska (B2–C2)
Utgivning: april 2019

Journalsvenska
IBSN: 978-91-985389-8-4
Patientsvenska
IBSN: 978-91-985389-9-1

Jobba i Sverige
Författare: Anne Pihl & Sofi T Deveaux
Genre: Leva och arbeta utomlands
Språk: svenska
Kommer: 6 juni 2020
978-91-89141-01-8

Working in Sweden
978-91-984715-0-2
Utgivningsdatum: maj 2017

Kommer 2020

Working in Sweden [reviderad upplaga]
IBSN: 978-91-89141-00-1
Kommer 6 juni 2020

Kroppen på svenska
Författare: Emil Molander
Genre: läromedel
Språk: svenska/engelska
Utgivning: maj 2018
IBSN: 978-91-984715-1-9

Tacos, tvättstuga och tack för senast
Författare: Mattias Axelsson
Genre: Referens
Språk: svenska
Utgivning: 22 oktober 2019
IBSN: 978-91-985390-0-4

Beyond Fika [engelsk översättning]
978-91-985389-7-7
Kommer 25 mars 2020

Handbok i välkomnande svenska
Författare: Sofi T Deveaux
Illustratör: Lotta Sundin
Genre: Företagsledning och HR
Språk: svenska
Utgivning: november 2018
IBSN: 978-91-984715-6-4

Swedish for Parents
Författare: Sarah Campbell
Illustratör: Cibele Guimaraes
Genre: läromedel
Språk: engelska
Utgivning: 1 februari 2019
IBSN: 978-91-985057-5-7

LYS böcker kan köpas från

• På vår webbsida lysforlag.com
• Nätbokhandlare som Bokus och
Adlibris.
• Via mejl bestallning@lysforlag.com
vid större ordrar.

För fullständig katalog över LYS titlar, besök vår webbsida
lysforlag.com
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