
Allt fler människor flyr till Sverige från krig och för-
tryck, och fler och mer effektiva insatser för etable-
ringen av nyanlända behövs. Språket är en mycket 
viktig väg in i samhället och arbetslivet. Och här har 
regeringen sett folkbildningens möjlighet att snabbt, 
effektivt och med hög kvalitet bistå med detta. 

Regeringen har beslutat att ge extra anslag till studieförbun-
den. Syftet med satsningen är att ge asylsökande en menings-
full sysselsättning under asyltiden, och att underlätta en fram-
tida etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Även 
personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar på flykting-
boende omfattas av denna satsning. Folkbildningen samverkar 
här med Migrationsverket.

Studieförbunden erbjuder verksamhet för nyanlända och för 
personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets 
boenden, och asylsökande som bor hos anhörig. 

Verksamheten bedrivs i studiecirklar och ämnena är svenskun-
dervisning och samhällsintroduktion, men kan även vara t.ex. 
matlagning, måleri eller dans. 

Att regeringen ser folkbildningen som en viktig resurs och ak-
tör i arbetet för nyanlända är inget nytt. 

Sedan tidigare märks folkbildningen i regeringens politik för 
etablering av nyanlända genom de etableringskurser som folk-
högskolorna bedriver sedan januari 2014. På etableringskur-
serna kombineras språkundervisning med samhällskunskap 
och arbetsförberedande insatser.  Denna satsning är ett samar-
bete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. 

På folkhögskolorna har man en lång tradition av att välkomna 
och erbjuda undervisning till människor med varierad bak-
grund och utbildningsnivå. Och på folkhögskolornas allmänna 
kurs är 33% av deltagarna födda utomlands.

Utifrån den situation vi har idag, och sannolikt en lång tid 
framöver, måste alla olika parter vara beredda att satsa, ställa 
upp och gemensamt hitta lösningar. Folkbildningen kan snabbt 
mobilisera och starta upp verksamheter, det har denna höst 
visat! Nästan 50 000 nyanlända har redan kommit med i stu-
dieförbundens verksamheter!

Folkbildningen är villig att samverka!  

I detta nummer av Folkbildning i länet visar vi några exempel 
på vad folkbildningen gör just nu för nyanlända, asylsökande i 
vårt län. Mycket mer görs. Mycket mer kan göras! 

Folkbildning i Länet 3-2015
NYHETSBREV FRÅN STOCKHOLMS LÄNS BILDNINGSFÖRBUND – FOLKBILDNINGENS GEMENSAMMA INTRESSEORGANISATION.

Folkbildningen - en väg till integration
Bilden visar NBV:s undervisning i svenska för en grupp asylsökande på Global gemenskap i Rissne.
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Trycket är stort på Bildas språk-
träning i Södertälje

– Det är jättebra här, idag har vi gått igenom prono-
men och klockan, säger Besara Isufaj, en av många 
nyanlända och asylsökande som går till Studieför-
bundet Bildas språkträning på Mötesplats Söder-
tälje.

Redan i våras hittade hon språkcaféet i Södertälje, då hade 
det just öppnat. Men så föddes dottern Sofia och sommaren 
kom emellan. Nu är hon tillbaka och tillsammans med andra 
nyanlända och asylsökande får hon träna svenska och ta emot 
information om sådant hon behöver veta om samhället som 
nyanländ.

Trångt på språkcaféet
– En kompis tipsade mig om det här stället och jag är väldigt 
glad att jag är här. Så småningom vill jag utbilda mig till un-
dersköterska, jag tycker om att hjälpa människor, säger Besara 
Isufaj med ett varmt leende.

Det är trångt i Studieförbundet Bildas lokaler på Storgatan 1 
i Södertälje. Klockan är 10 på onsdag morgon och deltagarna 
lämnar in barnen för aktiviteter i barnrummet och de vuxna 
går in i olika språkträningsrum beroende på hur långt de kom-
mit med sitt svenska språk.

Mötesplats Södertälje startade i mars och rummen fylldes 
snart med asylsökande och nyanlända.

Behöver fler rum och fler cirkelledare
– Jag tror alla som bor här i staden känner till Mötesplats Sö-
dertälje. Vi har inte vågat annonsera om vår verksamhet efter-
som vi är rädda för att inte kunna ta emot alla som kommer. 
Förhoppningen är att vi ska kunna fortsätta arbeta som vi gör 
nu men med mer plats och fler cirkelledare. Som det ser ut nu 
är vi begränsade, säger Susanne Ayoub, konsulent på Bilda.

– I och med Bildas etablerade kontakter med de ortodoxa kyr-
korna dit många nyanlända och asylsökande söker sig så hittar 
de också vidare till Mötesplats Södertälje.

Susanne Ayoub och Dalal Jobrail, som är ansvarig för verk-
samheten, är glada över att deras arbete med asylsökande 
flyktingar och nyanlända växer. Efter ett sommaruppehåll är 
språkcaféerna igång igen. I dag är det andra tillfället och det 
har tillkommit en grupp, från tre till fyra. Barnen har ett eget 
rum med en egen ledare. Här får de sjunga barnvisor, spela spel 
men också lära sig bokstäver och siffror.

”Språkcaféet måste få vara en öppen  
arena”
– Det här är en möjlighet för dem att komma ut ur isolering, 
språkcaféet måste vara en öppen arena, det kanske är enda 
platsen där de kan dela sin livssituation. Det är svårt att se 
lidandet hos människorna, deras traumatiska livshistorier på-
verkar och berör oss alla, säger Susanne Ayoub.

Förutom från Syrien kommer människor från Egypten, Irak, 
Serbien, Albanien och Thailand. Arabiska är det språk som de 
flesta talar men även engelska förekommer.

– För många som kommer handlar det om att övervinna sin 
rädsla att prata svenska. Visst, de behöver lära sig språket, men 
de behöver också få träffa andra med liknande erfarenheter, 
dela sina trauman med andra, säger Dalal Jobrail.

Besara Isufaj är nöjd med sin förmiddag. Nu är hon på väg ut 
med dottern Sofia. Men hon kommer tillbaka, det visar hon 
tydligt med texten på sin t-shirt; I´m here to stay.

Text: Birgitta Haglund.  
Foto: Dalal Jobrail, Birgitta Haglund

Läs mer på Mötesplats Södertäljes facebooksida och  
Studieförbundet Bildas hemsida:
http://www.bilda.nu/asyl

Susanne Ayoub och Dalal Jobrail.

Vi på Stockholms läns Bildningsförbund  
vill önska er alla en riktigt GOD JUL och ett 

Gott slut på detta år! Och vi ser fram emot ett 
lika gott samarbete under 2016. 
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Öppna kurser för asylsökande i eget boende
Folkuniversitetet har i Stockholms län valt att foku-
sera på gruppen asylsökande som bor i eget boen-
de. I Stockholm och Södertälje finns förhållandevis 
många asylsökanden i eget boende och den grup-
pen nås inte av alla de insatser som genomförs på 
asylboenden. 

Därför erbjuder Folkuniversitetet kurser i svenska för asylsö-
kande i sina lokaler i centrala Stockholm och centrala Söder-
tälje. Det innebär att asylsökande får läsa svenska 1-2 ggr per 
vecka. 

Målet är att deltagarna ska lära sig enkel vardagssvenska och 
kunna göra sig förstådda i olika vardagssituationer.

− Varje vecka kommer över hundra asylsökande till vårt hus på 
Kungstensgatan i Stockholm och de uttrycker en enorm upp-
skattning att få lära sig svenska hos oss. Flera säger också att 
det är viktigt för dem att komma till en ”riktig skola” och att 
få vara i en miljö där de möter både svenskar och andra asylsö-
kande, säger Eva Arnek, som är regionchef för folkbildningen.

Läs mer på Folkuniversitetet Stockholms hemsida:
http://www.folkuniversitetet.se/stockholm

Särskild satsning för ensamkommande flykting-
barn på Kompasshuset vid Hornstull
Studieförbundet Vuxenskolan har dragit igång stu-
diecirklar för nyanlända asylsökande, både för vux-
na och ungdomar. De arrangeras dels i egen regi 
eller i samarbete med folkhögskolor och föreningar 
i Liljeholmen, Hornstull och Kista.

–Vi vill ge de nyanlända möjlighet att lämna asylboendena och 
komma till mötesplatser där det även pågår andra aktiviteter, 
säger Annika Estassy Lovén, chef för Studieförbundet Vuxen-
skolan i Stockholm.

I studiecirklarna får vuxna asylsökande möjlighet att närma 
sig det svenska språket och en introduktion i samhällskun-
skap. Studiecirklarna pågår två kvällar i veckan och leds av 
erfarna ledare. Vuxenskolan har lång erfarenhet av att möta 
människor som är nya i Sverige.

–Vi vill välkomna dem som tvingats fly från sina hemländer 
och vi ser vår erfarenhet som en tillgång, säger Annika Estassy 
Lovén.

Ungdomssatsning på Kompasshuset
På Kompasshuset vid Hornstull där vi redan har en bred ung-
domsverksamhet med kurser i dans, medie- och musikproduk-
tion, gör vi en särskild satsning för ensamkommande flykting-
barn mellan 14 och 18 år som hunnit lära sig lite svenska.

– Ungdomarna kommer att få del av vårt ordinarie utbud, sä-
ger Annika Estassy Lovén, men även erbjudas läxhjälp, svens-
ka, samhällsorientering och olika studiebesök och stadsvand-
ringar.

Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolan  
Stockholm:
http://www.sv.se/stockholm

Chabnam Koistinen och koordinator Caroline berättar om verksam-
heten. Foto: Vuxenskolan.
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Studiefrämjandet skapar menings- 
fullhet för asylsökande i Farsta Strand 
Studiefrämjandet har sedan 
september startat upp oli-
ka aktiviteter för boende på 
asylboendet i Farsta Strand, 
i väntan på att de ska få sina 
asyl ärenden prövade. Aktivite-
terna sker i form av studiecirk-
lar och är mycket popu lära. 
Ahmad El-Far och Anjana 
Saltas är initiativtagare och 
driver verksamheten. 

– Studieförbunden har fått ett uppdrag från regeringen och 
Folkbildningsrådet att göra folkbildande verksamhet för asyl-
sökande. Det ska främja deras inlärning av det svenska språket 
och ett deltagande i det svenska samhället. Det har vi försökt 
att utveckla på asylboendet vid Farsta Strand med hjälp av ett 
stort antal volontärer som cirkelledare, säger Anjana Saltas. 

Anjana och Ahmad berättar att tanken med studiecirklarna 
inte är att det ska vara en fullvärdig utbildning, utan mer en 
start för att börja bygga upp sitt ordförråd och prata lite svens-
ka, och även träffa andra som pratar svenska.

Stort intresse från volontärer
– Vi har ungefär 60 aktiva cirkelledare. En del av dem har inte 
varit cirkelledare förut, andra känner väl till det här med stu-
diecirklar. Det har funkat över förväntan och vi har nått ut till 
ungefär 300 personer hittills. Vi har haft ca 25-26 cirklar från 
mitten av september till nu, säger Anjana. 

Vi har även ett gäng med lite yngre volontärer, ungefär 25-
30 år, som har styrts om till en separat grupp. De håller i 
en cirkel än så länge på ett boende för ensamkommande 
pojkar i Hagsätra. Det finns även intresse av att starta upp 
olika kulturella aktiviteter, såsom dans, konst och musik 
på ett boende i Orhem i Skarpnäck med både tjejer och kil-
lar. I Hagsätra ska också en filmberättarcirkel startas upp.  
Det är något som de yngre volontärerna ska ta hand om, be-
rättar Anjana.

Många populära verksam-
heter
Alla cirklar är populära  men det finns 
några som är extremt populära och 
det är stickcirkeln. Den har nått ut-
anför Sverige nästan, skrattar Anjana 
som berättar att de har fått garn från 
Finland och att cirkeln ofta får besök 
utifrån.

Även cirklarna där de åker ut på ut-
flykter, naturcirklar, matlagningsgrup-
per och cirklar i handarbete är jätte-
populära. Men även konst, musik, 

svenska, bakning och historia lockar ett stort antal deltagare.

Alla cirklarna bedrivs inte på boendet, en del aktiviteter be-
drivs utanför boendets väggar. Anjana och Ahmad tycker att 
det är mycket positivt att de har möjlighet att ta med deltagar-
na därifrån.

Samarbeten med föreningar
Anjana berättar att de också har inlett ett samarbete med Räd-
da Barnen för att kunna ha aktiviteter för bara barn, något de 
inte tidigare haft möjlighet till. Anjana förklarar att det har va-
rit svårt att sära på barn och vuxna och barnen har ingenstans 
att vara när de vuxna är med på cirkel. Genom att samarbeta 
med Rädda Barnen får de tillgång till ett stort antal volontä-
rer som uttalat vill jobba med barn samt ett stort kontaktnät, 
medan Studiefrämjandet kan sköta det administrativa kring 
boendet. De samarbetar också med föreningar som själva gör 
aktiviteter inom ramen för Studiefrämjandets folkbildnings-
uppdrag som musikföreningen Röda Hjärtat med konserter 
för de boende och Visa som bland annat har samtalsgrupp med 
psykologiskt stöd till boende. Samarbete med Nordiska Mu-
seet, med kultur- och traditionscirklar, kommer också inledas.

Läs mer på Studiefrämjandet Stockholms läns  
hemsida:
http://www.studieframjandet.se/Stockholms-lan/

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic besökte 
ABF Huddinges verksamhet med folkbildning för nyanlända 
den 1 december.

ABF Kultur- och Bildningscentret i Vårby gård har en alldeles 
egen metod för att snabbt lära sig praktisk svenska – Våga pra-
ta svenska. I träffarna ingår som en naturlig del samhällsorien-
tering – vad får man och får man inte göra, hur funkar saker 
egentligen i Sverige, vad bör man veta och hur ska man kunna 
klara sig på egen hand?

Läs mer på ABF Huddinges hemsida: 
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-
lan/ABF-Huddinge/

Minister på besök hos ABF i Vårby Gård

Foto:  
Mattias Vepsä
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Stockholms läns Bildningsförbund (SLB) är folkbildningens gemensamma mötes-
plats i Stockholms län. Vårt arbete syftar till att stärka folkbildningen, att be vaka 
folkbildningens intressen och att aktivt företräda medlemmarna. 

Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samarbete, erfarenhetsutbyte, 
utvecklingsarbete och diskussioner.

Våra medlemmar är studieförbund, folkhögskolor och Regionbiblioteket i St ock-
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• att sprida information och kunskap om folkbildning, bl.a. genom vårt nyhets-
brev Folkbildning i Länet och vår hemsida.

• att ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar, våra medlem-
mar och allmänheten. 

• bevaka våra medlemmars intressen.

Stockholms läns Bildningsförbund finansieras via stöd från landstinget samt med-
lems  avgifter.

Kontaktadress: 
Stockholms Läns Bildningsförbund 
c/o Nya Rågsveds Folkets Hus  
Rågsvedstorget 11, 124 65 Bandhagen 
www.stockholmslansbildningsforbund.se

Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent 
Mob 0706-38 18 30 
E-post: maria.carlsson.lbf@folkbildning.net

Nyhetsbrevet Folkbildning i Länet: 
Ansvarig utgivare: Carin Forsberg, ordförande 
Redaktör: Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent

Medborgarskolans verksamhet på 
flyktingboenden
Medborgarskolan har haft verksamhet på två  boenden i Norr-
tälje med ca 200 deltagare under hösten.

Det har varit studiecirklar i svenska och samhällsintroduktion 
men även måleri.

Verksamheten planeras även att utökas med studiecirklar på 
ett flertal boenden för ensamkommande barn där det ska fin-
nas gitarrskola, dans, måleri och svenska och samhällsintro-
duktion.

  

ABF-huset öppnade portarna för  
ankommande flyktingar
Under tre dagar i september öppnade ABF-huset i Stockholm 
sina portar för transitboende åt ankommande flyktingar. 
Människor på flykt fick en chans att vila, duscha, äta och få 
stöd/rådgivning för att ta sig vidare till ett tryggare liv. Barnen 
fick leka och pyssla, titta på film och bara vara barn.

Uppskattningsvis passerade ca 400 personer ABF-huset, innan 
de åkte vidare, däribland ensamkommande flyktingbarn och 
barnfamiljer med småttingar som fick välling, nappar och lek-
saker.

Notiser


