
	

	

	
ETT SAMTALSUNDERLAG TILL BOKEN 

Svenska för främlingar 
 
I Svenska för främlingar gestaltas en rad situationer på en 
dysfunktionell arbetsplats, inspirerade av samtida tendenser i 
arbetslivet.  

Genom dagboksanteckningar, dialoger utformade som filmscener, elevtexter, 
verksamhetsdokument, diagram, reportageliknande texter, dikter och foton 
utforskar läraren Ebba sin roll och sina val i det hela. 

Teamet bakom Svenska för främlingar tror och hoppas att boken är ett 
lättillgängligt material som kan inspirera till samtal på till exempel arbetsplatser, 
i föreningar, studiecirklar och bokcirklar. Nedan följer förslag på frågor att 
samtala kring 
 
1. Vem är Ebba Martinsson? Kan du känna igen dig i henne? Hur i sådana fall?	
2. Learnitall är extremt dysfunktionell organisation. Kan du känna igen fenomen 
i den från ditt eget arbetsliv? Vilka i sådana fall?  

3. Vilka element i din nuvarande arbetssituation upplever du som 
välfungerande? Vad är det som gör dem välfungerande, tror du? 

4. Hur kan man som anställd vara med och påverka sin arbetssituation och 
arbetsplats? Hur ser du på den anställdes eget ansvar för att så sker? 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Ebba är lite av en nej- sägare på sin arbetsplats. Hon ifrågasätter ofta 
ledningens direktiv. Finns det nackdelar med att vara en nej -sägare? Finns det 
fördelar? 

6. (Obs,  denna fråga handlar enbart om skolmiljö!) Digitala ”hjälpmedel” 
används på ett icke-konstruktivt vis i boken. På Learnitall används datorer (Växa 
digitalt) främst för att kompensera bristen på lärare och utan en pedagogisk 
tanke. Hur kan man använda digitala hjälpmedel konstruktivt? 

7. Titta igenom kapitlet 2/9 Tisdag en gång till (sidan 27-36) där Ebba försöker 
beskriva en av sina arbetsdagar. Kommentarer? Reflektioner? 

8. Alla har vi våra strategier för att hantera tillvaron. Till exempel tenderar Ibbe 
att smita från så mycket som möjligt på jobbet. 

Vilka olika typer av strategier, för att hantera sin arbetssituation, upplever du att 
lärarna och cheferna har? 

Björn? Cherin? Ibbe? Ebba? Cecilia? Svetlana? 

9. Vilka tror du att huvudorsakerna är till att arbetsplatsen är så dysfunktionell? 
Ekonomi? Organisation? Okunskap? Politik? Andra faktorer? 

10.  Är Ebba svartsynt eller klarsynt eller både och, eller något annat? Är hon 
deprimerad (varför tror du att hon är deprimerad i sådana fall, och har det enbart 
med arbetssituationen att göra?). 

11. Vad tror du att karaktären Ebba gör efter det att hon lämnar Learnitall? 



 

 

 

 

Bonusfrågor: 
1. I efterordet till Svenska för främlingar reflekterar arbetslivsprofessor Gunnar 
Aronsson kring bokens innehåll samt kring tendenser i dagens arbetsliv. Fundera 
kring stycket i detta häftes bilaga (sidan 127 i boken). Vilka tankar väcker 
stycket? 

2. Se filmen Uppföljningssamtal, enkäterna på You Tube (10,55 minuter) där 
Ebba blir kallad in till teamledaren Cecilia för en utvärdering av elevernas 
omdömen gällande Ebba. 

”Skådespelare”: Journalisten och programledaren Jonas Hallberg samt sfi-
läraren och författaren Karin Ulveson.  

  https://www.youtube.com/watch?v=CV9w-oln_T4&t=96s 

Vad tänker du kring denna scen? 

3. Se filmatiseringen Karin Ulveson: Svenska för främlingar. Där samtalar Jonas 
Hallberg och Karin Ulveson kring boken Svenska för främlingar och Sfi i 
allmänhet (You Tube, 40, 47 minuter).  

https://www.youtube.com/watch?v=Ncp7-dQlnY4&t=787s 
 

Något tema i samtalet som du tycker är intressant/extra intressant?  
Utveckla! 

 
 



 

 

 

Bilaga 	
	
UR GUNNAR ARONSSONS EFTERORD, SIDAN 127 

”Muskuloskeletal ohälsa och sjukdom, det vill säga ont i kroppen, var fram till 
2014 den vanligaste orsaken till sjukskriving i Sverige men passerades då av 
diagnoser som handlar om psykisk ohälsa och reaktioner på svår stress. I det 
arbetsliv som skildras i Svenska för främlingar finns också smärtan, men den är 
inte på samma sätt ett avtryck av den dagliga fysiska belastningen. Smärtan 
finner snarare sin väg in i kroppen via oförutsägbarheten, både i den lilla och 
den stora världen. Bland bokens lärare sprids känslan av förlust och kontroll 
genom ständiga omkastningar av scheman, utvärderingsenkäter från de så 
kallade kunderna (eleverna) och oron med hur det blir med anställningen 
framöver. Inifrånberättelsen åskådliggör också den nya pressen: att den enskilde 
nu i långt större utsträckning än tidigare står ensam med sina 
tillkortakommanden inför ett system, som inte bara räknar producerade enheter, 
utan också kräver själslig involvering och ansvarstagande med begränsade 
befogenheter. 

I det gamla arbetslivet fanns naturliga pauser för återhämtning. En störning, 
exempelvis ett maskinhaveri, gav en möjlighet att andas ut, ett avbrott i 
monotonin. När jag jobbade på ett hyvleri och sågverk spred sig tystnaden, 
lugnet och småpratet när en rem i den gamla hyveln gick av och skulle nitas 
ihop igen. På den slimmade arbetsplatsen blir resultatet av en störning det rakt 
motsatta. Fördröjd väntetid i ett mailprogram höjer blodtrycket och pappersstopp 
i kopieringsmaskinen kan få en stressad och redan utmattad lärare att bryta 
samman. Om någon anmäler sig sjuk finns inga andra extraresurser än de andra 
lärarna i skolan. Mellanrummet för återhämtning har eliminerats. Underhåll och 
service har blivit lärarnas jobb.” 

	


