
  

  

   

   

  
 

  

 
   

 
  

 

 

  

 
 

  
  

  
  

Sva-agent 2022 – med rätt att lära 

Karin Sandwall och Sofia Engman 

Vi jobbar för elever, elever med svenska som andraspråk. 

Vi jobbar för lärande, lärande av och på svenska som andraspråk. 

Vi jobbar för alla elevers aktiva deltagande i studier, samhälls- och arbetsliv. 

Så kan vi kanske presentera oss, vi som deltar i Symposium 2022. Vi har ett 
viktigt och spännande jobb som ständigt leder oss till nya och utmanande 
situationer och människor, precis som det jobb som ”riktiga” agenter har. Så 
kanske kan vi se oss som förändringsagenter? 

För vårt eget och elevernas lärande innebär ju någon form av förändring av 
något. Men vi måste ju agera utifrån de förutsättningar som faktiskt råder, göra 
det i samspel med andra och i enlighet med vårt omdöme. Vi behöver med 
andra ord identifiera och utveckla den agens vi har för att kunna agera. 

Vi kommer hålla ett samtal där vi sammanfattar och reflekterar över 
Symposium -22. Vi blickar framåt när vi samtalar om centrala förutsättningar 
som kan vara avgörande för vår gemensamma strävan att göra skolvärlden – 
och världen – till en säkrare plats, bl.a. för lärande. 

Om presentatörerna 

Karin Sandwall är legitimerad lärare i svenska som 
andraspråk och har undervisat länge på sfi. Hennes 
avhandling handlar om möjligheter att hantera och nyttja 
arbetsplatspraktik för lärande inom sfi. Karin har 
medverkat i flera statliga utredningar och andra nationella 
rapporter. Även som tidigare föreståndare på NC har hon 
mött de mycket varierande förutsättningar som råder för 
rektorer, lärare och elever att lära och förändra sina 
verksamheter. 

Sofia Engman är föreståndare för Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk och har därmed det 
övergripande ansvaret för verksamhetens arbete att 
förbättra förutsättningarna flerspråkiga elevers/ 
studerandes lärande av svenska som andraspråk och 
andra ämnen, från förskola till vuxenutbildning. Sofia är 
legitimerad lärare i svenska som andraspråk och har 
utöver undervisning arbetat med framtagning av 
Nationella prov för sfi och ett flertal bedömningsstöd 
bland annat Bygga svenska. 

Nyckelord: Agens, möjligheter till lärande, delaktighet. 
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