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Folkbildning med asylsökande

Vad är
Svenska från
dag ett och
Vardagssvenska?

Vad gör man i
folkbildningsverksamhet
med asylsökande?

svenska från dag ett genomförs av studieförbund och folkhögskolor. Studieförbunden anordnar även Vardagssvenska.
Verksamheten riktar sig till asylsökande
och de med uppehållstillstånd som i
väntan på kommunplacering bor kvar på
Migrationsverkets anläggningsboende.
syftet är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda
en framtida etablering i samhälls- och
arbetslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd.

deltagarna får både lära sig svenska
språket och om det svenska samhället.
Verksamheten ska också främja deltagande i samhälls- och arbetsliv.
i verksamheten används folkhögskolans och studieförbundets metodik som
bygger på aktivt deltagande, samtal och
gemensamt lärande i grupp. Verksamheten utgår från deltagarnas behov och
förutsättningar och genomförs på olika
sätt. Några exempel på verksamhet är
högläsning, skrivövningar, matlagning,
skriva CV och olika studiebesök.
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Vad säger
deltagarna?
»Språket är nyckeln. Studie
förbundet gav mig lösenordet
till Sverige. Lärarna är ledare
men här lärde vi oss också
tillsammans.«

Folkbildningsverksamhet
med asylsökande i
siffror

Folkbildning med asylsökande

deltagarna vittnar om att verksamheten
bidragit till en bättre vardag genom
att skapa struktur och en meningsfull
sysselsättning. Den bryter isolering och
ger ett socialt sammanhang där man blir
bemött som individ. Många upplever att
man förbättrat sina kunskaper att tala,
förstå och läsa svenska samt att man lärt
sig mycket om hur det svenska samhället
fungerar. Det innebär också att deltagarna känner sig mer trygga och motiverade
att fortsätta att studera svenska och söka
jobb eller praktikplats. På så sätt närmar
sig deltagarna en framtida etablering i
arbets- och samhällslivet.

studieförbunden har anordnat verksamhet med asylsökande sedan augusti
2015. Folkhögskolornas verksamhet med
asylsökande startade ett år senare.
Till och med år 2018 har studieförbunden genomfört över 43 000
arrangemang med Svenska från dag
ett eller Vardagssvenska. Folkhögskolorna har genomfört nära 79 000
veckor med Svenska från dag ett.
År 2016 deltog över 62 000 asylsökande i verksamheterna, år 2017
nära 35 000 och 2018 deltog drygt
23 000 asylsökande.
Under 2019 anordnar tio studieförbund och 82 folkhögskolor folkbildningsverksamhet med asylsökande runt om i landet.
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