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Till rektorer i folkhögskolor med betygsrätt för svenska för invandrare 

Enkät om svenska för invandrare på folkhögskola 

Er folkhögskolas kurs/kurser i sfi ht 2016 och vt 2017 

1. Hade er folkhögskola sfi-kurser under perioden ht 2016 och vt 2017? 

Kryssa ett alternativ! 

[ ] Vi hade ingen sfi under denna period. Kommentera gärna: … 

-> Gå till fråga 8 

[ ] Vi hade följande kurser (antal) och kursdeltagare (antal, kön) i sfi under denna 

period 

A1   Antal kurser ….. Totalt antal kvinnor ….. män ….. 

B1   Antal kurser ….. Totalt antal kvinnor ….. män ….. 

B2   Antal kurser ….. Totalt antal kvinnor ….. män ….. 

C1   Antal kurser ….. Totalt antal kvinnor ….. män ….. 

C2   Antal kurser ….. Totalt antal kvinnor ….. män ….. 

D     Antal kurser ….. Totalt antal kvinnor ….. män ….. 

Frågorna 2–4: specificera per kurs eller beskriv vad som huvudsakligen gäller! 

2. Beskriv omfattningen av kurserna (timmar per vecka/heltid/deltid): ………. 

Om deltid: Kombinerades kurserna med andra studier på folkhögskolan och i så fall hur 

gjordes det? … 

3. Beskriv förläggning på dagen (förmiddag/eftermiddag/kväll): … 

4. Bedrevs kurserna på folkhögskolan? [ ] ja [ ] nej. På filial? [ ] ja [ ] nej 

5. Om ni hade sfi med inriktning på målgrupp/yrke, vilken/vilket i så fall? … 

6. Vilket stämmer? Kryssa ett eller flera alternativ och kommentera gärna! 

[ ] Vi bedriver sfi som ”utbildning som motsvarar sfi ”med folkhögskolan som 

huvudman (dvs med kommunal ersättning men inte genom upphandling) 



[ ] Vi bedriver sfi på uppdrag (av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

företag) 

[ ] Vi bedriver sfi som entreprenad (upphandlat av kommun) 

Kommentar: … 

7. Samverkade ni med någon annan part om sfi – med vilken och om vad? … 

Sfi på folkhögskolevis 

8. Finns det hinder för er att bedriva sfi folkhögskolemässigt? Vilka i så fall? … 

9. Om sfi kurserna kunde genomföras fullt ut på folkhögskolevis … 

a. … vad skulle då känneteckna kurserna?… 

b. … på en filial – vad i folkhögskolemässigheten skulle förändras? … 

Betygssättningen 

10. Kommentera systemet för betygssättning i sfi i förhållande till folkhögskolans 

omdömessättning i andra kurser: … 

Samarbetet mellan kommun och folkhögskola 

11. Hur fungerar rekryteringen av deltagare till er sfi i praktiken? Hur agerar 

kommunerna? … 

12. Hur fungerar ersättningsmodellerna utifrån er folkhögskolas behov? … 

13. Andra kommentarer om samarbetet med kommunerna: … 

Skolinspektionens tillsyn 

14. Kommentera erfarenheter av kontakter med och tillsyn av Skolinspektionen: … 

Tillgång till lärare 

15. Kommentera tillgången till lärare för folkhögskolans sfi? … 

Andra synpunkter 

16. Har ni andra synpunkter på hur sfi bedrivs eller skulle kunna bedrivas på 

folkhögskola? … 




