
I Skärholmen centrum, söder om Stockholm, 

finns Röda korsets folkhögskola, en av Sve-

riges 155 folkhögskolor. Här undervisar 15 

lärare. På skolan finns två grupper som lär 

sig svenska i kursen »Svenska från dag 1«; 

en förmiddagsgrupp och en eftermiddags-

grupp. En av lärarna som undervisar i grup-

pen är samhällsvetaren Torbjörn Granrot. 

Han undervisar i samhällsorientering och 

ser det språkliga perspektivet på undervis-

ningen som något centralt.  

Tidigare fanns enbart så kallade Allmän 

kurs och Särskild kurs, bland annat Kurs i 

hållbar utveckling, Dokumentär i världen, 

Vård och omsorg på denna folkhögskola, 

men numer finns även Svenska från dag ett, 

i dagsläget fem veckor, och som vänder sig 

till nyanlända vuxna. 

Vilka studerar Svenska från dag ett hos er?

– Hos oss är det främst ukrainare, men 

även några ytterligare med andra nationa-

liteter. Eftersom flyktingar från Ukraina är i 

Sverige under EU:s massflyktingdirektiv så 

får de inte gå sfi. Istället studerar de svenska 

hos oss. I båda grupperna finns individer ... 

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi ➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Text: Annsofie Engborg. Foto: Pressfoto.

Folkbildningen har en viktig roll för vuxna. Att studera inom  

folkhögskola kan ge den högskolebehörighet man behöver för  

vidare studier. Kännetecknande för folkhögskolans kurser är att  

se och utgå från varje individ och att samskapa utbildningens  

innehåll tillsammans – andragogikens idé i en liten ask.

Text: Annsofie Engborg

Det finns 155 folkhögskolor i Sverige. 

Många av dem har rötter i så kallade idé-

burna organisationer och folkrörelser. Flera 

av dem har också särskilda profiler. Vissa 

har internat, det vill säga övernattning 

på skolan. 

I folkhögskolan står andragogiken 

står i centrum. Med andragogik 

menas vuxnas lärande till skillnad 

från pedagogik som avser både 

barns lärande och fostran. Inom 

andragogiken är samtal och dis-

kussioner centralt. Deltagarna lär 

sig av varandra.

Sfi, svenska för invandrare, är 

inte en folkhögskolekurs, utan hör 

till kommunal vuxenutbildning. Det 

är därmed kommunen som avgör...

Folkhögskola 
och folkbildning

Undervisning som kopplas 
till konkret nytta

Folkbildningens roll i Sverige
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FORSKNING & STUDIER
Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

annsofie@textpalatset.se 076-237 47 14

@textpalatset

Utgivare: Textpalatset Sverige AB

Ansvarig utg./chefred.: Annsofie Engborg

Grafisk form: Nina Fylkegård, Lady Stardust
Få länder har så många vuxna som studerar, räknat per capita. Visste du att i Sverige är det fler som stu-

derar på komvux än vad det finns gymnasieungdomar som går på gymnasiet? Över en miljon vuxna studerar 

just nu. Över 1,1 miljoner, till och med.

Mina lärarår inom komvux och hos privata utbildningsanordnare avslutades med att jag 

övergick till PRO:s folkhögskola under några år. Jag fick uppleva en sällan skådad nyfikenhet 

bland pensionärerna! Det var med stor förundran jag såg sådan iver att lära sig mer och ...  

Svenskarna är ett studerande folk
Chefredaktören Annsofie Engborg

Om 
folkhögskolan

Asylsökandes 
möjligheter till 
studier i svenska

Med folkbildning avses folkhögskolor och 

studieförbund. Folkbildningens roll för sitt 

medborgerliga och demokratiska uppdrag 

har varit stor ända sedan 1800-talet. Den 

första folkhögskolan startades 1868 och 

de första studiecirklarna 1902. ABF, arbe-

tarnas bildningsföbund, bildades 1912. För 

den kommunala vuxenutbildningen är fokus 

snarare på arbetsmarknaden. 

Asylprocessen och asyltillvaron är en 

omtumlande tillvaro. Syftet med studien 

är att skapa kunskap om folkhögskola och 

gymnasieskola som bedriver språkintro-

duktion och hur dessa skiljer sig åt. Varje 

kommun är ålagd att erbjuda ett språkintro-

duktionsprogram.

För att underlätta studier i svenska har 

studiecirklarnas erbjudande »Svenska från 

dag 1« en viktig roll. Med dessa ...

Text: Annsofie Engborg. 

Nyfiken på folkhögskolans framväxt och framtida 

utmaningar? I boken Om folkhögskolan: en 

särskild utbildningsform för vuxna (2020) 

redogörs detta, men även dess organisation och 

individer – lärare och deltagare.

Varje år deltar över 100 000 personer i 

kurser på folkhögskola i Sverige. Trots detta 

är den allmänna kunskapen om folkhög-

skolan låg och forskningen är begränsad. 

I denna antologi finns samlad uppdaterad 

kunskap om den svenska folkhögskolan.

Förlaget beskriver att boken vänder sig 

de individer som studerar på folkhögskollä-

rarprogrammet och att den även är relevant 

för verksamma inom folkhögskolan samt för 

personer med intresse för frågor om vuxnas 

studier och lärande.

Text: Annsofie Engborg. Foto: ABF

Det finns olika anledningar till varför man migrerar. För vuxna som flyr från krig, förföljelser och natur-

katastrofer medför livet för migranten som en tid i livet då allt är i paus. Flyktingboendet och väntan på 

asylbeslut är tärande. »Kommer jag få stanna eller måste jag återvända?«

Boktips:

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer på textpalatset.se

Foto: Mats Högberg
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DELA MED DIG

Sfi-lärartidningen efterlyser goda 

exempel från din sfi-undervisning.

Skriv till: annsofie@textpalatset.se

Text: Ali Alabdallah 

Författare och föreläsare om integration

Folkhögskola är en unik nordisk 

skolform för vuxenutbildningen som inte 

finns i andra delar i världen, inte heller 

i mitt hemland Syrien. I Syrien har vi 

vanliga skolor och elitskolor för smarta 

elever eller de som fått högsta betyg på 

gymnasieskolor.

Flexibilitet och möjlighet finns i 

det svenska utbildningssystem 

där Folkhögskolor ger behörighet 

till högre studier på högskola, uni-

versitet för de som inte har klarat 

sina utbildningar på gymnasienivå 

eller för de som vill vidare på yrkes-

högskola. I Syrien räknas betyg från 

den senaste årsklassen på gym-

nasiet och det kallas på arabiska 

Bakaloria, ursprungligen från lati-

nets bachalariatus. Ju högre betyg 

i Bakaloria desto större sannolikhet 

att man kommer in på önskad inrikt-

ning på universitetet ... 

Elitskolor i 
Syrien och 
folkhögskolor i 
Sverige 

K R Ö N I K A

Glad sommar
önskar redaktionen

Läs tidigare nummer här ➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Idén om en folkskola hade länge sjudit utan 

att i någon större utsträckning realiseras. 

Först genom en folkskolestadga 1842 blev 

en byskola i vardera socken verklighet. 

Utbildning sågs som ett värdefullt medel för 

att stävja fattigdom, fylla och kriminalitet och 

därtill även minska klassklyftorna. Folksko-

lestadgan ställde krav på skola i vardera av 

Sveriges 2 300 skoldistrikt, någon skolplikt 

fanns däremot inte då hemundervisning 

eller arbete på gården ursäktade frånvaro. 

Barnen förväntades dock besöka skolan 

en till två gånger i veckan och börja senast 

vid nio års ålder.

Reformen var allt annat än lyckad då det 

visade sig att självstyret inte fungerade och 

att många barn helt enkelt inte gick i skolan. 

En ny reform genomfördes därför 1858 och 

med den infördes småskolan. Tvärt emot 

vad namnet antyder var de inte i första hand 

tänkta för de minsta barnen, utan snarare 

tänkt skola i liten skala där ingen specifik 

skolbyggnad behövdes. Då kvinnor ansågs 

utgöra den billigaste arbetskraften fick de 

tillträde till läraryrket. Lönerna var så låga 

att inga män ville stanna kvar i  ...

Svensk folkbildning i historien
Text: Andreas Kjörling, författare och sociolog. Foto: AdobeStock

Tvåhundra års utveckling av den svenska utbildning kan sammanfattas genom de tre parallella  

skeenden som vardera relaterar till de tre utbildningsformerna grundutbildning, högre utbildning  

samt utbildning som folkrörelse.

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://svariks.se/?page_id=7
https://www.textpalatset.se/sfi/
http://www.textpalatset.se/elitskolor-syrien-och-folkhogskolor-sverige/
http://www.textpalatset.se/svensk-folkbildning-historien/


4 Copyright © Textpalatset 2022:09

2022:09

»Vi borde tillvarata kompetenser bättre«

Folkhögskolan är och ska vara en utbild-

ningsmiljö där man möts och lär av var-

andra. Torbjörn Granrot förklarar styrkan 

i folkbildningens idé: att stötta deltagarna 

och att förbereda dem in i det demokratiska 

samhället. Att de kan påverka kursens inne-

håll. Att som lärare vara lyhörd och lyssna 

in gruppen. I lärarens roll ingår även att 

aktivera deltagarna.

Vad fick dig att välja folkhögskolläraryrket?

– Jag har själv studerat på folkhögskola 

och har tidigare jobbat i studieförbund. Det 

är speciellt med folkbildningen: Deltagarna 

är delaktiga i innehållet och undervisningen. 

Därför måste man vara extra lyhörd och utgå 

från deras förkunskaper. 

– Jag har en bakgrund som journalist, 

medielärare och har jobbat med kommu-

nikation inom politiken. Nu studerar jag till 

folkhögskollärare och är ny som lärare på 

Röda Korsets folkhögskola.

Torbjörn Granrot förklarar att känslor och 

upplevelser är viktiga i språkutvecklingen. 

Dels tillämpar han TPR (Total Physical 

Response) och dels använder han bilder 

och musik eftersom de talar till våra känslor 

vilket i sin tur bidrar till att det lockar till 

samtal. Med TPR får deltagarna utveckla 

språket genom vad de upplever.

– Eftersom vi är i Skärholmens centrum 

har vi nära till en frukt- och grönsaksmarknad 

som vi besöker.  

Berätta om din undervisning

– I min undervisning använder jag mycket 

musik. Deltagarna får välja svenska låtar och 

så analyserar vi texterna. Musiken speglar 

det svenska samhället, vår kontext och his-

toria. De innehåller vår syn på saker och 

ting, på djur och natur. Jag tror att musik kan 

bida till en djupare förståelse av vår kultur.

I de två grupper som studerar kursen 

»Svenska från dag 1« kan några engelska, 

vilket underlättar undervisningen. Passens 

undervisningsspråk varvar svenska med 

engelska. Vi har också stor hjälp av en ukra-

insk deltagare som Röda Korset har anställt. 

Hon hjälper till med översättningar och hittar 

nya deltagare till kursen. Det som bekymrar 

Torbjörn Granrot är att all kompetens han 

möter inte kommer till bättre ...

Text: Annsofie Engborg. Foto: Privat.

Ända sedan han själv gick på folkhögskola har han gillat den vuxenpedagogik och anda som råder där. Att gruppen är viktig. 

Att rummet och tryggheten spelar roll. Sfi-lärartidningen har fått en pratstund med folkhögskolläraren Torbjörn Granrot.

Folkhögskolläraren Torbjörn Granrot:

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi
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Gilla svenska 
 

Gilla svenska Digital – testa gratis i 30 dagar

Läs mer på nok.se/gillasvenska

– ett komplett basläromedel för sfi
Gilla svenska är ett heltäckande läromedel för sfi studieväg 2. Böckerna väcker läslust 
och innehåller teman som är relevanta för vuxna elever som ska etablera sig i Sverige. 
De får kunskap om svensk kultur, aktuella händelser och ett funktionellt språk. 
Serien utgår från läroplanen och är uppbyggd med progression inom respektive 
kapitel. Varje kapitel är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare 
vid kontinuerligt intag på sfi-kurserna.

Gilla svenska finns både som tryckta böcker och som heldigitalt läromedel. 
Välj det som passar dig och dina elever bäst!

• Inspirerande teman med vuxenperspektiv.
• Mallar och modeller för elevarbeten.
• Självrättande ord- och grammatikövningar.
• Ordlistor och ordövningar för träning på egen hand.
• Självrättande test i slutet av varje arbetsområde.

Serien finns 
både digitalt 

och som tryckta 
böcker!

För 
sfi kurs 

B–D

http://www.nok.se/gillasvenska
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De idéburna folkhögskolorna organiseras 

av RIO; Rörelsefolkhögskolornas intres-

seorganisation, medan de offentliga folk-

högskolorna organiseras av antingen FHF; 

Folkskoleföreningen för regionägda folk-

högskolor, eller OFI; Offentligägda folk-

högskolors intresseorganisation. Sfi-lärar-

tidningen träffade Olle Westberg som är 

generalsekreterare på RIO för ett samtal 

om vad som skiljer utbildningsformen från 

mer traditionella utbildningar och vilket roll 

folkhögskolorna spelar i samhället:

– Utbildningen utgår från att deltagaren 

är en vuxen människa som redan kan en 

massa saker. Mötet mellan människor utgör 

därför fundamentet i folkhögskolan. Här 

möts människor som är både lika och olika. 

Kanske är det framför allt i det senare 

där styrkan ligger. När människor med olika 

bakgrund, styrkor och möjligheter möts 

skapas möjlighet för alla att växa, både som 

människa och i ren kunskap. Vikten av det 

mänskliga mötet återspeglar den mänskliga 

grundsyn som förenar alla folkhögskolor. Här 

ges individen inte bara valfrihet och känsla 

utan frivillighet, utan också förutsättningar 

att förverkliga den fria viljan. Här talas det 

inte om elever eller studenter, utan om del-

tagare. Olle Westberg menar att tack vara 

små grupper och regelbunden undervisning 

över tid skapas unika förutsättningar:

Genom att arbeta ämnesövergripande 

i små undervisningsgrupper med hög 

lärartäthet integreras ämneskunskaperna i 

olika projekt och större teman. Tillsamman 

vidgar det perspektivet på lärandet. Goda 

ämneskunskaper och god didaktisk kunskap 

utgör grunden för skapandet av deltagarnas 

förutsättningar. Lärarnas uppgift består lika 

mycket i att undervisa som att väcka nyfiken-

het, bjuda in och inspirera till goda samtal:

– Studerar man heltid på folkhögskola så 

är det trettio lärarledda lektioner á fyrtio  ...

Folkhögskola skapar 
möte mellan människor
Text: Andreas Kjörling, författare och sociolog

De första folkhögskolorna grundades redan 1868. I dag finns det 155 folkhögskolor runt om i landet. Varje år 

möts tusentals deltagare i en utbildningsform som skiljer sig mer traditionell utbildning. Under de trettio 

senaste åren har andelen studerande fördubblats. Utbildningen som riktar sig främst till vuxna bedrivs av 

både regioner och idéburna organisationer, varav de senare svarar för hela 113 folkhögskolor. Tillsammans 

med Sveriges studieförbund svarar de alla för den svenska folkbildningen. 

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

» Utbildningen 
utgår från att 
deltagaren 
är en vuxen 
människa som 
redan kan en 
massa saker. «
Olle Westberg, generalsekreterare RIO  
– Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

http://www.textpalatset.se/folkhogskolan-skapar-moten-mellan-manniskor/
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Foto: SpecialpedagogkonsultLikvärdig vuxenutbildning för 
elever i behov av stöd?
Enligt FN:s mänskliga rättigheter har elever med funktionsnedsättning rätt att studera sfi inom  

vuxenutbildningen och finansieringen av anpassningar och stöd är huvudmannens ansvar. 

Regler och finansiering skiljer sig åt kring 

specifika stödinsatser åt mellan kommu-

nal vuxenutbildning och folkhögskolor 

genom att folkhögskolor har rätt att söka 

bidrag till anpassningar av stöd. Vidare är 

folkhögskolor inte styrda av läroplanen, 

utan varje skola bestämmer själv över sin 

egen verksamhet. 

Det finns många elever med funktions-

nedsättningar som är i behov av stöd och 

som behöver mycket stöd under en lång 

studietid i vuxenutbildningen. Det är viktigt 

hur stödet organiseras och prioriteras för 

att vuxna elever med funktionsnedsättning 

ska lyckas med sina studier. Dock finns det

inget lagstadgat krav på den kommunala 

vuxenutbildningen att det ska finnas en 

specialpedagog. Detta framhålls 

dock av elever i behov av stöd 

och med funktionsnedsättning 

att det är en avgörande faktor 

för att de ska klara sina studier. 

När specialpedagogisk 

kompetens saknas på 

skolan kan svårigheter 

i stället omvandlas 

till sociala problem 

eller psykisk ...

Lär dig arabiska  
på ett pedagogiskt och roligt sätt

Skulle du vilja komma igång med arabiska ord och 

fraser direkt? Jobbar du som sfi-lärare eller inom skolor 

och har du många arabisktalande elever? Då är denna 

bok något för dig! Boken fokuserar på användbara ord 

och fraser som du har nytta av i vardagen. Orden och 

fraserna skrivs med latinska bokstäver, så du slipper ta 

vägen via det arabiska alfabetet. 

Boken Vardagsarabiska är den första boken i Sverige 

som underlättar för svensktalande att lära sig vardags- 

arabiska med mycket fokus på samtal. 

»Det finns ungefär 200 000 arabisktalande i Sverige,  

och arabiska har blivit Sveriges största minoritetsspråk.  

Det är också ett av de språk som talas av flest  

människor i världen. Och det är inte så svårt!  

Det är inte omöjligt att lära sig!«      

    Ali Alabdallah

Beställ på alialabdallah.se/store

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

http://alialabdallah.se/store
http://www.textpalatset.se/likvardig-vuxenutbildning-elever-med-behov-av-stod/


8 Copyright © Textpalatset 2022:09

AVSÄNDARE:
Textpalatset Sverige AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

MOTTAGARE:
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

F O T O U T S TÄ L L N I N G

M E A N W H I L E  I N  U K R A I N E
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V I S A S  S A M T I D I G T  PÅ  A R M É M U S E U M  O C H  F LY G V A P E N M U S E U M

I NÄSTA NUMMER
I nästa nummer, oktober 2022, är temat lässtrategier. Hur kan vi undervisa lässtrategier och hur blir man en  

strategisk läsare? Vi reder ut vad läsförståelse är och vad lässtrategier är. 

Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter av att arbeta med just lässtrategier på sfi.  

Vi är också nyfikna på hur du och dina kollegor arbetar med kollegialt lärande. Får vi komma till dig och  

skriva om ert arbete i ett kommande nummer? 

Skriv och berätta: 

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se

Teman i höst: 
Oktober: Lässtrategier

November: Elevaktiva arbetssätt

December: Sociala medier

https://sfhm.se/verksamhet/meanwhile-in-ukraine/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=

