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Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19)
Saco stöder utredningens ambition att skapa en snabb, flexibel och
individanpassad utbildning i svenska för invandrade. I betänkandet presenterar
utredningen sitt förslag till tidsbegränsning av svenska för invandrare (sfi)
samt ett antal ”delreformer” som anges som förutsättningar för att den
föreslagna tidsbegränsningen ska fungera. Saco ställer sig positiv till många av
dessa ”delreformsförslag”, men menar att dessa och andra förbättringar av
utbildningen måste ske innan en eventuell tidsbegräsning av individers rätt att
delta i denna utbildning.
Saco vill poängtera att lärarnas kompetens samt förutsättningar att
individanpassa utbildningen är grundläggande för att möjliggöra en snabb och
flexibel utbildning för den heterogena grupp som läser sfi. En yrkesanpassad
språkundervisning är därutöver önskvärd, dels genom att den ökar kontakterna
med arbetslivet men även genom att den höjer deltagarnas motivation att lära
sig ett nytt språk. Saco vill därför uppmana regeringen att överväga ökade
satsningar på en differentierad, flexibel och yrkesinriktad svenskundervisning
för invandrare. Om yrkesinriktad svenskutbildning inte kan tillhandahållas
inom kommunen bör individen ändå upplysas om att det finns och var.
Saco avstyrker de föreslagna tidsgränserna. Saco anser att det underlag som
presenteras i betänkandet är alltför knapphändigt för att kunna överblicka
förslagets konsekvenser för såväl individ som utbildningsanordnare.
Utredningen lyfter själv fram att ”Vilka effekterna (av utredningens förslag)
blir, kostnadsmässigt och på andra sätt, är inte möjligt att beräkna eller
uppskatta.”
I utredningens förslag framgår det inte tillräckligt tydligt vilka möjligheter
individen har att läsa svenska efter den föreslagna tidsgränsen löpt ut.
Konsekvenserna vad gäller överströmningen mellan sfi och svenska som andra
språk (sas) behandlas vidare mycket kortfattat i betänkandet. Därutöver
innebär utredningens förslag till ersättning för de deltagare som efter sfi
fortsätter att läsa sas ett svåröverskådligt och även på andra sätt problematiskt
regelverk för såväl individ som myndighetsutövare.
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Sammanfattningsvis anser Saco att ökad kunskap om bland annat anledningen
till deltagarnas studieuppehåll och avhopp tillsammans med en gedigen
konsekvensutredning bör föregripa omfattande förändringar av såväl sfi som
den grundläggande vuxenutbildningen.
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Saco hänvisar vidare till de svar från Jusek och Sveriges Tandläkarförbund
vilka biläggs yttrandet, samt de svar som Lärarnas Riksförbund och Sveriges
Skolledarförbund har lämnat direkt till departementet.
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