
Asylsökande och nyanlända möter en rad  
verksamheter som vill vara ett stöd i introduk
tionen till det svenska språket och samhället.  
Inte minst inom folkbildningen sker detta.  
Men vilken bety delse har alla dessa verksam
heter? Vilka kan på lång sikt visa sig vara 
 värdefulla för migranter och deras väg mot  
social inkludering?

Sådana frågor ställs inom forskningsprogram
met Migration, lärande och social inkludering,  
ett flerårigt program som drivs vid Linköpings 
Universitet.
Ett delprojekt inom programmet har följt det 
Sensusledda #fokus – ett treårigt integrations

projekt finansierat av asyl-, integrations- och 
migrationsfonden (AMIF). Projektet avslutas 
tidigt i höst, och en forskningsrapport om  
#fokus med inriktning mot insatser för språk
introduktion presenteras i samband med detta. 
Undersökningen är gjord av Sabine Gruber  
och rapporten har ställts samman av Magnus 
Dahlstedt och Andreas Fejes, docent respektive 
professorer vid Linköpings universitet

Forskningen och rapporten har finansierats  
av Bildningsförbundet Östergötland och AMIF.

Välkomna till en dag med #fokus på migration, 
lärande och social inkludering!

Anmälan senast 28 augusti på www.folkbildarforum.se/anmalan

 9:00 Morgonfika

 9:30 Konferencier och arrangörer hälsar välkomna.

 9:45 EU:s Asyl- migrations- och integrations- 
fond, AMIF

 10:00 Bildningsförbundet Östergötland/ 
Folkbildarforum

 10:15 Presentation av forskningsrapporten om 
#fokus, samt av andra resultat från forsknings
programmet Migration, lärande och social 
inklu dering. Frågor och diskussion.

 12:00 Lunch

 13:00 Berättelser från deltagare i projektets  
verksamhet.

 14:15  Fika

 14:45 Panelsamtal. Nätverkens betydelse.  
Hur folk bildningen och civilsamhället kan  
öppna dörrar in i det svenska samhället.

#fokus

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika.  
Deltagarna får var sitt exemplar av rapporten Folkbildning på svenska?  

En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi.
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