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Förord 
 

Projektet som presenteras i den här skriften tog sin 
utgångspunkt i den omöjliga situation som nyanlända 
invandrare med synnedsättning kan hamna i när 
samordningen mellan sfi-anordnare, synrehabilitering och 
Arbetsförmedlingen brister. Invandrare med synnedsättning 
möter också hinder i den traditionella sfi-undervisningen 
där det oftast saknas kunskaper om synnedsättningar och 
deras pedagogiska konsekvenser. Syftet med projektet var 
att pröva en modell där en anpassad sfi-undervisning 
kombinerades med synrehabilitering. Verksamheten 
bedrevs på Hagabergs folkhögskola under läsåret 2013-
2014. Arbetet dokumenterades av Annika Wallin, Blira 
Konsult AB som också har skrivit och sammanfattat 
erfarenheterna i den här skriften. Den vänder sig till 
anordnare av sfi och synrehabilitering och andra som ska 
främja nyanlända invandrares etablering i arbets- och 
samhällslivet. 
 
Mikael Strömberg  
Projektledare, Synskadades Riksförbund. 
Oktober 2014. 
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Sammanfattning 
 
Under perioden 1 januari 2013 till 31 december 2014 drev Synskadades 
Riksförbund ett arvsfondsprojekt tillsammans med Hagabergs 
folkhögskola. Projektet gick ut på att pröva en modell som kombinerar 
sfi-undervisning med synrehabilitering. Det omfattade även metod- och 
läromedelsutveckling. Den här sammanställningen bygger på en skriftlig 
dokumentation av projektet. 
 
En kombinerad kurs genomfördes på Hagabergs folkhögskola under 
läsåret 2013-2014. Resultatet visar att det är mycket fördelaktigt att 
bedriva sfi och rehab samtidigt, men det krävs ett nära samarbete mellan 
dem som undervisar i sfi och dem som ger synrehabilitering, för att 
lyckas. Särskilt framgångsrikt är det att ha sfi och rehab samtidigt på 
gemensamma lektioner. Förutom att deltagarnas inlärning gynnas kan 
lärarna dra nytta av varandras kompetenser. 
 
Under projektperioden har svagheter i samhällsapparaten blivit 
uppenbara. Invandrare med synnedsättning riskerar att falla mellan 
stolarna när samhällsaktörer försöker skjuta över ansvar och kostnader 
på varandra. För att få en hållbar modell måste flera aktörer – 
kommuner, sfi-anordnare, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, 
Försäkringskassan och landstingen – arbeta tillsammans under 
rekrytering, kursperiod och i övergången till fortsatt verksamhet. Det 
krävs också gemensamma ansträngningar från ansvariga parter för att 
hitta en hållbar finansieringsmodell. 
 
	  
	  

	  
 
I den här skriften finns citat från deltagare, lärare och andra som 
medverkat i projektet. Deltagarna medverkar anonymt förutom i ett 
reportage där några framträder på bild och med sina förnamn. 
Deltagarna har intervjuats med hjälp av tolk och citaten återger tolkens 
översättning.  
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Bildtext/syntolkning: Ett foto på fem deltagare och två lärare som sitter vid ett 
fyrkantigt bord. Några av dem har papper i händerna. De går igenom en ordlista. 

 
Reportage från våren 2014 
Kursen med allt i ett 
 
På Hagabergs folkhögskola pågår ett projekt där sfi-undervisning 
och synrehabiliteringen ges parallellt. På vissa lektioner har 
deltagarna båda ämnena samtidigt. Det har visat sig framgångsrikt 
och både lärare och deltagare uppskattar formen. 
 
Krokusen spirar i rabatterna på Hagabergs folkhögskola. Inne på 
Solvillan har en kombinerad sfi-rehab-lektion just börjat. Fem deltagare 
har slagit sig ned vid bordet tillsammans med sfi-läraren Britt-Marie Mirell 
och synpedagogen Maud Häger. Två har fått förhinder och har meddelat 
att de är ledsna över det. Ingen är borta från kursen frivilligt. 
 
Samtal pågår 
Maud inleder lektionen. Hon återberättar vad gruppen har gjort under 
veckan och de som har sytt på symaskin får visa upp sina förstlingsverk. 
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Vehid känner med pekfingret på ena hörnet av sitt vita tygfodral som ska 
skydda hans bärbara dator.  
  – Det är inte rakt, säger han och skrattar. 
 När alla sömmar har granskats tar Maud fram en bricka med nålpå-
trädare. Deltagarna är redan bekanta med detta hjälpmedel. Nålar, tråd 
och knappar skickas runt och benämns. Sedan infinner sig en koncen-
trerad tystnad. Det är Anab som först får på tråden och hon syr skickligt i 
sin knapp. När alla är klara känner de på varandras stygn, berömmer 
och retas kärvänligt när någon har fått trassel på tråden. Britt-Marie fyller 
på meningarna kring det som deltagarna vill säga. 
 
Fördjupad förståelse 
Britt-Marie och Maud har haft kombinerade sfi-rehab-lektioner under hela 
vårterminen. De ser stora fördelar med arbetssättet. 
  – Jag som sfi-lärare har fokus på att sätta ord på det vi gör och för-
klara begrepp medan Maud visar och ger instruktioner. På så vis får 
deltagarna en fördjupad språklig förståelse samtidigt som de får träna på 
olika moment som ingår i rehab, säger Britt-Marie. 
 Efter varje lektion skriver hon ihop en ordlista och en text som handlar 
om vad som hänt på lektionen. Hon utgår också från den grammatik som 
gruppen har arbetat med på de renodlade sfi-lektionerna i klassrums-
miljö. Texten får deltagarna sedan inlästa på cd som läxa. Den här 
gången handlar läxan om hur de gjorde färggranna sjalar.  
 
Lärande i sammanhang 
Deltagarna som går på kursen är mellan 35 och 65 år gamla och hade 
vid kursens början varit i Sverige mellan tio månader och 15 år. De flesta 
hade varit utan sysselsättning under lång tid. Modersmålen i gruppen är 
arabiska, bosniska, somaliska och tigrinja och spännvidden är stor när 
det gäller utbildningsbakgrund.  
 – Ofta är det en utmaning att hitta rätt nivå för den här heterogena 
gruppen men på våra kombinationslektioner, där sfi får en praktisk 
förankring, fungerar det bra för alla, säger Britt-Marie.  
 På kombinationslektionerna har deltagarna tränat på att ta ut pengar i 
bankomat, hitta till övergångsställen utomhus, matlagning, klädvård och 
sömnad bland annat. De andra lektionerna där deltagarna läser renodlad 
sfi eller enbart har rehab behövs också för att kunna arbeta koncentrerat 
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med exempelvis grammatik, datorträning och mobility. Maud och Britt-
Marie är emellertid överens om att det finns utvecklingsmöjligheter.  
  – Det ska bli intressant att prova att arbeta tillsammans även på 
lektionerna om datoranpassningar. Deltagarna får då fler svenska ord 
kring sina hjälpmedel och som en positiv bieffekt får även vi sfi-lärare 
utbildning om anpassningar som underlättar studierna, säger Britt-Marie. 
  
Goda resultat  
Det här två-lärar-systemet kräver gemensam planeringstid men ger goda 
resultat. En slutsats är att det både är framgångsrikt och nödvändigt att 
erbjuda sfi och synrehabilitering parallellt, och gärna i kombination. 
 – Nästa utmaning blir att slussa deltagarna vidare efter avslutad kurs. 
Under året på Hagaberg har alla gjort framsteg i svenska, självständighet 
och självkänsla. Nu ska de gå vidare men samhällsapparaten som möter 
dem uppvisar stora brister i kunskap, samordning och attityder. Det är 
frustrerande eftersom vi ser deltagarnas potential och vet att med en 
genomtänkt pedagogik och samverkan så går det att lyckas, säger Maud 
Häger.  
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På den här sidan finns två foton som visar deltagarna som sitter vid bordet. På ena 
bilden ser man Amira och Wafaa. Amira känner på en sjal som hon har målat.  
På den andra bilden syr Wafaa och Chamoun i varsin knapp. Framför dem på bordet 
står bland annat nålpåträdare. 
 
 

 
 
 

 
 
Foto: Annika Wallin 
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Otillräckliga insatser för invandrare med 
synnedsättning 
 
Att ha en synnedsättning innebär att man har ett synfel som inte kan 
avhjälpas med glasögon. Synnedsättningen gör det till exempel svårt att 
läsa och orientera sig utan hjälpmedel. Enligt World Health Organisation, 
WHO, omfattar begreppet synnedsättning sex kategorier från lindrig 
synnedsättning till total blindhet. Hur synnedsättningen kommer till 
uttryck kan variera stort mellan olika individer. 
 
Saknas siffror 
Migrationsverket har ingen siffra på hur många av dem som kommer till 
Sverige som har en synnedsättning. Alla asylsökande ska erbjudas en 
hälsoundersökning men den är inte obligatorisk och där ingår inte heller 
syn- och hörselundersökning. Idag saknas kunskap om hur många som 
avstår från hälsoundersökningen och som aldrig upptäcks. Erfarenheten 
från landets syncentraler är emellertid att gruppen invandrare med 
synnedsättning växer. 
 
Brist på tillgänglig sfi-undervisning 
Alla som är folkbokförda i en kommun i Sverige, som är över 16 år och 
saknar grundläggande kunskaper i svenska har rätt till undervisningen i 
svenska för invandrare (sfi). Den som vill läsa sfi måste personligen 
anmäla sig på Vuxenutbildningen i sin kommun. Även personer med 
synnedsättning har självklart rätt till sfi men hindras av att den traditio-
nella sfi-undervisningen till stor del är bildbaserad. Den är därmed otill-
gänglig för den som inte ser. Det är också vanligt att sfi-lärare saknar 
kompetens om pedagogiskt stöd, hjälpmedel och läromedel för personer 
med nedsatt syn. Detta leder till att sfi-studerande med synnedsättning 
oftare än andra avbryter sina studier. Vissa undantas helt genom läka-
rintyg och förlorar därmed möjligheten att lära sig det nya landets språk. 
Följden blir ofta en isolerad och sysslolös tillvaro med försörjningsstöd 
eller sjukersättning som enda inkomst.  
 Endast några få kommuner erbjuder sfi-undervisning som är särskilt 
anpassad för personer med synnedsättning. Synskadades Riksförbund, 
SRF, känner till fyra sådana verksamheter. De finns i Malmö, Göteborg, 
Stockholm/Tensta och Härnösand. Där ges undervisningen i mindre 
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grupper eller utformas för enskilda deltagare men även där behöver 
undervisningsmetoderna utvecklas. 
 
Sfi och rehab förutsätter varandra 
När någon som har rätt till sfi har anmält sig för att studera ska utbild-
ningen starta inom tre månader. Det är kommunens skyldighet. En del 
sökande har emellertid inte hunnit göra sitt första besök på syncentralen 
innan sfi-undervisningen börjar. Personen kan då bli nekad en plats på 
sfi eftersom han eller hon inte är rehabiliterad. Det händer likaledes att 
personer blir nekade rehabilitering på syncentralerna eftersom de inte 
kan svenska. Detta är ett moment 22. En person kan till exempel behöva 
anpassningar på sin dator för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i 
svenska. Men får inga anpassningar eftersom han eller hon inte kan 
svenska och därmed inte kan bli utbildad på hur anpassningarna 
fungerar. 
 
Inga förbättringar i etableringsinsatserna 
Den 1 december 2010 trädde en ny reform i kraft. Den ska påskynda 
nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Reformen 
säger att varje nyanländ utifrån sina egna förutsättningar ska få 
professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma 
i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i Sverige. I och med reformen tog 
Arbetsförmedlingen över det samordnande ansvaret för etablerings-
insatserna från kommunerna. Kommunen har emellertid kvar ansvaret 
för bland annat undervisning i svenska för invandrare, annan vuxenut-
bildning och bostadsförsörjning. Kommunerna har också i uppgift att 
erbjuda nyanlända samhällsorientering och får ersättning från staten för 
dessa insatser. SRF har fått signaler om att regeringens reform inte har 
lett till någon förbättring för nyanlända med synnedsättning. Redan innan 
det första etableringssamtalet sållas många bort. Det beror på att hand-
läggare felaktigt bedömer att det inte finns några möjligheter för dem att 
lära sig svenska, bli rehabiliterade och senare bli resurser i arbetslivet. 
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Behov av kombinerad utbildning 
Den rådande situationen uppmärksammades av SRF:s invandrargrupper 
och invandrarkommitté. SRF såg behovet av en utbildning som 
kombinerar sfi-undervisning, som är anpassad för personer med 
synnedsättning, med rehabilitering. Man såg också behovet av att 
fokusera på förberedelser inför inträdet i arbetslivet.  
 
Platsen blev Hagabergs folkhögskola  
SRF ville genomföra ett projekt och behövde samarbeta med en eller 
flera parter som kunde erbjuda kombinerad sfi-undervisning och syn-
rehabilitering. SRF ställde frågan till Hagabergs folkhögskola som var 
positiv till att vara medsökande i projektet och genomföra kursen. På 
Hagaberg har det funnits synrehabiliteringskurser sedan 1980-talet. På 
skolan arbetar behöriga sfi-lärare med erfarenhet av att undervisa 
invandrare med särskilda behov (posttraumatiskt stressyndrom). Där 
finns en miljö som gör det möjligt att också arbeta med friskvård och 
skapande. Hagaberg har därutöver fördelen av att kunna erbjuda 
internatboende och ligger i närheten av Stockholm. Projektledare Mikael 
Strömberg sa vid projektets start:  
 – Hagabergs folkhögskola ligger utanför Södertälje och det var 
lämpligt för projektet att verka i det området. Vi utgick från att det skulle 
vara lättare att få tag i deltagare i Stockholms närområde eftersom det 
bor många människor där. 
 
Arvsfonden beviljade medel 
Projektet beviljades medel från Allmänna arvsfonden. Den här skriften 
sammanfattar erfarenheter från den kurs som prövades på Hagabergs 
folkhögskola under läsåret 2013-2014.  
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Anordnare av sfi och synrehabilitering 
 
Projektet handlade om att sammanföra sfi och synrehabilitering. Nedan 
följer en beskrivning av vilka som anordnar sfi och synrehabilitering i 
Sverige. Även om erfarenheterna i den här skriften kommer från en 
folkhögskola finns inga formella hinder för att starta kombinerade sfi-
rehab-kurser i annan regi. 
 
Anordnare av sfi 
Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är en egen skolform som 
regleras i skollagen1. Utbildningen ska ge vuxna med annat modersmål 
än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Kommunerna 
kan utföra undervisningen i egen regi som en enhet inom vuxenut-
bildningen eller upphandla utbildningsanordnare. Till exempel kan folk-
högskolor, studieförbund eller privata utbildningsanordnare få detta upp-
drag av kommunen. De som anlitas för att utföra sfi-kurser måste ha 
betygsrätt2. Även om någon annan genomför sfi-kursen är det alltid 
kommunen som ansvarar för utbildningens kvalitet. 
 
Förslag på ändringar i sfi 
Efter tre olika utredningar om sfi lade regeringen fram en lagrådsremiss3 
i augusti 2014. I den lämnas förslag på ändringar i bland annat skol-
lagen. En av de saker man vill uppnå är att utbildning i svenska för 
invandrare ska bli mer effektiv och mer individanpassad. Remissen 
föreslår bland annat att sfi inte längre ska vara en egen skolform utan 
istället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning, komvux. 
 
Anordnare av synrehabilitering 
Synrehabilitering ges vid landets drygt 30 syncentraler som är en del av 
landstingets verksamhet. Synrehabilitering är träning och utbildning som 
bland annat handlar om att kunna förflytta sig på ett säkert sätt, att kunna 
sköta hemmet, att få en psykosocialt fungerande situation och att prova 
ut hjälpmedel. All förskrivning av synhjälpmedel sker via syncentralerna. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Tidigare	  hette	  denna	  skolform	  Svenskundervisning	  för	  invandrare	  och	  förkortades	  sfi.	  År	  2010	  då	  skollagen	  
skrevs	  om	  ändrades	  namnet	  till	  Utbildning	  i	  svenska	  för	  invandrare	  men	  förkortningen	  sfi	  lever	  kvar.	  
2	  Betygsrätt	  ansöker	  utbildningsanordnaren	  om	  hos	  Skolinspektionen. 
3	  En	  lagrådsremiss	  är	  ett	  lagförslag	  som	  regeringen	  eller	  ett	  utskott	  i	  riksdagen	  skickar	  till	  Lagrådet	  för	  
granskning.	  
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De har också som uppgift att samverka med andra myndigheter och 
aktörer som till exempel landsting, kommun och Försäkringskassa utifrån 
enskilda behov. 
 Det finns även fem folkhögskolor – Fristad, Glimåkra, Hagaberg, 
Härnösand och Vindeln – som har aktiverings- och habiliteringskurser för 
personer med synnedsättning. Kursernas övergripande mål är att stödja 
deltagarna så att de kan klara sin livssituation bättre. Tidigare var 
kurserna endast öppna för personer över 65 år som nyligen fått synned-
sättning men sedan några år kan även yngre personer söka dem. 
Kurserna finansieras gemensamt av landstinget, och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten som ger anslag till verksam-
heterna. 
 
Arbetsförmedlingens uppdrag 
Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för att alla nyanlända 
invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering 
på arbetsmarknaden. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara 
samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda 
parter. Arbetsförmedlingen har inget åtagande när det gäller sfi som är 
en kommunal angelägenhet. Arbetsförmedlingen har heller inget 
åtagande när det gäller grundläggande rehabilitering för synskadade 
nyanlända invandrare. Däremot kan både sfi och grundläggande syn-
rehabilitering ingå som aktiviteter i den etableringsplan som personen 
upprättar vid Arbetsförmedlingen. Etableringsplanen ska fyllas med 
parallella aktiviteter på heltid och personen får en särskild ersättning från 
Arbetsförmedlingen under två års tid. 
 För arbetssökande, som inte är i etablering, kan Arbetsförmedlingen 
ge tillgång till viss arbetslivsinriktad synrehabilitering. Arbetsförmedlingen 
har synspecialister i sex rehabiliteringsenheter. De fungerar som 
rådgivare åt de handläggare som möter sökande med synnedsättning. 
Synspecialisterna kallas in när handläggarna vill ha stöd. Deras uppgift 
är att hjälpa till att klargöra den sökandes arbetsförutsättningar, att ge 
den sökande vägledning inför studie- och yrkesval och att ge råd kring 
anpassning av arbetsplatsen så att personen ska klara arbetet.  
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Privat aktör 
Work for you är en privat aktör som arbetar enbart på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen. Work for you erbjuder arbetsprövning, arbetspraktik 
och rehabilitering för att komma ut på arbetsmarknaden eller i studier. I 
Malmö, Göteborg och Stockholm har Work for you verksamheter som 
vänder sig till personer med synnedsättning. Det handlar om vissa 
kortare rehabiliteringskurser i exempelvis datoranvändning.  
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Detta ville projektet åstadkomma 
 
Projektet har förankring i FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättningen. Det övergripande målet var att ta fram ett 
kursprogram som kombinerar sfi-undervisning och rehabilitering för 
invandrare med synnedsättning. Syftet var att visa på fördelarna för 
individen med ett sådant sammanhållet system.  
 En kurs skulle genomföras med sex till åtta deltagare och ett syfte var 
att förbereda dem för inträdet på arbetsmarknaden. Projektet utgick från 
att deltagarna skulle ha bättre förutsättningar att få arbete om de efter 
avslutad kurs 

- var godkända på B-nivå i sfi 
- kunde läsa punktskrift 
- kunde hantera sina hjälpmedel 
- hade ökat sin rörlighet och förflyttningsförmåga 
- hade ett nätverk som underlättade deras försörjning 
- hade fått ökad kunskap om det svenska samhället och hur det är 
att leva med funktionsnedsättning i Sverige. 

 
Undervisningsmetoder och läromedel 
Eftersom den vanliga sfi-undervisningen ofta fungerar dåligt för personer 
med synnedsättning ville projektet utveckla anpassade undervis-
ningsmetoder för den här målgruppen. Projektet skulle också utveckla 
läromedel och framför allt läromedel för undervisning i punktskrift. 
 
Nätverk och samhällsorientering 
Enligt projektplanen skulle deltagarna på kursen få undervisning i 
grundläggande samhällsorientering, information om synskadades villkor i 
Sverige och om den svenska kulturens syn på funktionsnedsättningar. 
De skulle även få information om intresseorganisationer och tillfälle att 
besöka sådana. Projektet ville ge möjlighet till kontakter med svenskar 
som har synnedsättning och till social samvaro. Ett mål var att även 
uppmärksamma anhöriga som partners, barn och andra släktingar 
genom att ordna en träff under projekttiden. Därutöver skulle deltagarna 
få möjlighet att göra yrkespraktik. 
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Exempel på bra stödinsatser 
Projektet föresatte sig också att visa på goda exempel från kommuner 
som har utvecklat ett system för att snabbt sätta in stödinsatser för 
nyanlända personer med synnedsättning. 
 
Finansieringsmodell 
För att skapa goda villkor för en fortsatt kursverksamhet, som kombi-
nerar sfi med rehabilitering, hade projektet som mål att skapa en 
finansieringsmodell för den här typen av verksamhet. 
 
Styrgrupp och referensgrupp 
Till projektet bildades en styrgrupp och en referensgrupp.  
 
Styrgruppen bestod av:  

Anders Claesson, studierektor, Hagabergs folkhögskola 
Anna Thorén, kursansvarig sfi, Hagabergs folkhögskola 
Ann-Louise Rågefalk, verksamhetschef, Syncentralen 
Stockholm/Långbro 
Cecilia Ekstrand, handläggare utbildningsfrågor, SRF 
Jan Eidvall, kursansvarig rehab, Hagabergs folkhögskola 
Mikael Strömberg, projektledare, SRF 
Ola Eriksson, enhetschef, Syncentralen Sörmland 
Urban Fernquist, intressepolitisk chef, SRF 
Sune Olsson, handläggare invandrarfrågor, SRF 

 
Referensgruppen bestod av: 

Anna Thorén, kursansvarig sfi, Hagabergs folkhögskola 
Anne Öster, utvecklingsledare integration, Länsstyrelsen i Stockholms 
län 
Ann-Sofie Bjärkeblad, Nationellt centrum för svenska som andra språk 
(t o m våren 2014) 
Boel Nordström, kurator, Syncentralen Stockholm/Långbro 
Cecilia Ekstrand, handläggare utbildningsfrågor, SRF 
Denho Özmen, rådgivare, SPSM 
Elisabeth Svärd, synpedagog, Arbetsförmedlingen syn, döv, hörsel 
Gunnar Eriksson, rådgivare, SPSM 
Gunnar Sandström, SRF:s förbundsstyrelse 
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Jan Eidvall, kursansvarig rehab, Hagabergs folkhögskola 
Julio Fuentes, verksamhetssekreterare SIOS, Samarbetsorgan för 
etniska organisationer i Sverige 
Lilian Hansen, kurator, Syncentralen Sörmland 
Margret Grönkvist, synpedagog, Syncentralen Stockholms/Långbro 
Mikael Strömberg, projektledare, SRF 
Sune Olsson, handläggare invandrarfrågor, SRF 
Taip Fejzuli, SRF:s invandrarkommitté 
Urban Fernquist, intressepolitisk chef, SRF 

 
Migrationsverket fick en inbjudan att delta i referensgruppen men kunde 
inte vara med på grund av hög arbetsbelastning. 
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Kursupplägget på Hagaberg 
 
Kursen pågick under hösten 2013 och våren 2014 och var uppdelad i 
tvåveckorsperioder. Under de veckor som deltagarna var på Hagaberg 
ägnade de halva tiden åt sfi och halva tiden åt rehab. På schemat stod 
också skapande varannan tisdag. Under våren hade deltagarna även 
friskvård en gång under varje tvåveckorsperiod. 
 Samtliga lärare, tolkar och kursassistent i projektet var anställda av 
Hagabergs folkhögskola medan projektledaren var anställd på SRF.  
 I september 2014, då projektet var på väg att avslutas, sa Urban 
Fernquist på SRF:  
 – Efter det här året kan vi konstatera att folkhögskola är en lämplig 
miljö för att bedriva den här typen av verksamhet. Inom folkhögskolan 
finns ett pedagogiskt arbetssätt och en människosyn som är väl lämpad 
för en sådan här modell. 
 
Kursplan sfi 
Enligt projektansökan skulle deltagarna erbjudas undervisning i sfi kurs 
B. Den kan anordnas som fortsättningskurs på studieväg 1 (för personer 
utan eller med endast några få års skolbakgrund) eller som nybörjarkurs 
på studieväg 2 (för personer med förutbildning motsvarande kunskaper 
upp till årskurs 7-9). Den rekryterade gruppen kom emellertid att även 
omfattade deltagare med flerårig gymnasial och postgymnasial 
utbildning. I kursplanen skrev man därför att dessa deltagare bör få 
undervisning motsvarande sfi kurs C. Vid kursstart fanns också deltagare 
som behövde alfabetisering och därefter följande sfi, kurs A. Utgångs-
punkten för undervisningen var kursplanen för utbildning i svenska för 
invandrare (SKOLFS 2012:13) och de kunskapskrav som där 
specificeras för kurserna A-D. Se kursplanen i bilaga A. 
 
Kursplan rehabilitering 
I projektansökan stod det att rehabiliteringsdelen skulle innehålla 
Aktiviteter i Dagliga Livet, ADL, mobility och träning på tekniska 
hjälpmedel och att rörelse, motion och avslappning sågs som viktiga 
delar för att undvika muskelspänning och felaktig belastning. 
 Enligt kursplanen skulle de första tre kursveckorna ägnas åt introduk-
tion, presentation, logistikgenomgång, kursplanering och information. 
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Informationen skulle gälla bland annat vad det innebär att komma till en 
ny kultur och att ha funktionsnedsättning, rättigheter och skyldigheter för 
personer med funktionsnedsättning i Sverige samt information om 
intresseföreningarnas arbete. Deltagarna skulle även få information om 
orsaker till synskador, optik, oftalmologi och rehabiliteringsmöjligheter. 
Deltagarna skulle få lära sig om förflyttning, orientering, ledsagning och 
information om hjälpmedel skulle inledas.  
 Kursvecka 5-9 planerades för utredningsarbete tillsammans med 
handläggare från de olika syncentralerna. När kartläggningen var klar 
skulle utprovning av hjälpmedel ske och förskrivas av syncentralerna. 
Från mitten av oktober och framåt, det vill säga kursveckorna 6-25, var 
tanken att individuell träning skulle pågå och att kontinuerlig uppföljning 
skulle göras. Rapportering kring deltagarnas måluppfyllelse utifrån sina 
individuella planer planerades till sista kursveckan, vecka 25. 
 Skapande och friskvård sågs som en del av rehabiliteringen. I en 
separat kursplan för skapande stod det att deltagarna skulle arbeta med 
lera, tyg, papper, sand och färg. 
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Rekrytering av deltagare 

Under våren 2013 gick en förfrågan till möjliga deltagare ut via 
syncentralerna i Sörmland och Stockholm/Långbro. Även syncentralen i 
Östergötland hade bjudits in till projektet men tackat nej. Målet var att 
skapa en grupp på åtta deltagare med likartade förkunskaper. Tanken 
var att deltagarna skulle ha förkunskaper som passade för sfi B. De 
skulle vara nyanlända (man räknas som nyanländ i två år efter 
ankomsten) och i yrkesverksam ålder.  
 Förhoppningen var att få in många intresseanmälningar och sedan 
kunna sålla bland de sökande. Det visade sig emellertid svårare än 
förväntat att få ihop en grupp. De tillfrågade hade många farhågor kring 
praktiska saker och flera tackade nej. Inför sommaren var det inte 
tillräckligt många anmälda. SRF och Hagaberg enades om att kraftsamla 
och försöka få ihop en grupp på tio personer så att kursen inte skulle gå 
om intet om några valde att avbryta. Rekryteringen pågick in i det sista.  
 
Nio började och sju fullföljde 
I augusti 2013 startade kursen på Hagabergs folkhögskola. De som 
började var fyra kvinnor och fem män i åldrarna 20 till 64 år. De hade då 
varit i Sverige mellan tio månader och 15 år. De flesta hade varit utan 
sysselsättning under lång tid. Modersmålen i gruppen var arabiska, 
bosniska, somaliska och tigrinja. Spännvidden var stor när det gällde 
utbildningsbakgrund. En person var analfabet och en person hade en 
fyraårig högskoleutbildning. Några hade studerat sfi tidigare. Andra hade 
inte studerat svenska alls. En person var redan punktskriftsläsare. Fem 
hade svår synnedsättning eller blindhet och de övriga fyra hade svår 
eller måttlig synnedsättning.  
 Under läsåret kom tre av deltagarna att lämna kursen periodvis eller 
för gott. En slutade i oktober då hans familj flyttade till en annan stad. En 
gjorde ett längre studieuppehåll för att åka till sitt hemland men kom 
tillbaka under våren. En deltagare var borta under tre månader på grund 
av dålig hälsa och orkade sedan inte fullfölja kursen. 
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Lärdomar: 
 

• Det var bra att rekrytera via syncentralerna. En förutsättning för att 
lyckas med rekryteringen är syncentralernas etablerade kontakter 
och kunskap om vilka personer som skulle kunna komma ifråga. 

 
• Kursen vände sig till en grupp som ofta har (a) hälsoproblem (b) är 

ovana att röra sig självständigt utanför hemmet (c) misslyckats 
med sfi tidigare (d) ett annat kulturellt synsätt på studier och 
könsroller. För att skapa trygghet måste det redan under 
rekryteringsfasen finnas en plan för och information om hur det ska 
bli med kursassistans, medicinering, psykosocialt stöd, boende, 
resor och studieupplägg.  

 
• Anhöriga har en mycket viktig roll i motivationsarbetet. Familjens 

stöd är avgörande för om personen vill och vågar ge sig in i studier. 
Därför behöver även de anhöriga bli upplysta om de möjligheter 
som finns för personer med funktionsnedsättning i Sverige.  

 
• Anmälningsperioden behöver vara lång. Rekryteringen måste 

påbörjas under hösten så att den kan vara klar innan midsommar. 
Det tar tid att utreda praktiska förutsättningar för varje deltagare.  
 

• Informationen till kommunerna måste vara klar i god tid. 
Kommunerna behöver veta vad brukarna ska syssla med eftersom 
de flesta uppbär försörjningsstöd eller etableringsersättning som 
utbetalas på vissa villkor. 

 
• Under rekryteringen och hela kursperioden behöver olika aktörer 

dela information om deltagarna. För att kunna göra det måste 
sekretessen hanteras. Ett sätt är att tillfråga deltagarna om de ger 
sitt medgivande till att parterna delar relevant information under 
den aktuella perioden. Detta bör göras redan vid tiden för ansökan 
till kursen. 
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Praktiska frågor: logistik, kursassistent, boende och 
tolkar 
 
Enligt projektansökan skulle Hagabergs folkhögskola erbjuda fyra 
internatplatser med helpension under kursveckorna. Erbjudandet skulle 
gå till deltagare med lång resväg. Övriga deltagare skulle pendla. Att 
internatboendet skulle ge social samhörighet och ökad självständighet 
lyftes fram som något positivt under rekryteringen.  
 Vid kursstarten tog SRF och Hagaberg beslutet att erbjuda internat-
boende till sex av deltagarna, eftersom man såg många fördelar med att 
hålla ihop gruppen under veckorna, men endast tre tackade ja. Ingen av 
dem var särskilt långväga men de hoppades att internatet skulle lösa 
problem med ensamhet respektive trångboddhet hos släktingar.  
 Vid vårterminens början hade alla tre lämnat internatet. En hade slutat 
på kursen eftersom familjen hade flyttat till en annan ort i Sverige. För de 
andra två handlade det om att det var ansträngande att växelbo, att den 
sociala situationen på internatet inte var tillräckligt stimulerande och ett 
behov av hemtjänst som inte gick att möta.  
 De som hade tackat nej till internatet redan från början gjorde det för 
att de hade svårt att vara borta från hushållet eller för att kvinnor i deras 
kultur inte tillåts sova borta från sin familj. I augusti 2014 sa Urban 
Fernquist på SRF:  
 – Internatboendet blev inte det vi hade hoppats men vi har lärt oss 
mycket. Med ett annat förarbete, mer aktiviteter och mer assistans hade 
det blivit bättre. Vi tror fortfarande på formen. Internatboende har stor 
potential. 
 
Resor 
De flesta deltagarna reste med taxi. Några reste med buss eller tåg. Det 
tog mycket tid för projektets ansvariga att få resorna till och från 
folkhögskolan att fungera. Regelverk och rutiner ser olika ut i olika 
kommuner och frågorna gällde vem som skulle ta ansvar för kostnaderna 
och vilken typ av färdtjänstresor som deltagarna skulle beviljas. 
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Kursassistent 
Kursassistenten på Hagabergs folkhögskola hade hand om bokningen 
av resor fram och tillbaka till folkhögskolan. Till henne kunde deltagarna 
ringa på en mobiltelefon om något krånglade på vägen. Hon ledsagade 
också deltagarna under skoldagen. I början behövde de mycket trygghet 
och stöd vid förflyttning och i matsituationer. På vårterminen hade läget 
förändrats. Då kunde deltagarna orientera sig på folkhögskolans område 
på egen hand och tog mat och fika själva. 
 
Tolkar 
För att kunna ge instruktioner och föra samtal i synrehabiliteringen 
behövdes tolkar. I gruppen fanns flera olika modersmål och för att hålla 
nere utgifterna valde projektet bort professionella tolkar. Det fungerade 
ganska bra men problem uppstod vid några tillfällen då tolkarna slutade 
med kort varsel. En annan svårighet var att ljudmiljön i klassrummet 
påverkades av tolkningen. En deltagare sa:  
  – När man bara kan lita till hörseln blir det jobbigt när det samtidigt 
talas fem språk – svenska, tigrinja, somaliska, arabiska och bosniska – i 
rummet. 
 
Lärdomar:  
 

• För att internatboende ska fungera för den här målgruppen krävs 
extra insatser i form av kursassistent och trygghet. Boendet måste 
fungera även för deltagare som har fler funktionsnedsättningar än 
synnedsättning. En rekommendation inför framtiden är att pröva 
separata boenden för män och kvinnor.  

 
• Frågan om resor till och från utbildningen behöver utredas i god tid. 

Detta för att minska deltagarnas oro och för att de inte ska behöva 
ligga ut med egna pengar eller använda sina vanliga färdtjänst-
resor när de egentligen har rätt till extra studieresor/skolresor. 

 
• Det är bra att ha en person – till exempel kursassistenten – som 

sköter administrationen kring resorna. 
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• Tolkar till samtliga språk måste finnas från dag ett så att deltagarna 
förstår den information som ges och själva kan ställa frågor. 
Tolkarna behövs inte på sfi-lektionerna men är en förutsättning för 
att man ska kunna ge instruktioner i synrehabiliteringen. Behovet 
är störst i början och tolkarna bör fasas ut under läsåret, i den takt 
som är möjlig utifrån individernas behov. 
 

• Det är tidskrävande att kommunicera via tolk och detta bör tas med 
i planeringen.  

 
• För den som enbart tar in information via hörseln kan det bli 

tröttande att vistas i ett rum där flera språk talas samtidigt. Att ha 
många tolkar ställer krav på planering av undervisning och 
lokaltillgång. 
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Medarbetarna önskade mer kunskap 
Synpedagoger, och andra medarbetare, som saknade erfarenhet av att 
arbetat med invandrare utryckte en önskad om att få kompetensut-
veckling.  Några kände osäkerhet kring kulturella tabun. En fråga var till 
exempel om en kvinnlig synpedagog får ta i en manlig deltagare för att 
ge anvisningar om hur något ska utföras. Det fanns även önskemål om 
ökad kunskap kring psykisk ohälsa som posttraumatiskt stressyndrom 
och depression. 
 Sfi-lärarna kände å sin sida att de hade bristande kännedom om 
synrehabilitering, synnedsättningar och pedagogiska anpassningar. De 
sökte litteratur om språkdidaktik för vuxna med synnedsättning utan att 
hitta någon. Den litteratur som fanns handlade allmänt om anpassningar 
i undervisningen och framför allt om barn. En av sfi-lärarna fick 
litteraturtips från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och 
kunde därmed läsa på om bemötande av personer med synnedsättning 
och om invandrare med funktionsnedsättning. Hon började också på en 
av myndighetens distanskurser om barn, unga och vuxna med synned-
sättning men hann inte fullfölja den. Under året tog sfi-lärarna även 
kontakt med SPSM:s läromedelsavdelning och hade dialog med SFI 
Västerort i Tensta. 
 I projektet fanns en tilltro till att kunskapsöverföringen mellan sfi-lärare 
och synpedagoger skulle ske fortlöpande men det lyckades inte fullt ut. 
En orsak var bristande tid för möten. 
 Deltagarna kände sig emellertid väl bemötta och tyckte att de fick bra 
undervisning av alla som arbetade på Hagaberg. En av dem sa till 
exempel:  
  – De [sfi-lärarna] har jättebra attityd och hanterar oss som människor. 
Jag är jättenöjd och glad och tackar Anna och Britt-Marie. Jag saknar 
lärarna de veckor jag är hemma och längtar hit. Jag vill tillbaka till skolan, 
det är inte bara för att lära mig, utan också för att få träffa de här 
personerna.  
 
Lärdomar:  
 

• Flera medarbetare efterfrågade en gemensam introduktion om 
synnedsättningar, hjälpmedel, kulturella tabun, psykisk ohälsa och 
bemötande. På en gemensam introduktion för synpedagoger, 
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tolkar, lärare och kursassistent hade professionerna kunnat dela 
sina specifika kunskaper med varandra. 
 

• Det måste finnas öronmärkt tid för erfarenhetsutbyte och 
kunskapsinhämtande i en pionjärverksamhet som denna. 

 
• Tolkar och kursassistenter kan behöva diskutera vad som ingår i 

deras respektive roller. Under projektet uppstod kulturkrockar när 
tolkar, av omtanke, ville hjälpa deltagarna men därigenom 
motverkade den självständighetsträning som kursen syftade till. 
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Synrehabiliteringen 
På kursen började rehabiliteringen med grundläggande samhälls-
orientering, information om den svenska kulturens syn på funktions-
nedsättningar och information om synskador. En deltagare sa:  
 – Det är första gången i mitt liv som jag har förstått min sjukdom och 
det är mycket viktigt för mig. 
 För flera var det en revolutionerande insikt att de förväntades delta i 
samhället och vara självständiga. En annan deltagare sa:  
 – Innan kursen visste jag ingenting om det svenska samhället men nu 
har jag fått bra information. Till exempel om hur kollektivtrafiken är 
anpassad. I mitt hemland vågade jag inte gå utanför dörren och var helt 
beroende av min familj. Nu har jag förstått att i Sverige är samhället 
anpassat för att vi synskadade ska kunna klara oss själva. 
 Under hösten var alla rehab-lektioner i grupp. Det var ett uttalat mål att 
skapa en stark gruppkänsla. Tilliten och vänskapen mellan deltagare, 
kursassistent och lärare blev en framgångsfaktor. En deltagare sa:  
 – Jag är glad och trygg när jag är i skolan. De som är här på Hagaberg 
är min familj. De är mitt stöd. När jag är ledig känner jag mig ensam även 
om jag är med min släkt. Jag längtar inte alls till ledigheterna. Jag önskar 
att jag kunde fortsätta den här kursen hela tiden. 
 
Kombinerade sfi-rehab-lektioner 
Det tog längre tid än beräknat att lära känna deltagarna och förstå deras 
behov av hjälpmedel och rehabilitering. Som en följd av detta kom rehab 
i otakt med sfi-undervisningen och deltagarna och sfi-lärarna fick vänta 
på hjälpmedel.  
 Vid jul stod det klart att sfi- och rehab behövde närma sig varandra. 
Under våren provade man därför ett koncept med gemensamma sfi- och 
rehablektioner varje måndag och fredag. Dessa lektioner var utan tolkar. 
Sfi-läraren Britt-Marie Mirell sa:  
  – På de lektionerna hade jag som sfi-lärare fokus på att sätta ord på 
det vi gjorde och förklara begrepp medan Maud [synpedagogen] visade 
och gav instruktioner. På så vis fick deltagarna en fördjupad språklig 
förståelse samtidigt som de fick träna på olika moment som ingår i 
rehab. 
 Efter varje lektion skrev Britt-Marie ihop en ordlista och en text som 
handlade om det som hänt på lektionen. Hon läste in detta på en cd-



  28 
 

skiva som läxa med instuderingsfrågor. Några deltagare besvarade 
frågorna genom att skriva på ritmuff, några talade in svar med hjälp av 
anteckningshjälpmedel och en deltagare skrev på sin dator. Britt-Marie 
sa:  
 – Det märks att de minns och förstår bra när de själva har gjort och 
upplevt det som texterna handlar om. Sättet att jobba har varit utmärkt 
men skulle kunna bli ännu bättre om vi hade mer gemensam 
planeringstid. 
 
Individualiserad träning 
Under vårterminen blev rehabiliteringen allt mer individualiserad. Den 
renodlade rehab-delen bestod av träning vid dator, att lära sig använda 
uppläsningshjälpmedel, anteckningshjälpmedel, mobiltelefon, förflyttning 
och läsning med synhjälpmedel. Inom ADL arbetade gruppen med mat-
lagning, bakning, städning, tvätt och klädvård, sömnad och även hobbys 
som att spela spel, sy, måla sjalar och gå stavgång. Synpedagogen som 
höll i undervisningen i samtliga ämnen hade skapat grupper utifrån 
deltagarnas önskemål. En av dem sa:  
 – Vi lär oss att våga och inte sitta isolerade. Jag går med vit käpp nu. 
Det vågade jag inte tidigare. Mitt självförtroende har ökat. Första steget 
är att våga använda käppen här på Hagaberg, nästa är att våga gå i 
centrum och visa käppen inför samhället. 
 
Friskvård 
Skapande och friskvård ingick i rehabiliteringen. Skapandet pågick under 
hela läsåret och innehöll musik, rörelse och keramik. Läraren försökte på 
olika sätt knyta an till sfi-undervisningens teman. 
 Under vårterminen fick deltagarna träffa en sjukgymnast varannan 
vecka. Bland annat hade de sitt-gympa i grupp. Deltagarna uppskattade 
friskvårdsmomenten och efterfrågade ännu fler friskvårdsinsatser. Tre 
deltagare uttryckte till exempel att de hade svårigheter med inlärningen. 
Det handlade om att minnas, koncentrera sig och att orka. En deltagare 
sa:   
 – Det vore bra att komplettera personalen på en sådan här kurs med 
någon som har psykologisk kompetens. Jag är en av dem som behöver 
psykologiskt stöd. Inför framtiden skulle jag behöva lära mig att hantera 
min oro och nedstämdhet. Det vore bra att kunna få sådant psykologiskt 
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stöd en gång under varje tvåveckorsperiod på samma sätt som vi har 
haft friskvård och skapande. 
 
Lärdomar:  
 

• Den sena rekryteringen medförde problem i uppstarten. Med mer 
förkunskap om deltagarna hade rehab-delen kommit igång 
snabbare. Därför är det viktigt att de sökande är utredda på 
syncentral innan kursen startar. 
 

• En framtida modell vore att starta kursen i en två-stegs-raket där 
rehab-delen börjar två veckor innan sfi-undervisningen. På så vis 
skulle motivation, gruppkänsla och en grundläggande förståelse för 
det svenska samhället vara på plats när sfi-undervisningen börjar. 

 
• De inledande veckorna innehöll mycket information. Deltagarna 

hade direkt behövt tillgång till, och utbildning på, hjälpmedel för att 
kunna prata in anteckningar. 

 
• Två-lärar-systemet på de kombinerade sfi-rehab-lektionerna kräver 

gemensam planeringstid men ger goda resultat. 
 

• Det hade behövts tätare samarbete med syncentralerna och deras 
psykosociala stöd. 
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Synpedagogernas råd och tips 
 

• Ställ krav på lärartäthet och lokaler. Det blir trångt och mycket ljud 
om flera ska arbeta med olika saker i samma rum och dessutom 
behöver tolkning. 
 

• Starta tidigt med tangentbordsträning på kursen. Träna bokstäver, 
lyssna och hitta dem med bra fingersättning och bra arbets-
ställning. Prata tidigt med syncentralen om anpassningar. För den 
som aldrig tidigare har arbetat vid en dator kan det ta lång tid, 
ibland flera år, att få allt att fungera. 
 

• Se till att alla har anteckningshjälpmedel och kan använda dem. 
 

• Gör hembesök hos deltagarna. Det ger viktig information och bör 
inte ligga alltför sent under kursen. 
 

• Gå ut! Gå utanför skolområdet i olika terräng, åk hiss, hitta över-
gångsställen, åk buss, prova att våga gå med käpp i centrum. Åk 
hem till deltagarna och träna i deras närmiljö. 
 

• Ibland kan det vara bra att dela upp män och kvinnor i hushålls-
arbetet. Män som inte är vana vid att arbeta i köket kan våga mer 
om de är i en grupp med bara män. 

• Ha en daglig dialog med sfi-lärarna. Sfi-lärarna och synpeda-
gogerna behöver skapa en gemensam plan för, och syn på, 
hjälpmedel till deltagarna. 
 

• Det är ett plus om någon av medarbetarna själv har invandrar-
bakgrund. Det skapar möjligheter till identifikation. 
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Sfi-undervisningen 
 
Två sfi-lärare delade på undervisningen. Under hösten hade den ena 
läraren lektionerna på måndagar och tisdagar. Den andra läraren 
träffade gruppen på onsdagar, torsdagar och fredagar. På vårterminen 
ändrades upplägget så att en av lärarna hade sina lektioner tillsammans 
med synpedagogen på måndagar och fredagar.  
 
Muntlig undervisning 
Fram till i november var all undervisning muntligt. Lärarna läste upp 
texter, lät deltagarna lyssna på inspelat material och svara muntligt. Del-
tagarna var mycket positiva. En som tidigare hade studerat sfi tillsam-
mans med seende sa:  
 – Det är jättestor skillnad om man jämför med den vanliga sfi som jag 
gick förut. Där gick allt snabbt och jag hängde inte med. I den här 
gruppen har vi också olika hjälpmedel. 
 Lärarna följde upplägget i läromedlet MÅL 1 som är anpassat för att 
möta kraven i sfi B. De tvekade emellertid inför att beställa varsin bok till 
alla i gruppen eftersom deltagarna hade olika förutsättningar och var på 
olika nivå. MÅL 1 bygger dessutom på det visuella med många bilder. 
Lärarna hittade emellertid inget bättre alternativ och beställde läroboken 
till alla deltagare i december. 
 
Tillgång till skriftspråket 
Att få tillgång till det skriftliga blev en utmaning. Flera i gruppen kunde 
inte det latinska alfabetet men för att komma vidare behövde de börja 
skriva. 
 Tre kunde läsa svartskrift med hjälp av förstoringshjälpmedel. De 
övriga fem kunde inte läsa svartskrift alls, eftersom de hade blindhet eller 
svår synnedsättning, och endast en av dem var punktskriftsläsare sedan 
tidigare.  
 De deltagare som varken kunde se svartskrift eller kunde läsa punkt-
skrift fick arbeta med reliefbokstäver och skriva latinska bokstäver på 
ritmuffar. På så sätt fick de tillgång till bokstäver och ordbilder. Samtidigt 
startade punktskriftsundervisningen, som en del av synrehabiliteringen, 
för dem som var motiverade och hade förutsättningar men den bedrevs 
utan koppling till sfi-undervisningen.  



  32 
 

 Vid läsårets slut konstaterade sfi-lärarna att det hade varit en omväg 
att gå via de latinska bokstäverna för dem som ska ha punktskrift som 
sitt framtida läsmedium. Sfi-läraren Anna Thorén sa:  
 – För dem hade det varit bättre att tillägna sig det svenska skrift-
språket på punktskrift.  
 Eftersom få, om ens några, sfi-lärare kan punktskrift skulle detta kräva 
ett nära samarbete med synpedagogerna. Det måste ses som ett lång-
siktigt arbete eftersom det tar tid att lära sig läsa punktskrift. 
 
Nationella prov 
De nationella sfi-proven är obligatoriska och ska fungera som ett stöd för 
läraren vid bedömning och betygssättning. Det är emellertid inga 
examensprov utan ska utgöra en del av lärarens samlade bedömning av 
deltagarens kunskaper. Proven kan beställas på punktskrift från 
Skolverket men det tar lång tid att få dem. Sfi-lärarna bestämde sig för 
att beställa ett vanligt prov istället. Det finns sekretessregler som 
förbjuder digitalisering av proven men för att kunna genomföra provdelen 
”Läsa” skrev lärarna ändå in vissa delar i datorn. Sedan skrev de ut dem 
på punkskriftskrivare till de två deltagare som kommit så långt att de 
kunde läsa punktskrift. Skolverket har godkänt den hanteringen. 
 Fem av de åtta deltagarna gjorde provet på B-nivå. En av dem 
hoppade över läsa-delen eftersom hon inte hade något läsmedium (hon 
kunde inte se svartskrift och hade inte lärt sig punktskrift). De fyra 
deltagare som gjorde alla delar fick godkänt betyg på provet som helhet. 
Sfi-läraren Anna Thorén sa: 
 – Jämfört med andra sfi-B-grupper så tycker jag att många av våra 
deltagare är bättre på svenska men provets utformning missgynnar 
personer som inte ser. Våra deltagare kommer inte till sin rätt i 
provsituationen. 
 
Pionjärarbete kräver tid 
Det tar tid för sfi-lärarna att sätta sig i utbudet av hjälpmedel och att lära 
sig hur de fungerar. Här har synpedagoger och annan expertis en viktig 
roll. Projektet vill betona vikten av att avsätta tid så att sfi-lärarna hinner 
ta del av den kunskap som finns på Specialpedagogiska 
skolmyndigheten och syncentralerna. Det tar också tid att skapa 
anpassade övningar och att själv läsa in material.  
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Lärdomar: 
 

• Det saknas anpassade läromedel för målgruppen.  
 

• Sfi-undervisningen är beroende av samarbete med synrehab-
iliteringen när det gäller såväl punktskriftsundervisning som 
datorträning och hjälpmedelshantering. 
 

• Sfi-undervisningen blir effektivare och enklare när man har tillgång 
till dator med talsyntes, förstoring och punktskriftsdisplay. Såväl 
deltagare som sfi-lärare behöver lära sig att hantera hjälpmedlen.  

 
• Valet av läsmedium behöver vara klart när kursen startar. Det 

måste finnas rutiner för samarbete med syncentralerna kring detta. 
 

• Sfi-lärarna behöver ha grundläggande kunskaper om punktskrifts-
koden. 

 
• Det saknas rutiner för anpassningar av sfi-proven för personer med 

synnedsättning. Provens utformning – med kryssfrågor och bilder – 
missgynnar personer som inte ser. 
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Sfi-lärarnas råd och tips 
 

• Modersmålet blir extra viktigt för den här målgruppen. När man inte 
kan använda bilder behöver man istället benämna. Använd 
webbplatser eller lexikon för att få översättningar. 
 

• Det är viktigt att ljudmiljön i klassrummet är lugn och tyst. Om 
fönstret är öppet och det kommer in mycket bakgrundsljud måste 
deltagaren sålla bort ovidkommande information och det kräver 
energi. 
 

• Se till att alla har anteckningshjälpmedel och kan använda dem 
redan från början. Uppmuntra deltagarna att spela in lektioner och 
ord. Till exempel kan de göra ordlistor och säga det svenska ordet 
och sedan samma ord på sitt eget språk.  

 
• Det går att göra ljudillustrationer till vissa ord även om det är 

begränsat. Det går att hosta, skratta, öppna dörren, flytta stolen 
eller knacka på fönstret. 
 

• Läs in övningar och texter på en cd-skiva. Det finns uppläsnings-
hjälpmedel där uppspelningshastigheten kan ändras så att det inte 
går för fort när deltagarna ska lyssna. 
 

• Använd programvara för talsyntes så kan deltagare som arbetar 
vid datorn lyssna på texten. Det finns också appar med talsyntes 
där det går att få ord översatta och upplästa på modersmålet. 
 

• Se till att få tillgång till en punktskriftsskrivare. 
 

• Genom Specialpedagogiska skolmyndigheten kan lärare 
kostnadsfritt beställa läromedel. De finns i tre olika format: 
TextView, HTML och DAISY. Genom att texten är i digital form i 
dessa format blir den lättare att redigera och arbeta med. 
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• Det optimala vore ett två-lärar-system där lärarna kan undervisa 
tillsammans i en mindre grupp.  
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Läromedel för sfi-studerande i punktskrift 
 
Två av projektets mål var att ”arbeta fram anpassade läromedel för 
målgruppen” och att ”utveckla undervisningsmaterial att använda vid 
undervisning i punktskrift”. Detta står som två separata mål i projekt-
ansökan men har i praktiken kommit att bli en uppgift. Sedan projekt-
starten handlade det om att ta fram ett anpassat nybörjarläromedel i att 
lära sig punktskrift för personer som studerar sfi.  
 Sfi-läraren Anna Thorén samarbetade med Bengt Troberg på SRF:s 
punktskriftsverksamhet. Han har tidigare tagit fram ett nybörjarmaterial i 
punktskrift för vuxna. 
 Materialet fick namnet Startpunkt och ska framöver kunna beställa i 
Specialpedagogiska skolmyndighetens läromedelskatalog. I materialet 
introduceras enklare bokstäver och ord som är lätta att uttala och förstå 
på svenska. Myndigheten kommer att ta fram en lärarhandledning till 
Startpunkt. 
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Samarbetet måste utvecklas 
 
Mellan kursveckorna på folkhögskolan var deltagarna hemma i en eller 
två veckor. Enligt projektansökan skulle rehabilitering via syncentral, och 
praktik via kommunen eller Arbetsförmedlingen, pågå dessa veckor. Sfi-
undervisningen och synrehabiliteringen skulle alltså gå hand i hand med 
varandra och med syncentralernas, Arbetsförmedlingens och 
kommunens insatser. Projektet byggde på grundtanken att individerna 
gynnas av ett sammanhållet system där aktörerna samverkar. I praktiken 
visade det sig emellertid svårt att få det hela att fungera problemfritt. 
Projektet fick därmed bekräftat att samverkan är ett stort och viktigt 
utvecklingsområde. Det tog tid att få till rutiner för informationsutbyte och 
samtliga verksamheter hade förstås ordinarie åtaganden att arbeta med 
samtidigt. Margret Grönkvist på Syncentralen i Stockholm Långbro sa:  
 – Om de [deltagare] som ska lära sig punkskrift ska kunna fortsätta 
med den träningen hos oss på syncentralen, under veckorna som de inte 
är på Hagaberg, behöver vi ökad samverkan för att kunna möta upp och 
planera in det.  
 Att det finns stora vinster med samverkan är dock uppenbart. Om del-
tagare får svenskundervisning och rehabilitering i kombination och får 
tillgång till aktörernas samlade resurser förbättras deras chanser till ett 
självständigt och aktivt liv. Boel Norström på Syncentralen i Stockholm 
Långbro sa:  
 – Vi på syncentralen har till exempel svårt att erbjuda tangentbords-
träning till personer med otillräckliga språkkunskaper men på Hagaberg 
kan Maud [synpedagogen] börja arbeta med det. Jag tänker särskilt på 
en av deltagarna som har fått en mycket bra start på sin datorträning där. 
 
Lärdomar: 
 

• Framförhållning är nödvändig för att parterna ska kunna planera in 
insatser och möten. På till exempel syncentralerna kan det vara 
långa väntetider till mottagningsbesök.  

 
• Det är en fördel om man kan ha ett gemensamt digitalt 

planeringsverktyg, där berörda medarbetare på syncentral, sfi-
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lärare och rehabiliteringsansvariga kan ha insyn i deltagarnas 
scheman och aktiviteter på kursen. 

 
• Arbetsfördelningen måste vara tydlig så att varje medarbetare vet 

vem som ska göra vad, vilken tidplan som gäller och vem som är 
sammankallande.  

 
• Verksamheterna behöver lära känna varandra så att de förstår 

varandras uppdrag och handlingsutrymme. 
 

• Att få tillstånd aktiviteter på hemmaplan, mellan kursveckorna på 
Hagaberg, var svårt. Mycket talar för att en sammanhållen kurs 
utan avbrott för hemmavistelse skulle vara bättre. 
 

• I mötet med deltagarna blev det uppenbart de flesta stod mycket 
långt från arbetsmarknaden. Idén om att ordna praktik kom därför 
inte att genomföras.  

 
 
 

 
  



  39 
 

Planering för framtiden 
 
Anhörigas roll i motivationsarbetet 
Inom projektet fanns en medvetenhet om att anhöriga har en viktig roll. 
De kan hjälpa till att motivera deltagarna så att de orkar och vågar ta sig 
vidare. I enlighet med projektplanen genomförde projektet en anhörig-
träff. Den ägde rum den 24 april 2014 på Hagabergs folkhögskola. Sju av 
de åtta deltagare som gick på kursen då var med. Fem hade anhöriga 
med sig. De anhöriga fick information om kursupplägget och SRF 
berättade om sin verksamhet. Ett viktigt budskap var att personer med 
synnedsättning har samma rättigheter som andra medborgare i Sverige. 
En deltagare sa efteråt:  
  – Det var en fantastisk dag. Min mamma och min syster blev 
imponerade och överraskade när de såg att jag kunde gå själv med 
käpp. De förstod att vi vågar göra saker här som vi inte gör hemma. De 
förstår att vi kan själva! 
 
Samordnade möten 
För att undvika att deltagarna återgick till isolering och sysslolöshet var 
ambitionen att ha samordnade möten kring alla under kursens avslut-
ande veckor. Projektledare Mikael Strömberg på SRF sa:  
 – Vi vill stötta en fortsatt utveckling mot ökad delaktighet i samhället 
och mot ökad självständighet. Vi vill till exempel uppmuntra till fortsatta 
studier i svenska, till föreningsengagemang och annan meningsfull 
sysselsättning.  
 Tanken var att parter som till exempel Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, syncentral, studieförbund och kommun skulle sitta 
tillsammans kring varje deltagare. Det fanns också tankar om att invol-
vera kommunernas syn- och hörselinstruktörer eftersom de kan arbeta 
vidare med motivation, följa upp rehabilitering och lotsa till fritids-
aktiviteter. 
 Samordnade möten kom emellertid inte tillstånd för alla. I juni visste tre 
av de åtta deltagarna vilka verksamheter som skulle ta emot dem efter 
kursen.  
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Uppföljning efter sommaren 
Arbetet med överlämningar hanns inte med under våren och i maj hade 
Arvsfonden beviljat ett ändrat kursupplägg och en kursvecka flyttades till 
höstterminen. Två veckor lades också till även om inga nya pengar 
tillfördes.  
 Under vecka 34, 36 och 38 kom sex av de åtta deltagarna tillbaka till 
Hagaberg. En deltagare uteblev på grund av dålig hälsa. Den andra som 
stannade hemma hade blivit av med en stor del av sin hemtjänst under 
sommaren och tappat orken.  
 Höstveckorna kom att spela en avgörande roll i övergången till nya 
aktiviteter. Sfi-lärarna och synpedagogen fick möjlighet att följa upp, 
stötta och göra nya överlämningar där det behövdes. När deltagarna 
lämnade kursen fortsatte tre att studera sfi och en började på en 
keramikkurs anordnad av Sensus. De övriga var inte i någon verksamhet 
på grund av bristande motivation, dålig hälsa eller svårigheter att hitta 
praktikplats. 
 
 
Lärdomar: 
 

• Deltagare kände oro för vad som skulle hända efter kursen. 
Planeringen för fortsatt verksamhet måste starta i god tid, helst 
redan i början på vårterminen och samordnade möten behövs.  
 

• Ett år är en kort tid när det gäller så väl språkinlärning som 
rehabilitering. En planering för fortsatt utveckling måste därför 
formuleras tidigt under kursperioden. 
 

• Anhörigträffen var uppskattad och låg bra i tiden, det vill säga sent 
under läsåret. Det blev ett viktigt tillfälle för att tala om självständig-
het med anhöriga och deltagarna fick möjlighet att visa upp sina 
nya förmågor. 

 
• Det kan vara bra att ha någon form av uppföljning efter sommaren 

eftersom förutsättningar kan ha ändrats och nya behov av över-
lämning kan ha dykt upp. 
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Reflektioner kring resultat och framtida utmaningar 

 
I samtalen med projektets medverkande har tiden haft en huvudroll 
under hela projektperioden. Det tar tid att rekrytera, förbereda och sam-
planera. Det tar tid att definiera deltagarnas behov och få fram hjälp-
medel. Det tar också tid för deltagarna att tillägna sig en ny självständig-
het. 
 När deltagarna hade avslutat kursen, i september 2014, sa projekt-
ledare Mikael Strömberg: 
 – Trots många utmaningar kan vi konstatera att vår grundtanke var 
rätt. Resultatet visar att det är mycket effektivt och fördelaktigt att bedriva 
sfi och rehab samtidigt och den allra tydligaste framgången i projektet är 
på individnivå. 
 Kursen innebar en stor positiv förändring för deltagarna. Den isolering 
som de befann sig i bröts och deras livsglädje och självförtroende ökade 
avsevärt. I maj sa en deltagare: 
  – Tidigare kände jag mig ensam. Det var aldrig någon som frågade 
efter mig. På kursen har jag fått bra kontakt med andra och jag har 
utvecklats mycket. Idag är jag en motsatt person jämfört med den som 
började på kursen. Idag har jag en positiv känsla.  
 En annan deltagare sa: 
 – Genom den här kursen har jag upptäckt att jag har mycket energi 
och att jag har potential att utvecklas inom många områden. Jag kan lära 
mig. Jag vågar göra saker. Jag har fått ökat självförtroende. 
 Förutom att deltagarna kände sig stärkta som personer hade de också 
fått nya kunskaper. Variationen på kunskapsnivån var dock stor. I maj sa 
kursföreståndare Jan Eidvall: 
 – Egentligen är det bara tre som har den utbildningsbakgrund och de 
rehabiliteringsbehov som vi hade tänkt oss. Men alla har utvecklats på 
sin nivå. Man får se resultatet i ljuset av att vi haft en annan deltagar-
grupp än vad projektet var designat för.  
 Tanken var ju att deltagarna skulle ha förkunskaper som passade för 
sfi B, vara nyanlända och vara i yrkesverksam ålder. Med tanke på hur få 
som uppfyllde dessa krav så har projektet god måluppfyllelse och många 
viktiga erfarenheter gjordes under året. I september 2014 sa Cecilia 
Ekstrand på SRF: 
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 – Det här var otrampad mark och vi har lärt oss mycket. Många av de 
brister som vi identifierade inför projektet har vi råkat ut för. Vi har fått 
bekräftat att det saknas läromedel för målgruppen. Det saknas också 
beprövad och dokumenterad erfarenhet av sfi-undervisning för vuxna 
med synnedsättning. Kommunernas och syncentralernas tillvägagångs-
sätt ser olika ut i landet och Arbetsförmedlingens etableringsinsatser för 
vår målgrupp brister. Vi har också fått bekräftat att det saknas rutiner 
inom Färdtjänsten och att samordningen mellan olika aktörer är otill-
räcklig. Genom projektet har vi kommit en god bit på väg för att formulera 
förslag på hur situationen kan förbättras.  
  
Ekonomiska förhållanden 
För att skapa goda villkor för en fortsatt kursverksamhet hade projektet 
som mål att ta fram en finansieringsmodell. I september 2014 var Urban 
Fernquist, Cecilia Ekstrand och Mikael Strömberg på SRF emellertid 
överens om att kursen hade blivit mer kostsam än beräknat. Slutsatsen 
var att det skulle bli svårt att rekommendera modellen i dess nuvarande 
utformning till enskilda utbildningsanordnare. Projektledare Mikael 
Strömberg sa: 
 – Vi förbisåg betydelsen av tolkarna. De var nödvändiga i rehab-delen 
och det är kostsamt att anlita flera olika tolkar så många timmar.  
 Även kostnaderna för resor blev högre än beräknat. Cecilia Ekstrand 
på SRF sa:  
 – Vi hade planerat för att hälften av deltagarna skulle bo på internatet 
men så blev det inte. Under vårterminen reste alla deltagare varje dag 
och flera reste långt.  
 Styrgruppen är enig om att man i framtiden måste ha som utgångs-
punkt att målgruppen behöver extra trygghet och att alla inte klarar av att 
resa med vanliga kollektiva transportmedel. Kostnaderna ökar också när 
man tar emot deltagare från andra kommuner eller län. Cecilia Ekstrand 
sa:  
 – Om man enbart skulle vända sig till personer i den egna kommunen 
och deltagarna beviljades skolresor skulle det kosta mindre, men det är 
svårt att se hur man skulle kunna få ihop en tillräckligt stor grupp. Det är 
inte heller alla kommuner som erbjuder skolresor. 
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En framtida finansieringsmodell 
För att lära sig mer om möjliga sätt att finansiera en sådan här verksam-
het gjorde Mikael Strömberg, Urban Fernquist och Cecilia Ekstrand ett 
studiebesök på Västanviks folkhögskola i september 2014. Det är en 
teckenspråkig studiemiljö i Dalarna. Västanviks folkhögskola har avtal 
med Migrationsverket och erbjuder ett särskilt mottagande av döva och 
hörselskadade asylsökande. Döva och hörselskadade som kommer till 
Sverige kan inte svenskt teckenspråk och kan därmed inte förstå 
svenska teckenspråkstolkar. Det innebär att många döva som söker asyl 
i Sverige inte kan göra sig förstådda och inte kan förklara sina flykting-
skäl. Följden blir att Migrationsverket inte kan göra en rättvis och rätts-
säker bedömning av deras flyktingskäl. Genom samarbetet med 
Migrationsverket erbjuds alla döva och hörselskadade att komma till 
Västanviks folkhögskola och få undervisning i svenskt teckenspråk, lära 
sig hur det svenska samhället fungerar och vad som händer när man 
söker asyl. Skolan hjälper till med alla kontakter med Migrationsverket 
och andra myndigheter och det är alltid någon från skolan med som stöd 
på möten med Migrationsverket. När man fått uppehållstillstånd erbjuder 
skolan fortsatta studier i SFI/TFI (utbildning i svenska för 
invandrare/teckenspråk för invandrare). Under studietiden förbereds 
kursdeltagarna för en etablering på den svenska arbetsmarknaden och 
skolan erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen en särskild 
teckenspråkig etableringslots. 
 Cecilia Ekstrand sa efter studiebesöket:  
 – Personer med synnedsättning har inte samma svårigheter att göra 
sig förstådda via tolk, och det finns inte heller någon motsvarande 
folkhögskola som är helt och hållet inriktad på synnedsättning. 
Finansieringsmodellen för verksamheten i Västanvik är ändå av intresse 
för vårt projekt. Vi har sett att det finns många riskmoment för nyanlända 
personer med synnedsättning eftersom det saknas rutiner redan under 
mottagningsprocessen hos Migrationsverket. 
 Styrgruppens slutsats är att en modell för kombinerad sfi och 
synrehabilitering måste samfinansieras av Migrationsverket, 
Arbetsförmedlingen, landstingen och kommunerna. 
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Nyckelordet är tillsammans 
Projektets utgångspunkt har varit att ge sfi och rehab samtidigt. 
Resultatet visar att det krävs ett nära samarbete mellan dem som under-
visar i sfi och dem som ger synrehabilitering. Att arbeta parallellt räcker 
inte. Försöken med att ha sfi och rehab samtidigt, på gemensamma 
lektioner, visade sig framgångsrika. Förutom att deltagarnas inlärning 
gynnades kunde lärarna dra nytta av varandras kompetenser. Det finns 
stor potential i detta arbetssätt. För att samarbetet ska gå smidigt behövs 
emellertid en tydlig arbetsfördelning och transparant planering för hela 
teamet runt deltagarna: Kursassistent, eventuell internatpersonal, tolkar, 
sfi-lärare, rehab-personal och ledning. Det är också av största vikt att det 
finns en tydlighet i roll- och ansvarsfördelningen mellan externa parter. 
För att få en hållbar modell måste flera aktörer arbeta tillsammans under 
rekrytering, kursperioden och i övergången till fortsatt verksamhet. 
 
Fortsatt påverkansarbete 
Projektet har synliggjort svagheter i samhällsapparaten. Invandrare med 
synnedsättning riskerar att falla mellan stolarna när samhällsaktörerna 
försöker skjuta över ansvar och kostnader på varandra. I september 
2014 sa Urban Fernquist på SRF:  
 – SRF måste arbeta vidare för att lyfta fram de brister som projektet 
har identifierat. Vi behöver öka kunskapen och förändra attityderna så att 
invandrare med synnedsättning inte sållas bort redan vid etablerings-
samtalet eller nekas sfi.   
 Viktiga parter i det fortsatta arbetet blir Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassa, Migrationsverket, SKL och 
Arbetsmarknadsdepartementet som ansvarar för länsstyrelserna. 
Länsstyrelserna har del i etableringsuppdraget och ska bland annat träffa 
överenskommelser med kommuner inom länet om mottagande av vissa 
nyanlända. Möjligheten att samarbeta med regionala samordnings-
förbund kommer också att beaktas. I september 2014 sa Urban 
Fernquist: 
 – Syftet med projektet var att visa på fördelarna för individen med ett 
sammanhållet system som erbjuder sfi och rehab i kombination. Det 
syftet har vi uppnått. Nu återstår att arbeta för att hitta en hållbar 
finansieringsmodell och bättre samverkan mellan ansvariga parter.   
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Goda exempel 
 
Projektet föresatte sig att visa på goda exempel från kommuner som har 
utvecklat ett system för att snabbt sätta in stödinsatser för nyanlända 
personer med synnedsättning.  
 I Stockholms stad finns ett sfi-centrum som gör kartläggning och 
bedömning av behov av extra stöd. Personer med synnedsättning 
erbjuds därigenom sfi-undervisning i en särskild grupp (SFI Västerort i 
Tensta).  
 Härnösands folkhögskola har till uppgift att anordna kurser för 
personer med synnedsättning. Lärarna på sfi-kursen samarbetar med 
dem som är ansvariga för synrehabiliteringskurerna på folkhögskolan.  
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BILAGA A 

 

Kursplan för Sfi inom projektet Sfi-undervisning i kombination med 
rehabilitering för invandrare med synnedsättning vid Hagabergs 
folkhögskola 
 
 
Introduktion 
 
I enlighet med beskrivningen för projektet Sfi-undervisning i kombination 
med rehabilitering för invandrare med synnedsättning erbjuds 
undervisning för Sfi, kurs B, den kurs som med gällande regler kan 
anordnas som fortsättningskurs på studieväg 1 (för personer utan eller 
med endast några få års skolbakgrund) eller som nybörjarkurs på 
studieväg 2 (för personer med förutbildning motsvarande kunskaper upp 
till årskurs 7-9). 
 
Genom de specifika förutsättningar som råder för projektets målgrupp 
har emellertid de deltagare som rekryterats även kommit att omfatta 
såväl studerande med flerårig gymnasial och postgymnasial 
utbildningsbakgrund, vilka därför under projekttiden skulle behöva få 
undervisning motsvarande Sfi, kurs C, som studerande, vilka före Sfi, 
kurs B är i behov av alfabetisering och därpå följande Sfi, kurs A.  
 
Som inom all utbildning i svenska för invandrare från och med 1 juli 2012 
tillämpas den reviderade kursplan som fastställts i förordning (SKOLFS 
2012:13) om kursplan för utbildning i svenska för invandrare och de 
kunskapskrav som där specificeras på respektive kursnivå, i föreliggande 
fall alltså Sfi, kurs B. Inom varje kurs finns kunskapskrav beskrivna för 
olika betygssteg inom de fem färdigheterna Hörförståelse, Läsförståelse, 
Muntlig interaktion, Muntlig produktion och Skriftlig färdighet. 
 
 
Utbildningens mål och karaktär4 
 
Målet för utbildningen i svenska för invandrare är att eleven ska utveckla 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Detta avsnitt är ett direkt citat ur gällande Sfi-kursplan. 
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• sin förmåga att läsa och skriva svenska, 
• sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika 

sammanhang, 
• ett gott uttal, 
• sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, 
• sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, 
• insikter i hur man lär sig språk, och 
• inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta 

språkutveckling. 
 
Utbildningen i svenska för invandrare karaktäriseras av att eleven 
utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Detta innebär att kunna 
kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov. Eleven 
måste få kunskaper och färdigheter av olika slag för att kunna göra 
relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa 
situationen. Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika 
kompetenser som samverkar och kompletterar varandra. En 
kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både tillgång till ett 
språkligt system och kunskaper om hur detta system används. Kunskap 
om det språkliga systemet innefattar ord, fraser, uttal och grammatiska 
strukturer, medan kunskap om språkanvändningen handlar om hur man 
bygger upp en text och gör funktionella språkliga val och anpassningar i 
förhållande till mottagare och syfte. En viktig kompetens är även att 
kunna använda strategier för att på det mest effektiva sättet få fram sitt 
budskap. 
 
Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin 
medvetenhet om hur språkinlärning går till och sin insikt i det egna 
lärandet. Eleven ska också utveckla sin inter-kulturella kompetens 
genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem 
med företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige. 
 
Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin 
kompetens att använda olika digitala verktyg och hjälpmedel för 
information, kommunikation och lärande. 
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Det vidgade textbegreppet är av stor vikt inom utbildningen i svenska för 
invandrare. Att till-ägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid 
innebära läsning utan även avlyssning, bild- och filmstudium. 
 
 
Kursens upplägg utifrån deltagargruppens specifika förutsättningar 
 
Allteftersom de enskilda deltagarna får sin synstatus och sina individuella 
behov utredda och får tillgång till och lär sig använda relevanta 
kompensatoriska hjälpmedel kommer undervisande Sfi-lärare att i 
samråd med deltagarna försöka sätta upp realistiska målsättningar 
(prognoser) för var och en av dem samt anpassa och i någon mån 
individualisera kursupplägget, så att deltagarna trots gruppens 
heterogenitet får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
 
Särskilt gäller detta skriftspråket, där deltagarnas under livet uppnådda 
läs- och skrivförmåga varierar starkt oavsett språk, skriftsystem och 
synnedsättning och där var och en som kan läsa i trängre mening (dvs 
ljuda ihop visuella eller taktila tecken till ord) behöver få tillgång till och 
träning i att använda ett lämpligt läsmedium (t.ex. förstorad svartskrift, 
taktil skrift med latinska bokstäver eller punktskrift) och därtill passande 
digital, mekanisk eller kirografisk skrivutrustning (t.ex. dator med 
förstoringsprogram och talsyntes, dator med talsyntes och 
punktskriftsdisplay, elektrisk eller mekanisk punktskriftsskrivmaskin eller 
utrustning för att skriva taktil text för hand). 
 
Mot denna bakgrund är det överhuvudtaget en avgörande fråga hur 
målgruppsanpassningen ska kunna gestaltas vad gäller tillägnandet och 
bedömningen av de läs- och skrivfärdigheter som ingår i kunskapskraven 
för godkänt resultat på Sfi, kurs B, något som klarläggs genom kontakter 
med Nationellt Centrum för svenska som andraspråk vid Institutionen för 
språk-didaktik vid Stockholms universitet, där de nationella proven för Sfi 
administreras, samt med Skolverket. 
 
Den första tiden undervisas hela gruppen i helklass av en lärare åt 
gången, och tonvikten ligger på muntlig färdighet och interaktion, uttal, 
hörförståelse och ordförrådsutvidgning. Undervisningen struktureras 
utifrån läromedelspaketet Mål 1 (utgivet av förlaget Natur och Kultur), 
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eftersom det är framtaget för lugn studietakt och har en bra progression 
vad gäller ordförråd och presentationen av språksystemets uppbyggnad. 
Flera i deltagargruppen har redan ett visst ordförråd och en för kursnivån 
förhållandevis god hörförståelse, varför läro-bokens framställning särskilt 
på dessa båda områden behöver fördjupas, och det är också en 
genomgående målsättning att komplettera materialet med autentiska 
talsituationer och texter. 
 
Under kursens gång kombineras denna mer renodlade Sfi-undervisning 
sedan i allt högre grad med den parallellt pågående, praktiska 
rehabiliteringsträningen, så att synpedagog och Sfi-lärare vissa lektioner 
i veckan undervisar tillsammans i den miljö (i skolan eller närsamhället) 
där rehabiliteringsträningen äger rum. På så vis kan också deltagarnas 
läs- och skrivfärdig-hetsträning med datoriserade hjälpmedel, 
punktskriftsskrivmaskiner och förstoringshjälp-medel som CCTV ske 
med tillgång till synpedagogisk expertis. 
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BILAGA B 

 
Kursplan för rehabiliteringsavsnittet i syn/sfi projekt 
 
Innehåll och tidsplanering 
 
 
1. Introduktion 
Kursintroduktion och presentation av en tänkt modell kring målsättning 
och arbetsgång i projektet. Här presenteras projektets tillkomst och 
förklaras hur och varför urval, kursplats, deltagarantal, kurstider mm fått 
sitt utseende. Kurslokaler, skolområde, internat och personal 
presenteras. Vecka 1. 
  
2. Presentation 
Individuella presentationer där var och ens egna upplevda historia 
delges gruppen. Avsikten är att ge deltagare och personal en gemensam 
bild av vad som senare kommer att ligga till grund för problemställningar 
och arbetssätt. Vecka 1. 
  
3. Logistikgenomgång 
Var och ens behov av serviceinsatser vid resor, ekonomi, logi och 
personlig assistans inventeras. Vecka 1-3 
 
4. Kursplanering 
Utifrån tidigare punkters informationsinhämtande inleds processen med 
att ta fram en preliminär plan för gruppens gemensamma behov av 
information. Detta ligger till grund för vilka delar av kursinnehållet som 
kommer att genomföras i gruppsammanhang och ge utrymme för vad 
som senare blir individuella insatser. Vecka 2-3 
 
5. Information 
I informationsdelen ryms allt som anses vara av gruppgemensamt 
intresse. Inledningsvis informeras och diskuteras kring situationen man 
hamnat i då man som nyanländ kommit till en ny kultur och samtidigt 
drabbats av funktionsnedsättning. I detta sammanhang informeras om 
det svenska samhällets resurser för funktionshindrade och vilka 
rättigheter, respektive skyldigheter detta innebär. Information om 
intresseföreningars arbete, tillsammans med sociala effekter av 
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funktionshinder ingår här. Parallellt med detta inleds arbetet med att 
informeras om att vara synskadad och vilka orsaker som ligger bakom. 
Optik, oftalmologi, information om synen samt rehabiliteringsmöjligheter 
och behandlingsmetoder tydliggörs. Behovet av att som målsättning 
sträva efter oberoende betonas och kristeorier behandlas ur psykologiskt 
perspektiv i ett block som behandlar självständighet och rollen som 
synskadad. Här inleds också informationen om att förflytta och orientera 
sig på egen hand, och att lära sig ledsagning, kopplad till grundläggande 
ADL samt hjälpmedelsinformation och olika kommunikationssätt. Vecka 
3-20 
 
6. Utredningsarbete 
Tillsammans med handläggare från de olika syncentralerna sker en 
individuell kartläggning av samtliga, delvis under tiden som den 
gemensamma informationen pågår. Detta leder fram till en behovsanalys 
och en rehabiliteringsplan. Efter att ha utrett behoven tas detta i 
beaktande då man tillsammans genomför utprovning av de hjälpmedel 
som anses vara aktuella. Via syncentralerna sker därefter förskrivning av 
de utprovade hjälpmedlen. Vecka 5-9 
 
7. Träningsperioder 
Efter att ha provat ut adekvata hjälpmedel vidtar individuella             
träningstillfällen som äger rum fortlöpande tillsammans med tidigare 
processer. Vecka 6-25 
 
8. Uppföljningar 
Uppföljningar sker kontinuerligt och kommer att fortsätta även efter 
kurstidens slut. Vecka 8-25 
 
9. Rapportering 
Vid kursslut skall slutrapport om hur väl måluppfyllelse nåtts för var och 
en utifrån den plan som framtogs tidigare. Vecka 25 
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”[På en tidigare sfi-kurs] satt jag i en klass där alla såg och 
det var väldigt jobbigt. Här i gruppen är det ingen som ser 
och det är skillnad. Det här är en skola som passar mig. De 
hjälper mig mycket och det är jag tacksam för.” /deltagare 

 
 
”Innan kursen hade jag ingen käpp. När jag sedan fick en 
skämdes jag först för den men nu har jag blivit modig och 
klarar mig inte utan käppen.” /deltagare 

 
 

”Genom den här kursen har jag upptäckt att jag har mycket 
energi och att jag har potential att utvecklas inom många 
områden. Jag kan lära mig. Jag vågar göra saker. Jag har 
fått ökat självförtroende.” /deltagare 
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Baksidestext: 

 

 

 
Under 2013-2014 drev Synskadades Riksförbund ett arvsfondsprojekt 
tillsammans med Hagabergs folkhögskola. Projektet gick ut på att pröva 
en modell som kombinerar sfi-undervisning med synrehabilitering. Under 
läsåret genomfördes en kombinerad kurs på folkhögskolan. Projektet 
omfattade även metod- och läromedelsutveckling. Den här skriften 
presenterar erfarenheter och lärdomar från projektet och vänder sig till 
anordnare av sfi och synrehabilitering, och andra som ska främja 
nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Synskadades Riksförbund, SRF, är en ideell intresseorganisation för 
synskadade som arbetar i tre plan – i lokalföreningar, i distrikt och som 
riksförbund. SRF bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, 
Europa och globalt. 
 
Hagabergs folkhögskola erbjuder utbildningar för att få behörighet, 
yrkesutbildning, nyorientering eller rehabilitering. Folkhögskolans mål är 
att studierna, förutom de konkreta studieresultaten, även ska leda till 
möten som får deltagaren att reflektera och fördjupa sin förståelse av sig 
själv, sitt liv och sin relation till andra och omvärlden. 
 

 




	Tom sida

