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Sammanfattande resultat
Kunskaper om kulturarv och kulturmiljö är särskilt viktiga att lyfta fram i tider av sociala,
demografiska och ekonomiska förändringar med ökade tendenser till polarisering i samhället.
Genom att diskutera och konkretisera kunskaper om dessa miljöer gemensamt öppnar man
för nya perspektiv på kulturmiljöarbetet. Målgruppen för projektet är nyanlända som går Sfiutbildning och syftar till att lyfta fram frågor om kulturmiljön inom Sfi-undervisningen och
därmed att göra kulturarv och kulturmiljöfrågor mer tillgängliga. En målsättning är att en
kulturmiljörelaterad Sfi-undervisning ger nytillkomna grupper möjlighet att skaffa sig
kunskaper om kulturarvets och kulturmiljöns betydelse vilket kan öka deras delaktighet i
samhällslivet.
Syftet med detta projekt har varit att studera hur kunskaper om kulturarv och kulturmiljö i
praktiken kan integreras med språkundervisningen för nyanlända och i samverkan med Sfiutbildare utveckla ett arbetssätt för hur denna integrering kan utformas. Syftet är även att
undersöka på vilka sätt kunskaper om kulturarvets och kulturmiljöns historiska tidsdjup och
innehåll kan bidra till en bättre förståelse för olika platser och landskap för nytillkomna
grupper.
En avgörande förutsättning för genomförandet av projektet har handlat om att skapa
samverkan med Sfi-utbildare. En intresseförfrågan att medverka i projektet skickades ut till
samtliga utbildningsanordnare inom Stockholm stad och i Karlskrona. Intresse från olika
utbildningsanordnare att medverka i projektet har emellertid varit varierat. Olika förutsättning
som exempelvis personalresurser, arbetsbelastning och utbildningsanordnarnas arbetsmiljö är
faktorer som tydligt påverkar möjligheten till samverkan vilket förefaller ha varit avgörande
för deras intresse att medverka.
Projektet har resulterat i en lärarhandledning som guidar Sfi-lärarna att flytta undervisningen
ut från klassrummet och själva utnyttja kulturmiljöer som del av undervisningen. Begreppet
kulturmiljö används här i sin bredare betydelse, dvs det omgivande landskapets spår och
lämningar som berättar om människans historia från forntid till nutid. Med kulturmiljöer
menar vi även mindre områden och platser som kan vara typiska för vissa tider eller innehålla
spår från olika tidsperioder.
Vi har genomgående fått positiva reaktioner från de Sfi-lärare och elever som deltagit i
projektet. Merparten av eleverna tyckte utomhusundervisningen och besöken både var
språkligt givande och att de fått nya kunskaper. Detta framgick tydligt i hur de ställde frågor
om de platser vi besökte och i de samtal som utvecklades. I de utvärderingarna vi fått av
lärarna framgår det att eleverna fortsatt att använda ord och termer även i andra
undervisningssammanhang vilket visar att de tagit till sig av de vi diskuterat i projektet.
Att genom samverkan integrera frågor om kulturmiljöer inom Sfi-utbildningen ser vi som en
viktig uppgift för framtiden. För att nå tillfredställande resultat vad gäller hållbarhet och
kontinuitet måste det som förutsättning finnas en konstruktiv och öppen vilja att samverka,
både hos utbildningsanordnare och lärare som hos institutioner inom kulturmiljö- och

kulturarvssektorn. Vår förhoppning är att utbildningsanordnare och lärare inom Sfi i
framtiden själva skall inspireras att utveckla en kulturmiljörelaterad språkundervisning.

Bakgrund och syfte med projektet
I de nationella kulturmiljömålen betonas ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som
gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. Enligt Riksantikvarieämbetet är själva
kärnan för visionen för kulturmiljöarbetet 2030 att: ”Alla, oavsett bakgrund, upplever att de
kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Nyanlända i det svenska samhället
har ofta inte språket att tillgängliggöra sig kulturarv och har därför svårt att ta del av dess
innehåll. Även om mindre satsningar inom museisektorn har gjorts med aktiviteter för Sfielever, framför allt på plats i museum, finns det i dagsläget få exempel på praktiskt arbete för
hur olika kulturmiljöer kan användas i språkinlärning och integration. Utvärdering av tidigare
arbete visar också att förståelsen för hur Sfi fungerar behöver förbättras inom musei- och
kulturarvssektorn (McWilliams 2016).
Platser och landskap innehåller historiska tidsdjup vilka uppfattas olika av människor
beroende på bland annat bakgrund och erfarenhet. Kunskaper om kulturarv och kulturmiljö är
särskilt viktiga att lyfta fram i tider av sociala, demografiska och ekonomiska förändringar
med ökade tendenser till polarisering i samhället. Genom att diskutera och konkretisera
kunskaper om dessa miljöer gemensamt öppnar man för nya perspektiv på kulturmiljöarbetet.
Målgruppen för projektet är nyanlända invandrare som går Sfi-utbildning och syftar till att
lyfta fram frågor om kulturmiljön inom Sfi-undervisningen och därmed att göra kulturarv och
kulturmiljöfrågor mer tillgängliga. En målsättning är att en kulturmiljörelaterad Sfiundervisning ger nytillkomna grupper möjlighet att skaffa sig kunskaper om kulturarvets och
kulturmiljöns betydelse vilket kan öka deras delaktighet i samhällslivet.
Syftet med detta projekt har varit att studera hur kunskaper om kulturarv och kulturmiljö i
praktiken kan integreras med språkundervisningen för nyanlända och i samverkan med Sfiutbildare utveckla ett arbetssätt för hur denna integrering kan utformas. Syftet har även varit
att undersöka på vilka sätt kunskaper om kulturarvets och kulturmiljöns historiska tidsdjup
och innehåll kan bidra till en bättre förståelse för olika platser och landskap för nytillkomna
grupper.

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Det finns omfattande internationell forskning om hur kunskaper i mottagarlandets språk
påverkar nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden och i samhällslivet i stort. Inte
överraskande är det sammantagna intrycket att språkfärdigheter har betydande positiv
betydelse för den invandrades situation och möjlighet att kommunicera (Kennerberg och
Åslund 2010). Språk utgör en viktig byggsten för gemenskap och socialt samspel, att känna
sig delaktig i ett samhälle. Att ha ett socialt nätverk är viktigt och ett gemensamt språk
underlättar rörligheten över olika etniska gränser. I SOU 1996:55 framhålls bland annat att
“[...]ett gemensamt språk är en förutsättning för att hålla ihop den mångkulturella nationen
och skapa bryggor mellan olika befolkningsgrupper” (se även Borevi, 2002).
Viktig inspiration inför utvecklingsarbetet med Sfi hämtade vi från forskning kring platsens
betydelse inom utomhuspedagogiken (Szczepanski 2013). I antologin Place-Based Education
in the Global Age: Local Diversity belyses såväl platsmedvetenhetens rums- och
tidsdimension, det kulturella och historiska minnet, naturkontaktens betydelse, som begreppet
platslöshet, ”placelessness”, dvs. att det saknas en direkt relation till platsen (Gruenewald &

Smith, 2008). Utifrån Antonovskys teori om Känsla av sammanhang kan man närma sig
förståelse av hur människor förhåller sig till nya samhälleliga och språkliga sammanhang
(Antonovsky 2005).
Det teoretiska ramverket för detta projekt bygger även på Pauline Gibbons (2016) praktiska
teori om språk och kunskapsutveckling för andraspråkselever. Denna baseras på bland annat
Michael Hallidays forskning kring systemisk funktionell lingvistik som lyfter fram den
sociala kontexten av språk (Gibbons 2016: 20). På så sätt bygger den också på Vygotskijs
teorier om socialt lärande där ”[i]ndividens utveckling ses som resultatet av hans eller hennes
sociala, historiska och kulturella upplevelser” (Gibbons 2016: 30).
Vi har utifrån detta teoretiska ramverk, och i samråd med Sfi-lärarna själva, arbetat fram
metoder som använts under projektets gång där vi lagt särskild fokus på praktiskt lärande.
Inom praktiskt lärande ses möten, platsbesök, diskussioner och intryck som en integrerad del
av undervisningen. Enligt Vygotskij blir den sociala dialogen ett viktigt verktyg för det
individuella tänkandet och lärandet (Gibbons 2016: 31). Denna dialog underlättas genom att
fysiskt förflytta sig från klassrummet, där uppdelningen mellan lärare och elever ofta kan
uppfattas som mindre stimulerande för dialog och samtal. Det finns även andra fördelar med
utomhusundervisning som kan förläggas parallellt med den reguljära språkundervisningen i
klassrummet. Den främsta av dessa fördelar är vikten av att komma ut från klassrummet och
med alla sinnen möta den fysiska miljön (Szczepanski 2013).
Begreppet kulturmiljö används här i sin bredare betydelse, dvs det omgivande landskapets
spår och lämningar som berättar om människans historia från forntid till nutid. Med
kulturmiljöer menar vi mindre områden i detta landskap, områden som kan vara typiska för
vissa tider eller innehålla spår från olika tidsperioder. Vi omfattar även naturen i begreppet
och en snävare definition har vi inte ansett vara nödvändig. För att underlätta
kommunikationen i arbetet med Sfi-lärare och elever har vi sedan försökt att anpassa
kulturmiljöbegreppet till elevernas språkkunskaper och utbildningsbakgrund.

Att arbeta inom Sfi
En viktig del i projektarbetet har varit att förstå hur Sfi är uppbyggt och på vilken
kunskapsnivå olika elever befinner sig. Sfi-elevers kursupplägg ser olika ut beroende på deras
bakgrund (se figur nedan). I gruppen 'Studieväg 1' placeras de elever med lite eller ingen
tidigare skolgång från hemlandet. De har därför längre studietid (dvs fler kurser) än för de
andra studievägarna. 'Studieväg 2' är för elever som har tidigare studievana från hemlandet
även om denna kan skilja stort mellan olika elever. ’Studieväg 3’ är slutligen de som har en
akademisk bakgrund. Eleverna måste klara av en kurs innan de kan gå vidare till nästa (till
exempel göra kurs 2b innan de kan gå vidare till 2c) men hur snabbt detta går kan variera
stort. Tanken är att när eleverna går ut sin D-kurs (oberoende studieväg) ska de ha samma
nivå av kunskaper i svenska. Att förstå strukturen i Sfi-utbildningens uppbyggnad var
avgörande för vår planering av undervisningen.

Genom kontakt och dialog med lärare fick vi redan i planeringsstadiet av arbetet en viktig
konkret inblick i Sfi-undervisningen. Här fick vi både en bättre förståelse för vad vi kunde
förvänta oss från eleverna språk- och kunskapsmässigt men även en förståelse för lärarnas
förutsättningar och attityder till att exempelvis bedriva undervisning utanför klassrummet.
Utifrån detta gjorde vi ett upplägg på tre undervisningstillfällen för varje klass; första tillfället
träffade vi eleverna i deras vanliga klassrum, andra tillfället gjorde vi en vandring
tillsammans där vi upptäckte olika kulturmiljöer, och under sista tillfället var vi åter tillbaka i
klassrummet och gick igenom våra erfarenheter.
Detta koncept om tre lektioner, två i klassrum och en i utvald kulturmiljö, testades under det
första projektåret i 4 klasser, där vi justerade utifrån våra erfarenheter tills vi kunde nå ett
fungerande koncept. Under lektionerna var lärarna aktiva med att hjälpa till att konkretisera
mer abstrakta uttryck. Med hjälp av läraren tog vi också fram läs- och skrivövningar som var
kopplade till de kulturmiljöer vi besökte och som var anpassade för de olika klassernas
kunskapsnivå. En viktig lärdom och insikt var att anpassa undervisningsinnehållet, såväl
språkligt som kunskapsmässigt, till elevernas bakgrund och studieerfarenheter.
Nedan presenteras ett exempel på hur vi lade upp arbetet med undervisningen för Sfi-elever i
Stockholm och i Karlskrona.

I klassrummet
Läraren ger först en introduktion i klassrummet och med hjälp av bildspel, kartor och
språkligt anpassade texter presenteras det planerade besöket eller vandringen. Här får
eleverna möjlighet att lära sig nya ord och begrepp som sedan blir återkommande under
den fortsatta undervisningen. Förberedelsen i klassrummet inför det kommande
utomhusbesöket är viktigt för att eleverna lättare skall kunna relatera sina
språkkunskaper och få ett större utbyte av det kommande besöket.

Undervisning utomhus
Under det andra undervisningstillfället genomförs det planerade besöket till platsen vi
studerar. Avgörande för denna är vilka tidsramar som läraren har till förfogande och valet
av besöksmål bör därför anpassas med hänsyn till kommunikationer och elevernas
schemalagda undervisning. Sammanställ gärna ett instuderingsmaterial med information
om vad ni ska besöka som eleverna kan ha med sig under besöket (se exempel i bilagan).

Återkoppling i klassrummet
Under det tredje och sista tillfället är eleverna tillbaka i klassrummet för att återkoppla till
vandringen och de platser som besökts. Återkoppla vandringen till presentationen och
bildspelet från introduktionstillfället. Addera gärna bildspelet med ytterligare bilder från
besöket så att eleverna känner delaktighet och lättare kan relatera till sina upplevelser. En
effektiv och avslappnad samtalsmiljö kan uppnås genom att elever och lärare kan samlas
kring ett bord och gemensamt går igenom elevernas och gruppens erfarenheter från
besöket.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
En avgörande förutsättning för genomförandet av projektet har handlat om att skapa
samverkan med Sfi-utbildare. Det visade sig emellertid innebära stora skillnader att uppnå
samverkan med Sfi-utbildare i Stockholmsområdet jämfört med arbetet med projektet i
Karlskrona. Olika förutsättning som exempelvis storleken på elevgrupper,
utbildningsanordnarnas arbetsmiljö, personalresurser och arbetsbelastning är faktorer som
tydligt påverkar möjligheten till samverkan. Vi uppfattade att arbetsmiljön i Karlskrona tillät
en större möjlighet för lärarna att visa större öppenhet och flexibilitet än
utbildningsanordnarnas situation i Stockholm.
Att överbrygga dessa svårigheter med att skapa samverkan för att integrera frågor om
kulturmiljöer inom Sfi-utbildningen ser vi som en viktig uppgift för framtiden. För att nå
tillfredställande resultat med en kulturmiljörelaterad Sfi-undervisning måste det som
förutsättning finnas en konstruktiv och öppen vilja att samverka, både hos
utbildningsanordnare och lärare som hos institutioner inom kulturmiljö- och
kulturarvssektorn.
Att nå tillfredsställande resultat handlar om pedagogik. Tidigare forskning visar att det kan
vara svårt att hitta rätt nivå, både språkligt och kunskapsmässigt när Sfi-elever besöker

museum eller förlägger sin undervisning i kulturmiljöer, till exempel genom guidade turer
(McWilliams 2016). Projektet har därför arbetat aktivt i samverkan med i Sfi-utbildare för att
överbrygga dessa svårigheter och för att hitta ett hållbart undervisningssätt. Under projektets
andra år utarbetade vi fram ett vägledningsdokument, Lärarhandledning för Sfi-undervisning
i kulturmiljöer (Bolin, Irskog & McWilliams 2018), vilket ger Sfi-lärarna vägledning och
inspiration att flytta undervisningen ut från klassrummet och själva utnyttja kulturmiljöer som
del av undervisningen. Handledningen ligger i linje med läroplanen för vuxenutbildningen
där förtrogenhet med kultur, historia och det svenska och nordiska kulturarvet särskilt
betonas. Den ligger också i linje med kursplanen för SFI där vikten av att utveckla elevernas
interkulturella kompetens poängteras (Skolverket 2018). Lärarhandledningen är publicerad
som ett open access dokument och ligger tillgängligt på Blekinge Museums hemsida
(Blekinge museums websida). Handledningen har även skickats till över 600 SFI-lärare,
rektorer och chefer i hela Sverige. Vår förhoppning är att lärarhandledningen ska kunna få
fortsatt spridning även efter projektets slut.
En avgörande lärdom var att lärarens engagemang är avgörande. I de fall där läraren var
engagerad och tog en aktiv roll kunde man se ett helt annat engagemang även från eleverna.
Detta var delvis ett resultat av att läraren kunde hjälpa oss förklara termer, ord, grammatik på
ett sätt som vi inte är utbildade att göra vilket hjälpte elevernas förståelse och lärande. Men
läraren hjälpte även till bortom det språkliga genom att en tydlig entusiasm hos läraren även
skapade en entusiasm hos eleverna. Man kunde också se motsatsen att i de fall där läraren
inte var engagerad var det svårt att få med alla elever på banan. Det var utifrån detta vi tog
beslutet att producera en lärarhandledning så att lärarna själva kunde använda kulturmiljöer
och historia i sin undervisning på ett kompetent sätt utan att alltid behöva lämna över detta till
en extern expert, som till exempel museum.
Det var tydligt att merparten av eleverna tyckte projektet var roligt och att många lärde sig
nya saker under dess gång. Detta framkom framför allt i hur de ställde frågor om de platser vi
besökte och hur de engagerade sig i de uppgifter vi gav dem (även i diskussionerna i
klassrummen efter besöken). Eleverna arbetade hårt med sina egna uppgifter och för att
använda de uttryck och den information vi gett dem. I de utvärderingarna vi fått av lärarna
efter pilotprojektets slut har vi förstått att eleverna fortsatt att använda ord och termer även i
andra undervisningssammanhang vilket visar att de tagit till sig av de vi diskuterat i projektet.
Ett av våra huvudmål var att mötas, öva svenska och att låta eleverna besöka platser de
normalt inte besöker. Även här får man utvärdera utifrån elevernas engagemang och de
många diskussioner vi fört om platserna, dels i grupp men även på tu man hand under
promenadernas gång. Trots att några aktivt besökte historiska platser regelbundet på egen
hand hade ingen besökt just det området vi valt för promenaden. Flertalet förklarade att de
sällan besökte historiska platser alls. Många uttryckte sin uppskattning över att få uppleva
nya platser och några menade att de gärna skulle visa platserna för vänner och familj på egen
hand. En av lärarna uttryckte hur viktigt just denna aspekt av undervisningen är då många
elever endast rör sig mellan hem, arbete och Sfi- skolan då de tycker det känns osäkert att
röra sig i områden man inte känner till. På så sätt öppnade undervisningen både ett intresse

men skapade även en känsla av trygghet där elever vågade besöka fler nya platser på egen
hand.
Vissa faktorer kan man inte påverka – som väder. Det var tydligt att det kyliga vädret under
en av promenaderna i Stockholm påverkade negativt. Utifrån detta drog vi slutsatsen att
promenader utomhus kan fungera bättre om de inte hålls under vinterhalvåret. Vi insåg också
att man inte kan vinna alla. För varje klass var det ett visst bortfall av elever som inte var med
på promenaden. Det här var något vi var beredda på då tidigare studier visat att vissa elever
anser att undervisning utanför klassrummet är mindre ’seriös’ och ses mer som en frivillig
utflykt. Detta var också något lärarna förvarnade oss om. På så sätt blev vi också positivt
överraskade över att så många ändå kom med på promenaderna. Under första promenaden
bjöd elever till och med in några vänner som också följde med (det blev till och med ibland
svårt att hålla koll på antalet elever då fler och fler anslöt sig längs promenaden!).
En kulturmiljörelaterad undervisning handlar i första hand om att ge nyanlända Sfi-elever och
invandrare möjlighet att möta olika miljöer, särskilt olika natur- och kulturmiljöer utanför de
städer och tätorter de är bosatta i. De flesta Sfi-elever är inte vana med att vistas i naturen
eller bekanta med den svenska landsbygden. Detta blev tydligt när vi utförde undervisning i
Karlskrona under maj och juini 2017 då flera elever berättade att det var första gången de
vistades utanför stadskärnan. Att inrikta undervisningen mot miljöer utanför staden bidrar till
att öka medvetenheten om olika naturlandskap och miljöernas kulturhistoriska innehåll.
Syftet med undervisningen är inte att enbart förmedla landskapets natur- eller kulturhistoriskt
innehåll utan att snarare försöka ge Sfi-eleverna möjlighet att möta olika miljöer och på så vis
skapa större medvetenhet och kunskap om omvärlden. Ett exempel är allemansrätten och
allas rätt att vistas i skog och mark. Under våra vandringar längs Lyckebyån utanför
Karlskrona ställde många elever frågor om var och vilka platser det var tillåtet respektive inte
tillåtet att vistas. Allas möjlighet till rekreation och fritidsaktiviteter och möjlighet att kunna
besöka kulturhistoriska platser var då viktigt att samtala om precis som möjligheten att
uppleva landsbygden och komma nära naturen. Kulturen och naturen kan inte separeras i
detta sammanhang, dvs. en kulturmiljörelaterad undervisning, eftersom hela miljön är
betydelsefull för integrationen och elevernas igenkänning av omvärlden.
Detta pilotprojekt har framför allt lyft fram en grupp, nyanlända, som ofta inte tar del av
kulturarvet av flera olika anledningar. Projektet ska ses som ett första steg i att öka
integrationen av denna grupp och visar hur samarbete med lärare i Sfi-undervisningen kan
vara ett mycket fruktbart tillvägagångssätt i arbetet med att nå dessa grupper. Vi har i denna
forskning dekonstruerat förhållandet mellan de nyanlända som går på Sfi och kulturmiljön för
att förstå hur man kan öka delaktigheten. Den lärarhandledning vi har publicerats blir ett
viktigt redskap i detta arbete. Samtidigt som handledningen är skriven särskilt med Sfi-lärare
i åtanke kan den vara ett bra verktyg även för kulturmiljösektorn i deras arbete med Sfigrupper, bland annat på museum.

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Forskning om Sfi är relativt begränsad och har framför allt fallit inom språk och
pedagogikforskning. I sin doktorsavhandling Svenska för invandrare – brygga eller gräns?
försöker Marie Carlsson öka förståelsen för invandrargruppers möte med svensk utbildning
(2002). Zachrison (2014) undersöker Sfi-utbildningen från ett socialt perspektiv och
fokuserar på icke-språkliga aspekter av lärande.
Inom museisektorn har många små pedagogiska projekt utförts på individuella museum där
pedagoger på olika sätt arbetat med Sfi-grupper. Projektet Interkulturell Dialog som
finansieras av Statens kulturråd och utförts av Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik
(NCK) tillsammans med Malmö Museer och Statens Maritima museer har arbetat för att
samla denna kunskap (NCK websida, Grut 2014, McWilliams 2016). Resultaten från
projektet visar tydligt att mer arbete behövs för att ta fram verktyg för hur man kan arbeta
med Sfi rent praktiskt.
År 2016 startade Värmlands museum kulturprojektet ”Från flyktingmottagande till
samhällsdeltagande” i Långban i Filipstads kommun. Idén var att undersöka hur kulturmiljö
och kulturarv kan vara en resurs i arbetet med etablering av nyanlända. Syftet med projektet
har varit att förbättra integrationen, ta vara på kompetenserna som nyanlända tillför, öka
gemenskapen i samhället och minska tiden till att komma i arbete (Berggren 2017).
Naturvårdsverkets rapport Med andra ögon – naturmöten med invandrare (Moshtat 2007)
vittnar om samma begränsning när det gäller forskning som berör invandrares intresse för och
relation till naturen. Behovet av mer forskning är stort men mycket litet är gjort.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Vår ambition med Lärarhandledning för Sfi-undervisning i kulturmiljöer har varit att skapa
ett dokument för att säkerställa långsiktighet och kontinuitet i en kulturmiljörelaterad
språkundervisning. Vår förhoppning är att utbildningsanordnare och lärare inom Sfi i
framtiden själva skall inspireras att utveckla en kulturmiljörelaterad språkundervisning. För
att lärare inom Sfi själva skall kunna uppnå en sådan kontinuitet krävs dock regelmässigt stöd
och samverkan med kulturarv- och kulturmiljösektorn.
Här ser vi att vårt projekt kan ge positiva samverkanseffekter för museipedagoger och
antikvariskt ansvariga inom kulturmiljöområdet eftersom Sfi-elever utgör en betydande
målgrupp i ett framtida förmedlingsarbete. Det kan samtidigt konstateras att det krävs
betydligt större ansvar från myndighetsnivå att etablera en mer reguljär Sfi-undervisning som
lyfter frågor om kulturmiljö och kulturarv.

Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Det tryckta häftet Lärarhandledning för Sfi-undervisning i kulturmiljöer har och kommer att
spridas till lärare och utbildningsanordnare inom Sfi i Sverige. Handledningen är tryckt i 250
exemplar och kan komma att tryckas i nya upplagor beroende på efterfrågan och finansiering.
Handledningen har spridits till över 600 Sfi-lärare och utbildningsanordnare. Handledningen
finns tillgänglig som pdf i det digitala arkivet DiVA, Södertörns högskola, och som
skolmaterial på Blekinge museums hemsida (se länk nedan).
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-36790
Blekinge museums hemsida/länk
http://www.blekingemuseum.se/pages/1460

Lärarhandledningen har också skickats till Skolverket för vidare spridning genom deras
kanaler.

Referenser
Antonovsky, Aaron. 2005. Hälsans mysterium. 2:a utgåvan. Natur och Kultur
Berggren, Susanne. 2017. Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande. Långbans gruvoch kulturby som drivkraft för samverkan över gränser. Riksantikvarieämbet
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1234480/FULLTEXT01.pdf
Bolin, Hans, Irskog, Siiri & McWilliams, Anna. 2018. Lärarhandledning för Sfiundervisning i kulturmiljöer. Södertörns högskola. Tillgänglig via:
http://www.blekingemuseum.se/pages/1460
Borevi, Karin (2002). Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället. Doktorsavhandling.
Uppsala universitet
Carlsson, Marie 2002 Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Syn på kunskap och
lärande inom sfi-undervisningen Göteborg Studies in Sociology No 13
Högberg, Anders 2008 ”Community Archaeology” – en samskapandets arkeologi. I: Mats
Burström (red) Arkeologi förorten. Berättelser från norra Botkyrka. Huddinge: Södertörn
Archaeological Studies 7
Gibbons, Pauline, 2015Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Upplaga 4. Studentlitteratur AB.
Grundberg, Jonas. 2000. Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. En introduktion till
kulturarvsförvaltningens teori och praktik. Diss. Göteborgs universitet
Grut, Sara 2014. SFI på Museum. Rapport över kartläggande enkät. http://nckultur.org/wpcontent/uploads/2015/03/Sfi.pdf
Gruenewald & Smith, 2008. Place-Based Education in the Global Age: Local Diversity. New
York: Lawrence Erlbaum Associates
McWilliams, Anna 2016 Museers potential för undervisning i Svenska för invandrare. En
studie av utbildares önskemål och erfarenheter.
http://nckultur.org/wp-content/uploads/2016/07/Museers-potential-f%C3%B6r-undervisningi-SFI-slutgiltig-version.pdf
Moshtat, Yusra. 2008. Med andra ögon. Naturmöten med invandrare. Naturvårdverket.
Rapport 5808. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5808-1.pdf
Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik
http://nckultur.org/projekt/interkulturell-dialog
Szczepanski , Anders. 2013. Platsens betydelse för lärande och undervisning
– ett utomhuspedagogiskt perspektiv.
https://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/L7MPD/student/didaktik-med-utomhuspedagogiskinriktning/utomhuspedagogisk-fordjupningskurs-med-didaktisk-inriktning943a09/dokument/1.571587/NorDiNa12013Szczepanski.pdf

Skolverket 2018 Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/sfi
Skolverket 2018 Läroplan för vuxenutbildningen https://www.skolverket.se/laroplaneramnen-och-kurser/vuxenutbildning
SOU 1996:55 Sverige, framtiden och mångfalden: slutbetänkande från Invandrarpolitiska
kommittén
Zachrison, Mozhgan 2014 Invisible Voices: Understanding the Sociocultural Influences on
Adult Migrants’ Second Language Learning and Communicative Interaction. Malmö Studies
in International Migration and Ethnic Relations No. 12.

