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Abstract  

Titel: Det är bara ett språk jag inte har. En kvalitativ intervjustudie om 

vuxenutbildningen i Svenska för invandrare ur ett deltagarperspektiv. 

Författare: Malin Stoetzer 

Syftet med studien var att undersöka hur upplevelsen av Vuxenutbildningen i 

Svenska för invandrare beskrivs av tidigare deltagare efter ett visst antal år i 

Sverige, utifrån en distans till upplevelsen. Materialet utgjordes av sex personer 

födda i mellanöstern med eftergymnasial utbildning från sitt ursprungsland, vilka 

har levt i Sverige mellan fyra till sex år efter avslutad SFI-utbildning. Studien 

gjordes genom kvalitativa intervjuer som bearbetades genom kodning och tematisk 

analys där tre teman med tillkommande underteman framkom: Begränsad, 

Engagemang lyser igenom samt Hantering och framtid. Postkolonial teori och 

erkännandeteori användes som teoretiska ramverk för att analysera materialet, 

utifrån begrepp som exempelvis andrefiering, tillbördigt erkännande och 

missaktning. Resultatet visar att det finns vissa gemensamma nämnare bland 

respondenternas upplevelse av SFI-utbildningen så som viljan att komma vidare i 

en allt för långdragen process, att inte bli sedd för sin potential i en homogeniserad 

grupp samt att bli behandlad som ett barn eller mindre vetande i allmänhet. 

Upplevelsen av utbildningen i sin helhet skiljde sig åt mellan respondenterna och 

enskilda lärares personliga egenskaper eller känslan av engagemang och att bli 

satsad på var avgörande för slutupplevelsen. Respondenternas beskrivningar kan 

förstås i relation till upplevelsen av bemötande som ”den andre”, utifrån stereotypa 

föreställningar eller upplevelsen av att bli erkänd eller missaktad på olika sätt. 

 

Nyckelord: SFI, deltagarperspektiv, integration, erkännande, postkolonialism 

Förkortningar: SFI- Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare 
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering 

  
Att vara ny i Sverige, oavsett orsak eller bakgrund innebär vissa rättigheter men 

även vissa skyldigheter och krav som är mer eller mindre uttalade i samhället. 

Frågan om att lära sig behärska det svenska språket är ett hett ämne inom 

samhällsdebatten och lyfts vanligen som det primära kravet för att ”ta sig vidare” 

och etableras in i det svenska samhället. På bland annat Socialdemokraternas 

hemsida står det ”Alla som lever i Sverige ska kunna svenska” under ämnet 

integration och mångfald (Socialdemokraterna, 2020). Lagförslag om språk- och- 

samhällskunskapskrav för medborgarskap har uppkommit på den politiska agendan 

sedan 2002 och ligger nu som betänkande i riksdagen. Från den 21 april 2021 trädde 

en lagändring i kraft för så kallad språkplikt (Socialtjänstlagen 4 kap 1 §). 

Språkplikten innebär krav på genomförd och godkänd utbildning i Svenska för 

invandrare (SFI) för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket i sin tur 

är kravet för rätten till försörjningsstöd (Riksdagen, 2021).  

Att ha genomgått en godkänd SFI-utbildning benämns som en inträdesbiljett eller 

en brygga till livet i det svenska samhället (Riksdagen, 2018). Enligt 

Skolinspektionens kvalitetsrapport (2018) är SFI ofta den första och ibland enda 

kontakten med det svenska utbildningsväsendet för vuxna människor födda i andra 

länder. Till följd av de senaste årens ökade flyktingmottagande har behovet av 

Kommunal Vuxenutbildning i Svenska för invandrare som integrerande funktion 

kommit att bli större än någonsin enligt Skolinspektionen (2018, s 5). Det råder ett 

uppenbart samförstånd inom politik och samhällsdebatt om att SFI-utbildningen 

bör genomgås av alla människor som kommer nya till Sverige. Utbildningen kan 

på så vis vara den mest utbredda integrationsfrämjande verksamhet som flest 

människor genomgår av alla former av etableringsinsatser, vilket är ett av 

argumenten som ligger till grund för varför denna studie genomförs. 

Denna SFI-utbildning som det å ena sidan råder brett samförstånd kring i fråga om 

att den bör genomgås av alla nya i Sverige, har även granskats och mötts av stor 

kritik under senare år. Kritiken grundas bland annat på huruvida utbildningen idag 
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inom vissa kommuner är uppköpt av privata aktörer och vad detta får för 

konsekvenser enligt bland annat Åsa Fahlén, ordförande i lärarnas riksförbund 

(2018). Hon menar att konsekvenserna av att upphandla SFI-skolor på entreprenad 

resulterar i att kraven inte ses till att uppfyllas. Enligt Åsa har utbildningen i 

allmänhet en hög läraromsättning, där lärarnas allt för tuffa arbetsvillkor försvårar 

möjligheterna att utföra arbetet som förväntat. Arbetsmiljön påverkar i sin tur 

lärarnas mående, vilket dessutom blir ett svek mot eleverna som inte får sina behov 

tillgodosedda av utbildningen. Detta, menar Åsa, slår hårdare inom de utbildningar 

som genomförs under privat regi. Eleverna har heller ingen valmöjlighet i huruvida 

de får gå privat eller kommunal SFI-utbildning (Skolvärlden, 2018).  

Oavsett om utbildningen sker kommunalt eller på entreprenad har generell kritik 

framkommit efter Skolinspektionens (2018) granskning av 15 SFI-verksamheter, 

vilken visar på stora brister. Skolinspektionen (2018) lyfter att då SFI-utbildningen 

är av större betydelse än någonsin, är det också av största vikt att det finns en hög 

kvalitet på utbildningen. I granskningen konstateras bland annat ett stort behov av 

individanpassning, för låg variation på lektionsupplägget samt att deltagarna får 

repetera liknande uppgifter istället för att gå vidare till nästa steg (Skolinspektionen, 

2018:5f). I rapporten framgår även att deltagarna upplever innehållet som irrelevant 

och att undervisningen generellt ligger på för låg nivå. Konsekvenserna kan 

innebära att deltagarnas kunskapsutveckling hämmas, att motivationen brister och 

därav resultera i förlängd studiegång eller avhopp, vilket anses vara ett stort 

problem inom utbildningen (ibid:22f). Lärarna saknar ofta, enligt denna 

granskning, kompetens att förhålla sig kritiskt till undervisningens metoder och 

material (ibid:9). Då SFI är en vuxenutbildning bör den utgå ifrån ett 

vuxenpedagogiskt perspektiv, vilket i flera fall saknas hos utbildningsanordnarna 

(ibid:19). 

Efterfrågan har varit stor samtidigt som tillgången till utbildade SFI-lärare 

bristfällig (Skolinspektionen 2018). Enligt Aina Birgestans, universitetslektor vid 

Nationellt centrum- Stockholms universitet, läggs för lite pengar på utbildningen 

trots att det är en framtidsinvestering för samhället. Hon lyfter motstridigheten i att 

rapporter och försök till kvalitetssäkring gjorts, samtidigt som det krävs endast 30 

poäng utöver lärarutbildningen för att få utföra SFI-undervisning (Skolvärlden, 

lärarnas riksförbund, 2018). Som ytterligare ett lager till debatten lägger 
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Sverigedemokraterna (2021) upp ett förslag, bara i dagarna, om att SFI-

utbildningen ska självfinansieras. De menar att engagemanget och intresset för att 

lära sig språket bör infinnas hos den enskilde individen. Syftet är att spara pengar 

och att skattemedel, enligt Sverigedemokraterna inte ska gå till ”SFI-dagis”, som 

de benämner det (Göteborgsposten, 2021). 

Kritiken mot SFI-utbildningen har varit hård. Samtidigt har bland annat Lindberg 

och Sandwall (2007) belyst att den ibland felaktiga kritik mot SFI-utbildningen 

grundats på orealistiska förväntningar i fråga om människors språktillägnande, och 

att utbildningen därmed blivit en syndabock för hela samhällets 

integrationsproblematik (Lindberg & Sandwall 2007). Jenny Roséns (2014) 

avhandling bekräftar detta, vilken belyser hur SFI-utbildningen och lärandet av det 

svenska språket under 90-talet tillskrivits och framställts som lösningen på en 

mängd problem i Sverige så som arbetslöshet och segregation (Rosén, 2014:132).  

Frågan landar slutligen i hur denna omdiskuterade och kritiserade utbildning 

upplevs för människor som genomgått den. Och inte minst vad de funna bristerna 

som framhålls i kritiken innebär för deltagarna som upplever dessa i förhållande till 

integrationsprocessen. Studiens syfte är att undersöka hur tidigare deltagare tänker 

tillbaka på SFI-utbildningen efter ett antal år i Sverige, hur den upplevts i sin helhet 

både socialt och känslomässigt. Denna studie kommer att lyfta röster som får berätta 

sin upplevelse.  

Under min praktiktermin på socionomprogrammet blev det tidigare nämnda 

språkkravet påtagligt när jag i desperat försök att hjälpa en ungdom med jobb och 

utbildning, till slut tvingades landa i insikten att vi inte kommer vidare utan en 

godkänd SFI-utbildning. Detta trots det faktum att hen genomgått språkintroduktion 

på gymnasienivå. Praktikterminen tillsammans med mitt femåriga arbete inom 

Röda Korset som koordinator, har skapat intresset för SFI-utbildningen och hur 

denna upplevs. Åren på Röda Korset har genererat i arbete med en mängd olika 

människor födda och uppväxta i andra länder. Genom dessa år har jag fått 

privilegiet att ta del av berättelser och upplevelser av att vara ny i Sverige och allt 

vad det innebär. I många av dessa berättelser har SFI-utbildningen uppkommit som 

ämne och jag har blivit alltmer förundrad över komplexiteten i fråga om lärarnas 

intention, syftet med utbildningen och hur den upplevts av deltagarna.  
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Genom kvalitativa intervjuer ämnar denna studie undersöka helhetsupplevelsen av 

något som anses vara det mest självklara att genomgå som första steg i ett nytt land. 

Ur en annan vinkel än den som riktas mot lärande och pedagogik kommer denna 

studie snarare fokusera på ett socialt- och integrationsperspektiv, mot upplevelsen 

av bemötande, mottagande och av att vara ny i Sverige. Studien kommer rikta sig 

mot upplevelsen utifrån förekommande roller: lärare, ”svensk” med språkligt 

övertag kontra deltagare, ”nysvensk” i språkligt underläge. En maktasymmetri 

existerar, inte minst då det krävs ett godkänt betyg för att komma vidare i samhället, 

men även då det slutligen är läraren som avgör när deltagaren är redo för nästa steg.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Studiens syfte är att genom kvalitativa intervjuer undersöka upplevelsen av tidigare 

deltagande i vuxenutbildningen Svenska för invandrare (SFI) hos individer födda i 

mellanöstern. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

- Hur beskrivs idag upplevelsen av SFI-utbildningen i relation till den 

bakgrund och de förväntningar respondenterna deltagit i utbildningen med? 

- Vilken bild av SFI-deltagaren förmedlades under utbildningen enligt 

respondenterna? 

- Vilken bild av svenskhet och framtiden i Sverige skapades för 

respondenterna under SFI-utbildningen? 

 

1.3 Samhällsrelevans 

 
Skolinspektionen (2018) skriver, som nämnt ovan, att utbildningen för många 

nyanlända vuxna är den första kontakten med det svenska utbildningsväsendet. Med 

andra ord kan SFI som etableringsinsats, lägga grunden för uppfattningen om och 

forma bilden av landet man ska leva i. Utbildningen kan på så vis även påverka 

deltagarens självbild och meningsskapande i relation till landet, vilket i sin tur kan 

vara avgörande för upplevelsen av framtida möjligheter att ”ta sig in” i samhället, 

samt hur stor motivationen till detta blir. Vid en negativ upplevelse av 

etableringssinsatser finns risk för ett avståndstagande från samhället snarare än den 

integration som är målet, menar Afrah Abdulla utifrån sin doktorsavhandling kring 
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ämnet (2017). Då SFI-utbildningen utgör en stor del av Sveriges etableringsarbete 

kan det ses som en viktig arena att utforska. Denna studie, vilken lyfter deltagares 

upplevelser, tankar och känslor kring utbildningen kan vara av nytta för alla som 

på ett eller annat sätt arbetar med människor födda utanför Sverige. Ett 

deltagarperspektiv i förhållande till bemötande och integration kan anses vara av 

stor relevans inte minst inom det sociala arbetet som på olika sätt, i hög utsträckning 

möter människor som är utlandsfödda eller med migrationsbakgrund. 

Kvalitetsbrister har framtagits och konstaterats, samtidigt är betydelsen av 

vuxenutbildning i svenska för invandrare större än på länge (Skolinspektionen 

2018). Det kan därför ses som extra viktigt att undersöka hur utbildningen upplevts 

i praktiken av människor som faktiskt tagit del av den. 

2. Bakgrund 
 

2.1 Assimilationspolitik till integrationspolitik 

 
Sedan 1965 har SFI varit en del av svensk invandringspolitik till följd av den då 

ökade arbetskraftinvandringen (Carlsson, 2002). Andreas Bergh, doktorand vid 

nationalekonomen i Lund lyfter i sin rapport ”SFI- en brygga till livet i Sverige?” 

(2001) Sveriges utveckling från assimilationspolitik till integrationspolitik där 

vändningen skedde runt 70-talet. Assimilationspolitikens mål för nya svenskar gick 

i riktning mot anpassning, utradering av egen bakgrund och kultur i syfte att bli så 

lik gamla svenskar som möjligt. Med detta dåvarande mål handlade 

etableringsinsatser om att lära ut ”svenskhet” med allt vad det innebar så som kultur, 

traditioner och sociala koder. Under 70-talet förändrades detta mot en mer 

integrationspolitisk riktning med visionen om ett mångkulturellt samhälle, vilken 

är aktuell även idag. Målet kom då att riktas mot ett samhälle format av stort 

utrymme för människors olika kulturella bakgrunder och erfarenheter. Det skulle 

finnas möjlighet att bli en del av, ingå och förändra det svenska samhället oavsett 

bakgrund, på samma premisser som vilka andras som helst möjligheter till 

individualitet. Integrationspolitik, till skillnad mot assimilationspolitik riktar sig 

mot hela samhället istället för endast mot grupper som invandrat. SFI-utbildningen 

ska där ha ett mer instrumentellt syfte, att ge språkkunskap och verktyg för 
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möjlighet till arbete och egen försörjning, självständighet och valmöjligheter 

(Bergh, 2001).  

2.2 Kursplanen 

 
Utifrån SFI-utbildningens kursplan tycks det råda skilda åsikter eller tolkningar om 

vad utbildningen ska innehålla. Av KLIVA-utredningen (stärkt kvalitet och 

likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andra språk, 2020) framgår 

även vissa oklarheter och stora skillnader kring hur nationella proven genomförs 

beroende på verksamhet. SFI benämns som en ojämlik och spretig utbildning, 

vilken är beroende av huvudman och kommun (Lärarförbundet, 2020).  

I kursplanen (Skolverket, u.å.) står det tydligt att SFI-utbildningen ska 

tillhandahålla individer läs-, skriv- och kommunikationsmöjligheter för användning 

i samhälle, arbete eller vidareutbildning. Vad som däremot inte sällan tillkommer 

på enskilda kommuners och samordnares hemsidor rörande SFI, är att ”lära sig om 

det svenska samhället, dess kultur och traditioner”, som en del av utbildningen. 

Kursplanen närmar sig ämnet i ett stycke:  

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella 

kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och 

jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och 

arbetsliv i Sverige (Skolverket, u.å.).  

Detta kan tolkas som en, i språkutvecklingssyfte, reflekterande och jämförande 

ansats kring ursprungsland och Sverige i fråga om samhälle, kultur och traditioner, 

snarare än ett enspårigt lärande om Sverige. Olika tolkningar av kursplanen kring 

SFI-utbildningens innehåll går att koppla till huruvida grundtanken riktas mot 

assimilation eller integration. I de tolkningar där fokus ligger på lärandet av svensk 

kultur och tradition går det att tyda en assimilerande tanke. En integrerande kan 

istället innebära diskussion och jämförelse mellan olika kulturer, traditioner och 

samhällen samt att lära av varandras bakgrund och erfarenheter (Bergh, 2001). 

Splittringen mellan assimilations- och- integrationstanken går även att tyda i nutida 

samhällsdebatt, inom vilken SFI-utbildningen idag kommuniceras alltmer som ett 

krav snarare än rättighet. 
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3. Forskningsöversikt  
 

I kommande avsnitt ges en översikt kring den funna tidigare forskning om 

språkinlärningsprogram utifrån diskurser, upplevelser eller åsikter om dessa. Vad 

gäller regelrätt vetenskaplig forskning kan SFI ses som ett relativt outforskat 

område. Det saknas bland annat forskning på både högutbildades och kortutbildades 

utbildningssituation enligt Ifous rapportserie (2017). En stor del av de funna 

studierna har utgått från ett lärarperspektiv. De studier med deltagarperspektiv 

undersöker inte sällan ett specifikt nytt utformat språkprogram som utvärderas 

utifrån deltagarna. En stor del av de funna studierna är etnografiska studier från 

lärandesituationer varav några valts ut till denna uppsats. I stora rapporter sprungna 

ur kritiken mot SFI framkommer deltagares åsikter, men sammanställs i mer 

generella termer snarare än fördjupad förståelse för upplevelsen, vilket främst har 

eftersökts i relation till denna uppsats. Den senaste och mest aktuella forskningen 

handlar om digitala verktyg inom SFI och kommer att avgränsas från denna studie, 

då det ämnet ligger för långt ifrån studiens syfte.  

Nedan är en sammanställning av den funna forskning med deltagarperspektiv som 

på ett eller annat sätt kan vara av relevans för denna uppsats. Den innefattar svenska 

och internationella studier i form av diskursanalyser, surveystudier, etnografiska 

samt kvalitativa intervjustudier. Till skillnad från denna studie som kommer att utgå 

från tillbakablickar (se kap.5) har den enda funna forskningen berört språkprogram 

i realtid. Forskningsöversikten har tematiserat enligt följande rubriker: 

Medborgarfostran av ”de andra”, Mål med motsatt effekt och Aspekter bakom 

upplevelsen. 

3.1 Litteratursökning 

 
För att finna tidigare forskning har flera sökmotorer nyttjats, så som Scopus, 

Proquest, Swesub samt Göteborgs universitetsbiblioteks databas: Supersök. 

I databaserna har följande nyckelord använts i olika sammansättningar: SFI/ 

Svenska för invandrare/Swedish for immigrants, ESOL (motsvarande SFI på 

engelska), language learning/training programs, language acquisition, 
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elevperspektiv/student perspective, upplevelser/experiences, narrative, immigrants, 

adult. 

3.2 Medborgarfostran av ”de andra” 

 
I Marie Carlsons (2002) avhandling ställs frågan om SFI-utbildningen, som dess 

tänkta syfte, blir till en brygga in i det svenska samhället eller om den i stället får 

motsatt effekt och skapar en gräns. Utöver att genom dokumentanalys belysa hur 

kunskap och lärande utformas och kommuniceras, söker Carlsson även genom 35 

olika intervjuer ett deltagarperspektiv om SFI-utbildningens påverkan. 

Intervjupersonerna bestod av lärare, deltagare, kuratorer och andra involverade, där 

tolv var deltagar-intervjuer. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv drar Carlson 

slutsatsen att det finns en genomgående fostrande ton om hur man blir en god 

medborgare i svensk anda som snuddar vid ett barnperspektiv. Det svenska blir 

inom utbildningen en norm och SFI med dess deltagare blir ”de andra”. Detta sker 

bland annat genom att deltagarna informeras om de olika skilda 

rollerna/kategoriseringarna som ”invandrare” eller ”icke-svensk” och om hur de ska 

”ta sig in” i det svenska. Carlson synliggör hur idéer och kategoriseringar påverkar 

vårt sätt att se på kunskap och menar att SFI, beroende på situation, kan bidra till 

en gräns mellan de nyanlända och ”det svenska”.  

Likt Carlsons resultat menar även Mozgan Zachrison i sin avhandling ”invisible 

voices” (2014) att mer fokus läggs på kultur och fostran in i ”svenskhet” än på själva 

språket i sig, vilket tar både kraft och tid från själva språkinlärningen. Detta ger 

signaler om att man inte duger och måste omskapas. Zachrisons studie är baserad 

på observationer av språkklassrum för vuxna immigranter, hembesök samt 

kvalitativa enskilda- och gruppintervjuer med 13 personer från dessa klassrum. 

Respondenterna hade alla ursprung i olika delar av mellanöstern. En slutsats är att 

det saknas en genomtänkt pedagogisk idé och intresse för individerna i 

klassrummet. Resultaten visar även att många deltagare upplever sig som 

annorlunda och känner ett utanförskap när de pratar svenska, både i klassrummet 

och vardagliga livet. Dessa upplevelser av utanförskap och behov av tillhörighet 

stärker banden till andra etniska bakgrunder som delar upplevelsen och leder inte 

sällan till isolering från majoritetssamhället. Detta innebär i sin tur att deltagarna 

talar svenska i mindre mängd än vad som behövs för fortsatt språkutveckling. SFI-
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utbildningens strävan efter kulturell homogenitet är dock inte enda orsaken till 

detta. Det kan även ha att göra utan även med deltagarnas livsvärld i övrigt och 

drömmar om att återvända till hemlandet.  

Ovanstående studier är av relevans för denna c-uppsats då de genom bland annat 

kvalitativa intervjuer undersöker deltagares upplevelser utifrån perspektiv som 

kategorisering, integration och känslan av utanförskap. De lägger fokus på fler 

aspekter än själva språklärandet i sig. Zachrisons studie utgår dessutom från 

människor med bakgrund i mellanöstern likt denna c-uppsats och är därför speciellt 

intressant. 

3.3 Mål med motsatt effekt 

 
Studien ”The good english” (Swift, 2021) har ett lärarperspektiv och bygger på 

etnografisk observation samt intervjuer med lärare inom två klasser för 

språkinlärningsprogram i New York. Enligt Swift upprätthåller programmets 

strukturella förhållanden en uppfattning om engelska formad av språklig rasism och 

klassism, trots programmets progressiva ideal. Lärarna förhöll sig, genom ett djupt 

engagemang för sina elever, kritiska mot en inhuman migrationspolitik och 

arbetade aktivt mot rasism och för mänskliga rättigheter i allmänhet. Trots dessa 

progressiva värderingar, anslöt sig lärarna till en traditionell och normativ form av 

språkutbildning och språklig auktoritet. Lärarna talade inte sällan om en ”bra 

standardengelska”, vilken behandlades som ett fast objekt som lärarna erhöll och 

som deltagarna behövde. Detta på grund av strukturella krav snarare än lärarnas 

personliga uppfattning om språkinlärning. Enligt studien definieras 

”standardengelskan” i uttrycklig kontrast till uttryck sammankopplade med street-

slang och ”blackness” inom språkprogrammen. Den ”fina engelskan” är 

sammankopplad med kolonialism där engelsk språkinlärning tidigare använts för 

tvångsassimilering av invandrare, vilket tar sig in i språkklassrummet enligt studien 

som lyfter att en utveckling av programmen kräver kritisk granskning och 

dekoloniala tillvägagångssätt.  

I Jenny Roséns avhandling ”Svenska för invandrarskap” (2014) genomförs både 

deltagande observationer av fem SFI-klassrum samt en genomgående historisk 

diskursanalys av 50 års dokumentmaterial kopplat till SFI. Syftet är att undersöka 

hur diskurser, kategoriseringar och identitetsskapande inom utbildningsformen SFI 
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förändras över tid. Studien undersöker även förhållandet mellan policys och vad 

som sker i klassrummet. Rosén lyfter hur SFI-utbildningens mål, dess deltagare, 

språkpolitik och samtal om svenskan som ett enande språk inom nationalstaten 

Sverige förhandlas och görs inne i SFI-klassrummet. Enligt Rosén har diskursen 

kring SFI-utbildningens syfte gått från att först kommuniceras som en rättighet att 

tillgodose sig svenska språket, för att sedan bli det viktigaste verktyget i lösningen 

av integrationsproblem, till att främst handla om ökad anställningsbarhet och 

påskyndning in i arbetslivet för nyanlända. Målet om anställningsbarhet blir idag 

mer centralt än språklärandet i sig, enligt Rosén. Genom dokumentanalys 

synliggörs hur SFI-utbildningen och kategorin invandrare kommuniceras i 

förhållande till problem och brister. Behovet av en högkvalitativ utbildning har 

därför under det senaste decenniet lyfts som mål i syfte att öka integrationen. 

Avhandlingens sista del utgår från ett feministiskt postkolonialt perspektiv och 

lyfter fram hur diskurser kring den invandrade kvinnan domineras av postkoloniala 

föreställningar om henne som traditionell, kulturbunden, hemarbetande, isolerad 

och förtryckt. Enligt studien visar dock statistiska rapporter på det motsatta.  

Föregående studier kan komma att bli användbara i denna uppsats resultatanalys, 

då de studerar bland annat relationen mellan de uppsatta målsättningar och ideal för 

språkundervisningen kontra hur det lärs ut och görs i klassrummet. De lyfter både 

motsättningar i krav samt hur visionerna ibland innebär det motsatta i praktiken. 

Studierna utgår även från sociokulturella perspektiv och lyfter både språklig rasism 

och genusperspektiv, vilket närmar sig även denna studies infallsvinklar. Extra 

intressant är att undersöka vad Rosén (2014) lyfter som senaste decenniets mål om 

en högkvalitativ utbildning inneburit för respondenterna i denna uppsats, vilken 

utgår från en senare tidsperiod än Rosens studie. 

3.4 Aspekter bakom upplevelsen 

 
I surveystudien ”Overcoming language barriers to citizenship” (2018) i form av 

enkätdata undersöker Monica Reichenberg och Girma Berhanu hur nöjda 187 

deltagare är med SFI-programmen i Sverige. Studien visar att majoriteten av 

deltagarna är nöjda med sina språkprogram och resultaten belyser vilka variabler 

som påverkar denna tillfredsställelse. Variablerna visar sig vara utbildningsnivå, 

ålder vid ankomst och exponering av språk via olika form av sociala nätverk. Ju 
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högre utbildningsnivå och/ eller ankomstålder desto större missnöje upplevde 

deltagarna. Ju större socialt kapital deltagarna hade utanför SFI, desto nöjdare var 

de, då de kunde kombinera språkexponering med utbildningen. Variabler som kön 

eller socioekonomisk bakgrund var däremot inte avgörande för deltagarnas 

upplevelse. Enligt studien påvisar tidigare forskning ett missnöje kring lärares 

metoder inom språkprogram där deltagare inte upplever dessa i linje med 

förväntningar och behov. Denna studies resultat tydliggör vikten vid lärarnas roll 

för hur nöjda deltagarna slutligen blir av hela utbildningen, trots eventuellt missnöje 

kring metoder. Ett upplevt engagemang, humor och vänlighet är avgörande för 

tillfredsställelsen av språkprogrammet, vilket även bidrar till det sociala kapitalet.  

Studien ”Syrian voices” (2019) undersöker etableringsinsatser med inkluderade 

språkprogram på Irland. Syftet är att lyfta åsikter från deltagare kring vikten vid 

engelsk språkinlärning samt vad som utgör både användbara språkinlärningsstöd 

och särskilda utmaningar i engelska språkinteraktioner och 

inlärningssammanhang. Studien är, genom kvalitativa intervjuer, baserad på 26 

personer födda i Syrien med flyktbakgrund. Likt studien ovan visar denna att 

deltagarnas tidigare inlärningsupplevelser och preferenser har en enorm effekt på 

närvaro och motivation. Studien visar även att det finns ett stort behov av flexibla 

pedagogiska tillvägagångssätt som tillgodoser förkunnighet och elevernas önskade 

inlärningsstilar och strategier. Likt studien ovan, framkom en allmän 

tillfredsställelse av språkinlärningsprogrammen bland deltagarna. Däremot upplevs 

en avsaknad av sociala sammanhang och interaktion med andra engelskspråkiga/ 

engelskfödda. Deltagarna lyfter skillnader som anses vara en del av 

deras kulturbakgrund och som bygger på öppenhet där man hälsar på varandra, 

träffas och umgås, vilket deltagarna upplever en stor avsaknad av i den irländska 

kontexten. En slutsats är att åtgärder krävs för att stärka självförtroende och minska 

ångest hos deltagarna under interaktioner på engelska. Fler möjligheter till 

informell samtalspraxis och kulturellt utbyte med majoritetssamhälle är från flera 

deltagare önskvärt. Studien lyfter behov av ytterligare utbildning och pedagogiskt 

stöd för språklärare, som hjälp för att möta komplexa och mångfacetterade behov 

hos vuxna med flyktbakgrund, särskilt vad gäller traumaöverlevnad och 

förkunskaper. I studien uppmuntras en bottom-up-strategi med fokus på deltagarnas 
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erfarenheter och uppfattningar, vilka själva har störst potential att identifiera 

konstruktiva tillvägagångssätt (Ćatibušić; Gallagher; Karazi, 2019).  

Studierna ovan lyfter deltagares röster i fråga om vad som för dem är viktigt för 

bästa möjliga inlärning och tillfredsställelse av utbildningarna, samt vilka variabler 

som spelar in för deltagarnas slutliga upplevelse. Likt studierna i första temat, vilka 

har fokus på kategorisering och sociokulturella perspektiv, undersöks även här 

språkutbildningar ur ett deltagarperspektiv. Dessa lägger däremot fokus på ett mer 

instrumentellt plan i fråga om upplevelser av lärare, metoder samt åsikter kring 

lärande. Studiernas relevans för denna uppsats bygger därför på ett 

deltagarperspektiv som i analysen kan bidra till ytterligare vinklar och perspektiv. 

En av studiernas målgrupp är dessutom personer födda i Syrien, likt majoriteten i 

denna uppsats.   

4. Teori  
 

I följande avsnitt redogörs för de teorier och teoretiska begrepp som kommer att 

bidra till analysen i studiens resultatdel. Den postkoloniala teorin möjliggör analys 

ur en historisk och strukturell kontext medan erkännandeteorin ger möjlighet till 

analys av bemötande och mellanmänskliga relationer. Dessa två teorier ger på så 

vis verktyg för en bred och mångfasetterad inramning av resultatet.  

4.1 Postkolonialism 

 
Postkolonial teori kan beskrivas som ett fält inom vilket en rad kritiska frågor ställs 

med hjälp av olika teorier. Dessa utgår från perspektiv som sätter fokus på 

maktförhållanden, vilka anses vara präglade av ett kolonialt arv där västvärlden sett 

sig själv som ”herrar” och på ”de andra”, från Öst som underlägsna. Den 

postkoloniala teoribildningen söker synliggöra hur det koloniala arvet samt den 

tillkommande antikoloniala kampen påverkar samtidens diskurser och handlingar 

(Wikström, 2007:60f). I stort ämnar postkolonialismen att lyfta fram och kritisera 

språkliga praktiker och föreställningar som upprätthåller dessa hierarkiska 

maktförhållanden mellan Väst och Öst. Enligt perspektivet görs ”Vi” i Väst till 

subjekt och framställs som normen med dess nyanser, medan ”de andra” i Öst görs 

till objekt, homogeniseras och framställs som annorlunda. Detta framställande av 
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”de andra” och dess annorlundahet kan benämnas som en process av andrefiering 

(Bhabha, 2004:94f). Postkolonial teori har för avsikt att synliggöra 

skillnadstänkande i form av ”vi och dem” samt de homogeniseringstendenser inom 

allt som framställs som ”de andra” där dessa ofta konstrueras som en enhetlig 

grupp. Fokus ligger i stället på att se likheter mellan olika grupper och olikheter 

inom grupper (Wikström, 2009:37).  

Postkolonial teori ringar in kulturella identitetskategoriseringar i förhållande till 

makt (ibid:13). Språket ger social betydelse för ting och fenomen. Ett ord, en 

benämning, en kategorisering innebär tillskrivning av olika egenskaper och 

fördomar som denna kategorisering innefattar, vilket i sin tur skapar stereotyper. I 

språket finns oändliga dikotomier där skillnader ständigt görs, vilka definieras 

genom dess motsats som exempelvis svart- vit, muslim- kristen, svensk-invandrare. 

Dessa motsatspar är ofta hierarkiskt ordnade. Språk är på så vis tätt sammankopplat 

med makt, inte minst i fråga om vem som har makten att definiera (Wikström:72ff). 

Frantz Fanon, förgrundsgestalt inom det postkoloniala fältet framför denna 

tyngdvikt vid språklig makt när han skriver: den människa som äger språket, äger 

även den värld som uttrycks och antas via detta språk (Fanon, 1995: 33). Inom 

postkolonial teori kan identitetsskapande ses som ett resultat av en process, en 

förhandling om kategorisering som uppstår i en kombination mellan ens egen och 

andras definitioner av en själv utifrån kategorier som exempelvis kön, etnicitet, 

religion (Wikström:72ff). Stereotyper och dess tillskrivna egenskaper kopplat till 

exempelvis religion och etnicitet bär ofta med sig en historia av systematisk 

degradering och ibland förtryck. Att utgå från dessa stereotyper i relation till andra 

människor kan benämnas som stereotypifiering (Wikström, 2009:37).  

I Edward Saids bok Orientalism (2016), vilken anses vara grundpelare inom 

postkolonial teoribildning, undersöks hur kolonialmakter upprätthålls genom 

diskurser om Orienten (idag Mellanöstern). Said studerade och synliggjorde hur 

makt och marginalisering verkar genom att historiens största litterära, konstnärliga 

och vetenskapliga verk framhävt skillnaden mellan Europa, västerlandet, ”Vi” som 

det kända kontra Orienten, Österlandet, ”dem” som det okända. I denna dikotomi 

förstärks den europeiska normativa självbild som innefattar rationalitet, 

maskulinitet, civilisation, sexuell självbehärskning, hög arbetsmoral och 

progressivitet. Dess motsats Orienten, framställs i stället som irrationell, barbarisk, 
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känslosam, ociviliserad och oföränderlig. Said hävdar att ingen form av 

västerländsk forskning kan anses objektiv och att alla human- och 

samhällsvetenskapliga discipliner är koloniala konstruktioner av kunskap som vilar 

på kulturella fördomar och stereotyper. Antropologin och historievetenskapen är 

några exempel, vilka bygger på föreställningar om de icke-europeiska som 

efterblivna, primitiva, men även exotiska (Loomba, 2005:54ff).  

De kolonialiserade sågs som barn i en omhändertagande, hjälpande ställning och 

kolonialiseringen byggde bland annat på upplysning och civilisering av dessa. De 

vita européerna ansågs besitta den viktiga kunskapen, vilket innebar en form av 

färdighetsmakt (Wikström, 2009:79). Även Loomba (2005) synliggör hur ”de 

andra” genom historien inte sällan liknats med barn som inte uppnått den vuxne 

européens mentala utvecklingsnivå (Loomba, 2005:140). Begreppet eurocentrism 

ringar in hur väst på ett normerande sätt bedömer andra länder och kulturer ur ett 

västerländskt perspektiv. Det som inte går i linje med vad som uppfattas som 

västerländsk progressivitet, ses i motsats som traditionellt och att ”man inte kommit 

lika långt”. Det skapas en form av universell utvecklingsskala, vilken utgår från 

väst och fråntar andra makten att definiera sin egen situation (Wikström, 2009:70). 

Stereotypen kring ”araben”, menar Said skapats bland annat genom framställningen 

av en kameldrivnade skurk i populärkultur. I nyheter förekommer ”araben” ofta i 

en homogen grupp utan personliga egenskaper, individualitet eller bakgrund med 

upprörda med excentriska gester (Said, 2016:427). I fråga om senaste årens 

internationella migration skriver Tesfahuney (2001) utifrån Miles begrepp ”de 

selektiva representationerna” att en allt för snäv bild har skapats även av den 

internationella migrationen. Likt resterande diskurs om ”de andra” sker där en 

homogeniseringsprocess där det saknas en historisk kontext samt jämförelse mellan 

orsaker, storlek och destinationer för olika typer av invandring (Tesfahuney, 

2001:192). 

Att korsa kategorier som exempelvis kön och etnicitet (intersektionalitet) ingår i 

postkolonial teori (Wikström, 2009:78). Den postkoloniala kvinnan har genom 

historien förknippats med barnafödande och storfamilj (Loomba, 2005:162). Hon 

har framställts som förtryckt av sin man där det setts som den vite mannens uppgift 

att rädda kvinnorna från dessa män (Wikström, 2009:79). Även ”ras” och klass är 
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två kategorier som genom olika tider i historien mer eller mindre artikulerats i 

förhållande till varandra. Låg klass och fattigdom har sammankopplats med ”den 

andre” och enligt Loomba är kategorierna ”ras” och klass oskiljaktiga inom 

diskursen om människor från Öst (Loomba, 2005: 134).  

Dessa koloniala och stereotypa föreställningar återfinns ständigt, enligt Wikström 

(2007) i vår svenska vardag (ibid: 60). Effekterna blir att ”de andra” sällan 

kategoriseras som en individ utan genom avpersonalisering, där de får ”drunkna i 

ett anonymt kollektiv” genom generaliserade svepande beskrivningar (Loomba, 

2005:140). Detta stereotypa skillnadstänkande kan leda till en känsla av 

identitetsförlust och upplevelsen av sig själv som den andre, utanför normen (Hall, 

1999:233). Denna process kan benämnas som alienation, eller som Bhabha (2004) 

bland annat benämner det: kulturell alienation. Det syftar till upplevelsen av 

annorlundahet och främlingskap inför sig själv, ens känslor och tankar, drömmar 

och närmaste verklighet. Det kan vara en effekt av den tidigare nämnda 

avpersonifiering som ofta sker genom stereotypa föreställningar där en individ kan 

uppleva känslan av att vara ryckt ur sitt sammanhang, av anonymitet och isolation. 

Det kan upplevas som att kopplingen till den egna psykiska, sociala eller kulturella 

verkligheten är utsuddad (Bhabha, 2004:59f; Tasin, 2018:18).  

4.2 Erkännande 

 
Socialfilosof Axel Honneth (2003) tydliggör i sitt försök till utveckling av en kritisk 

samhällsteori, människors behov av och kamp för erkännande. Erkännandeteorin 

är sprungen ur rättviseteori och lägger fokus på upplevelser, erfarenheter och 

konsekvenser av ett förvägrat erkännande (Honneth, 2003:10). Grundtanken är att 

olika former av erkännande från andra människor är avgörande för utvecklingen av 

den egna identiteten och en positiv självrelation (ibid:7). Människors 

självförverkligande sker i kombination av och i balans mellan hur man ser på sig 

själv och hur andra ser en (ibid:10). Höylund och Juul (2005) beskriver erkännande 

som en förutsättning för människors möjlighet att blomstra (Heidegren, 2009:101).  

Enligt teorin är erkännandeformerna kärlek, rätt (likaberättigande) och solidaritet 

(social uppskattning för prestationer) avgörande för utvecklingen av 

självförtroende, självrespekt, självuppskattning. Detta innebär i sin tur en moralisk 

plikt, människor emellan, i form av emotionell omsorg, likabehandling samt 
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solidariskt intresse och engagemang (Honneth, 2003:12). Det sistnämnda kan 

handla om att bekräfta någons kunskap och uttrycka uppskattning för prestationer 

(Heidegren, 2009:12). En mindre utvecklad del av Honneths erkännandeformer, 

utöver social uppskattning, är något han kallar kulturell uppskattning. Denna syftar 

till intresse, öppenhet och engagemang kring människors olika kulturella livsformer 

och praktiker, samt erkännandet av dessa som värdefulla i sig (Honneth, 2003:17).  

Erkännande går att analysera i olika nivåer där mikronivå handlar om 

mellanmänskliga handlingar och gester. Makronivå syftar snarare till olika former 

av institutionaliserade erkännandeordningar (Heidegren, 2009:65). Wosvinkel 

(2001) tydliggör även hur makt har en stor del i erkännandet och att dessa går hand 

i hand. Enligt honom innefattar alltid makt en form av erkännande och han menar 

att människor kan inneha mer eller mindre makt för att erkänna andra. Att bli erkänd 

inger en form av makt och att ha möjlighet att hävda sin identitet förutsätter makt  

(Heidegren, 2009:50f). 

Voswinkel (2001) skiljer mellan icke-erkännande och missaktning som en passiv 

eller aktiv form av negation. Ett icke-erkännande kan handla om att inte 

uppmärksammas eller att bli medvetet negligerad. Missaktning, den aktiva formen, 

innebär negativt erkännande i form av exempelvis kränkning, förakt eller 

stigmatisering. Dessa två former kan, för den som utsätts leda till känslor av skam 

och vrede. Önskan om att slippa bli föremål för missaktning kan innebära aktiva 

försök till att bli socialt osynlig istället för att föra kampen för erkännande, om 

exempelvis skammen tar över kämparviljan (Heidegren, 2009:43ff).  

Heidegren (2009) ger erkännandet fler nyanser genom att addera för lite 

erkännande samt för mycket erkännande. Dessa kan ske omedvetet och i grunden 

utgå från en god intention, men istället innebära missaktning för mottagaren. För 

mycket erkännande kan grundas i exempelvis visionen om att hjälpa, men kan 

upplevas som nedvärderande och begränsande av en människas kompetens och 

utvecklingspotential (Heidegren, 2009:91). För lite erkännande handlar snarare om 

en oförmåga än en ovilja att se någon annans potential, behov eller förväntningar, 

vilket kan leda till besvikelse eller frustration (ibid:94). Tillbörligt erkännande 

beskrivs som balansen mellan för mycket och för lite erkännande, vilket är det 

strävansvärda. Det tillbörliga erkännandet kräver en förmåga att se andra människor 
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där de även mottagaren upplever detta och känner sig sedd. Denna förmåga kräver 

i sin tur öppenhet och lyhördhet för eventuella olikheter samt beredskap för att ta 

lärdom av andra, snarare än att låsa fast någon i sin egen bestämda bild av denne 

(ibid: 92f). 

5. Forskningsmetod 

Studien är genomförd utifrån en intensiv och kvalitativ forskningsdesign, vilken är 

att föredra i studier som söker bredare förståelse för fenomen. Designen används i 

syfte att synliggöra nyanser och detaljer i en människas upplevelse i förhållande till 

dennes kontext (Jacobsen, 2012). Den intensiva kvalitativa designen möjliggör 

således svar på studiens frågeställningar då det ibland är komplexa upplevelser som 

behandlas. Sex intervjuer har genomförts med personer som tidigare gått 

Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare. Detta har resulterat i ca 350 min 

inspelat ljudmaterial, vilket i sin tur har transkriberats. I följande avsnitt redogörs i 

detalj för undersökningsmetodens alla delar samt forskningsetiska överväganden 

och principer med en avslutande metoddiskussion.  

5.1 Val av metod 

I linje med studiens kvalitativa forskningsdesign har datainsamlingen skett genom 

semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun karaktäriseras som 

en flexibel intervjuform byggd på öppna frågor, vilka följer specifika teman utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Intervjun innefattar stor frihet för 

intervjupersonen att utforma svaren på sitt sätt och följdfrågor kan tillkomma i 

anknytning till vad som berättas (Bryman, 2018:563). Intervjuformen är kvalitativ 

då den genom ord söker nyanser och substans för att belysa komplexitet i fenomen 

utifrån individens perspektiv. Den tillåter tankar och känslor och ämnar undersöka 

det specifika snarare än det generella (Kvale & Brinkman, 2014:47). I syfte att 

förstå sociala fenomen är den semistrukturerade intervjun en öppen och flexibel 

form av datainsamling, vilken ger utrymme för intervjupersonen att lyfta det denne 

själv tycker är viktigt. Tonvikt ligger på intervjupersonens uppfattning och tolkning 

av det fenomen som undersöks (Bryman, 2018:563). Valet av denna metod grundas 

i intresset för tidigare deltagares upplevelse av SFI snarare än mätbar kvalitet av 

utbildningen. Genom kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer kan 
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studiens frågeställningar besvaras, vilka ämnar en djupare förståelse för SFI-

utbildningen utifrån ett deltagarperspektiv som ett socialt- och samhällsfenomen.  

5.2 Urval 

Urvalet var ett så kallat a priori-urval, vilket innebär att urvalskriterier varit 

fastställda från studiens början utan att förändras under studiens gång (Bryman, 

2018: 498). Urvalskriterierna för denna studie var (se även bilaga 1) personer med 

eftergymnasial utbildning, vilka genomgått SFI-utbildning i vuxen ålder som levt i 

Sverige i minst fyra år efter utbildningens slut. 

Anledningen till detta begränsade urval är att erhålla ärliga berättelser utifrån en 

distans till det upplevda. Det kan ge perspektiv på, samt en helhetsbild av 

upplevelsen utan eventuella påverkansfaktorer som exempelvis beroende av att bli 

godkänd. Personerna har i detta fall bott i Sverige under ett antal år, arbetat och fått 

erfarenhet av landet i fråga. Mitt antagande är att detta innebär en både säkrare och 

tryggare roll i samhället än den mer utsatta situation som perioden som ny i ett land 

kan innebära, med mindre vetskap om eller perspektiv på vad som kan förväntas av 

utbildningsväsendet eller mottagandet i landet generellt. Detta förenklar även 

intervjusituationen då alla pratar flytande svenska och därav inget behov av tolk. 

Anledningen till kriteriet om eftergymnasial utbildning i ursprungslandet var det 

specifika intresset för just denna målgrupp, hur avsaknaden av språkkunskap i ett 

nytt land kan upplevas för en person med akademisk utbildningsbakgrund, i 

förhållande till bemötande och mottagande.  

Alla intervjupersoner har ursprung i mellanöstern, vilket kom att bli ett kriterium 

utifrån att de personer som från början valdes ut var från Syrien och Irak. Avsikten 

med detta var att uppnå ett så enhetligt urval som möjligt bakgrundsmässigt. Då 

ursprungsland kan vara en påverkande faktor för upplevelsen av SFI hade studien 

eventuellt kunnat bli för bred om intervjupersonerna kommit från spridda delar av 

världen. Syftet var inte en jämförande studie och förenklades på så vis genom att 

alla intervjupersoner kom från mellanöstern. Detta skedde delvis även naturligt då 

de som vidare kontaktades via snöbollsmetoden hade gått SFI-utbildningen under 

en tid när ett stort antal människor kommit till Sverige från mellanöstern. 
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5.3 Urvalsmetod 

Urvalet har utgått från studiens syfte samt ovanstående kriterier för att göra det 

möjligt att svara på studiens frågeställningar, vilket brukar benämnas som ett 

målstyrt urval (Bryman, 2018:498). De målstyrda urvalen bygger ofta på en 

kombination av urvalsmetoder. Det innebär inte sällan att undersökaren 

inledningsvis väljer ut ett fåtal deltagare för att sedan använda dessa kontakter för 

att bredda målgruppen i ett vidare snöbollsurval (Bryman 2018:509). På samma sätt 

har denna studies urval framtagits. Genom ett bekvämlighetsurval har respondenter 

med efterfrågade erfarenheter som funnits tillgängliga förfrågats, vilka har bestått 

av arbetskontakter och bekanta. Dessa personer har sedan tagit kontakt med andra 

passande individer med liknande erfarenhet utifrån studiens urvalskriterier. Detta 

innebär på så vis en övergång till en form av snöbollsurval med grund i dessa initialt 

handplockade deltagare (Bryman, 2018:504). Tre deltagare kände jag mer eller 

mindre till sedan innan, medan de tre andra är vidare kontaktade utanför mitt 

nätverk, vilka jag aldrig haft kontakt med tidigare.  

5.4 Genomförande 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) mailades ut till de personer som visat intresse för 

studien utifrån ovanstående urvalsmetoder. I brevet framgick bland annat syfte, 

urvalskriterier och etiska riktlinjer kring studiens utförande. Respondenterna 

svarade på mailet för att bekräfta sitt intresse ytterligare. Via mail, 

meddelandefunktioner eller telefonsamtal bokades sedan intervjuer in. Två av sex 

intervjuer genomfördes i digital form, resterande genom möte på bokat rum i 

exempelvis Göteborgs universitets lokaler, arbetsplats eller café beroende på 

intervjupersonernas egna önskningar. Anledningen till de digitala mötena var 

främst distans, då vi är bosatta i olika städer. Under intervjuerna användes en 

intervjuguide (se bilaga 2) som stöd för att följa de teman som utgick från 

frågeställningarna. Denna utformades med öppna frågor som tog sig an ämnet från 

olika synvinklar samt med vissa specifika frågor om exempelvis metoder och lärare. 

Detta för att få en bredd i beskrivningarna samt att väcka minnet för respondenterna 

då det finns en tidsaspekt att beakta. Intervjuerna utfördes med flexibilitet och 

ordningen på frågorna anpassades för att följa samtalet på ett så naturligt sätt som 
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möjligt. Intervjuerna var mellan 40- 60 minuter långa, spelades in via mobiltelefon 

och transkriberades snart därefter. 

5.5 Bearbetning av intervjuer 

Transkriberingarna gjordes i tät anslutning till det att intervjuerna genomförts. Trots 

att vissa segment, utifrån syftet upplevdes irrelevanta, transkriberades även dessa 

delar med hänsyn till kommande analysarbete. Detta för att inneha en så öppen 

hållning som möjligt för eventuell uppkomst av oväntade teman i analysen. Denna 

öppna hållning går i linje med den delvis induktiva ansats (Rennstam & Wästerfors, 

2015:51) studien utgår ifrån, vilken innebörd kommer att redogöras för ytterligare 

i kommande avsnitt. All data utifrån de transkriberade intervjuerna kodades, vilket 

vanligen är startpunkten i de flesta former av kvalitativ analys (Bryman, 2018:698). 

Kodningsprocessen startade till viss del redan under intervjuernas gång då vissa 

gemensamma nämnare uppkom. Genom noggrann genomläsning kunde sedan en 

fokuserad kodning genomföras. Detta innebär en identifiering av de mest 

framträdande kategorier som sammanfattar eller sätter ord på materialet utifrån 

frågeställningarna. Detta ger en enklare överblick av materialet och gör det 

hanterbart (Rennstam & Wästerfors, 2015:34ff).  

5.6 Analysmetod 

Studien innehar främst ett induktivt förhållningssätt, vilket syftar till en öppen 

hållning där empirin får visa vägen och leda till teorin. Vid induktion är alltså syftet 

är att datan ska generera teoretiska begrepp snarare än att testa (deduktion) teorin 

(Bryman, 2018:43). Samtidigt kan studiens analysmetod, till viss del, ses som en 

kombination då studien innefattat en förförståelse (se 5.7) och ett intresse utifrån 

tidigare berättelser om SFI redan innan studiens start. Detta samt det faktum att 

tankar om teoretiska begrepp uppkom under studiens gång och inte fullt efter 

analysen. Vissa delar av processen har även innefattat ett abduktivt tänkande, vilken 

är en form av induktion, där den teoretiska förståelsen grundas på de kontexter, det 

språk och de perspektiv hos människorna som intervjuas (Kvale & Brinkmann, 

2014:238f). Den teoretiska beskrivningen har alltså sin grund i intervjupersonernas 

världsbild (Bryman, 2018:478) 



22 
 

Då studien snarare än att analysera själva språket i sig, främst hade syftet att tolka 

meningen bakom orden, valdes en tematisk analys istället för exempelvis 

innehållsanalys (Kvale & Brinkmann, 2014:263). Analysmetod bör väljas redan 

innan intervjuerna görs, då den på så vis styr samanställningen av frågorna, 

intervjuprocessen och kodningen av datan. Detta ger möjlighet till analys redan 

under intervjusituationen (ibid:230), vilket var fallet i denna studie. Utifrån 

kodningen som bearbetades genom tankekartor och noggrann reflektion framkom 

slutligen olika teman: Begränsad, Engagemang lyser igenom samt Hantering och 

framtidssyn. Dessa teman baserades på gemensamma nämnare och samband mellan 

koderna, men även på innehåll av substans och komplexitet i relation till studiens 

fokus, eftersom målet inom kvalitativ forskning sällan är generalisering utan 

snarare tolkning och social förståelse ur individers perspektiv (Bryman, 

2018:455). Det visade sig även att ett och samma fenomen kunde beskrivas på helt 

olika sätt med helt olika utfall.  

Utifrån dessa teman och övervägande tillsammans med handledare valdes 

Postkolonial teori samt Erkännandeteori ut till att analysera materialet. Dessa 

teorier visade sig ringa in respondenternas sätt att beskriva SFI-lärarnas bild av dem 

som deltagare, upplevelse av metoder samt lärarnas bemötande på bäst sätt. 

Exempel på varför just dessa teoretiska perspektiv blev passande för datan var 

upplevelsen av att bli bemött som ett barn eller utifrån stereotypa föreställningar 

bland annat med koppling till mellanöstern samt att många respondenter beskrev 

upplevelsen av att känna sig eller inte känna sig sedd. Även upplevelsen av ett ”vi 

och dem” beskrevs. Detta gick att koppla till den postkoloniala teorin samt 

erkännandeteorin och de innefattande begrepp som ringade in deltagarnas 

upplevelser med stöd i den akademiska teoribildningen. Strategier, agens och makt 

uppkom som enskilda teoretiska begrepp, men valdes bort i brist på tid och 

utrymme. Även en del av den framkomna datan valdes bort då den saknat stöd i de 

valda teorierna för att analyseras och även där i brist på utrymme. 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Eftersom det inom kvalitativa studier inte är av intresse att uppnå mätbarhet på 

samma sätt som kvantitativ blir validiteten och reliabiliteten något förändrad och 

anpassad för den kvalitativa forskningen (Bryman, 2018: 465). Den interna 
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validiteten handlar om att studiens teorier och analys stämmer väl överens med det 

forskaren undersökt, alltså att forskaren undersökt det denna ämnat att göra (ibid: 

465f). Denna studie kan hävdas inneha relativt hög intern validitet, då 

respondenterna beskrivit sina egna tankar känslor och erfarenheter av SFI, vilket 

studien ämnade att undersöka. Den prestrukturerade öppna intervjuformen erbjöd 

verktyg för att besvara de frågeställningar som handlar just om upplevelse av den 

sociala verkligheten utifrån ett deltagarperspektiv. Det finns emellertid risk för en 

försvagad minnesbild, då en tidsaspekt existerar. Detta var dock ett medvetet val, 

då syftet var en distanserad minnesbild snarare än en upplevelse av en pågående 

SFI-utbildning. Den externa validiteten handlar om överförbarhet, alltså i vilken 

utsträckning de framkomna resultaten kan generaliseras (ibid: 465f). Denna studies 

syfte har inte varit att uppnå generaliserbara resultat eller representation för en 

större massa, vilket innebär att den externa validiteten anses låg. Vad som däremot 

kan argumenteras för är det faktum att urvalet är utspritt i fråga om stad SFI-

utbildningen genomförts då samtliga respondenter har genomgått utbildningen i 

olika städer i Sverige.  

Reliabilitet syftar till tillförlitlighet och huruvida studien är korrekt utförd, om 

resultaten kan ha blivit påverkade exempelvis (ibid: 467). Detta metodkapitel 

innehåller redogörelse för utförandet av varje del i processen och är på så vis ett 

försök till all möjlig mån av transparens. Processen har skett genom täta 

överläggningar med handledare och undersökningsprocessen har utgått från 

relevant litteratur och forskning i stöttning av Göteborgs universitet. Även frågan 

om objektivitet kan innefattas här. Då det inte är möjligt med full objektivitet i 

kvalitativ forskning går det istället att se till medvetenhet kring att förförståelse och 

personliga värderingar till så liten grad som möjligt påverkat genomförandet och 

resultatet (ibid:470). Att några respondenter känner till mig sedan tidigare kan 

påverka svaren och kan både vara till nackdel eller fördelaktigt. Det visade sig vara 

en fördel i intervjuerna då upplevelsen var att de respondenter som känt till mig 

sedan tidigare pratade mer utförligt och fritt kring frågorna. Detta kan dock göra 

det svårare att tacka nej och innebära känsla av skyldighet att medverka, vilket 

krävdes extra tydlighet kring att så inte var fallet. Min förmåga att vara objektiv kan 

försvåras då jag känner till vissa deltagare. Jag förklarade därför att jag under 

intervjusituationen skulle vara så inlyssnande som möjligt för att sedan diskutera 
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friare efteråt i syfte att inte styra eller påverka intervjun. Min förförståelse kan ha 

påverkat mitt sätt att koda, analysera, utforma eller ställa frågorna. Trots mitt försök 

till ett induktivt förhållningssätt är det omöjligt att hålla sig fullt neutral i ämnet. 

Mitt intresse hade dessutom uppkommit i samtal med vänner som tidigare berättat 

om SFI-upplevelser. Samtidigt har det på så vis funnits ett engagemang, vilket kan 

vara en fördel för undersökningens genomförande och utformning. Det kan hävdas 

vara omöjligt med ett objektivt förhållningssätt i ett ämne där det samtidigt ska 

finnas intresse, eftersom intresse och engagemang går hand i hand. 

5.8 Forskningsetiska överväganden och principer 

Forskaretik värnar om själva kunskapsprodukten medan forskningsetik värnar om 

forskningsdeltagarna (Kalman & Lövgren, 2019:15). Båda dessa är av högsta 

angelägenhet och den sistnämnda bör genomsyra all form av forskning som 

innefattar andra individer. De inblandades välbefinnande skall alltid prioriteras före 

samhällets och vetenskapens nytta (Kalman & Lövgren, 2019:15). Vetenskapsrådet 

har framtagit fyra forskningsetiska principer för att skydda forskningens och dess 

medverkandes värde, integritet och självbestämmande (ibid:15), vilka kommer 

redogöras för nedan i kombination med hur studiens genomförande tagit hänsyn till 

dessa.  

Informationskravet innebär att deltagarna har rätt till grundläggande information 

om studien, dess syfte, metod och vem som är ansvarig innan de tackar ja till att 

delta (Kalman & Lövgren, 2019:15). Detta beaktades först och främst genom det 

informationsbrev som inledningsvis sändes ut till respondenterna (se bilaga 1), 

vilket innefattande en presentation av ovanstående delar samt hur forskningsetiken 

tas till hänsyn i studien. Varje intervju introducerades med en 

sammanhangsmarkering bestående av en mer ingående beskrivning av studien och 

dess syfte, möjlighet till frågor, deltagarnas rätt att läsa studien efteråt, samt 

information om anonymiteten och hur ljudinspelningarna förvaras.  

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna ska ha gett sitt samtycke till 

medverkan i studien innan denna genomförs utifrån informationskravet. Detta 

tillsammans med beaktning av en genomgående frivillighetsprincip kring den 

information deltagarna väljer att ge samt rätten att dra sig ur när som helst (Kalman 
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& Lövgren, 2019:15). Innan intervjuns start lämnades en samtyckesblankett ut för 

signering alternativt ett muntligt samtycke (se bilaga 3). Deltagarna fick då förklarat 

möjligheten att dra sig ur eller ta tillbaka något som framkommit under intervjun 

fram till det datum som ges i informationsbrevet (se bilaga 1). Jag, som intervjuare 

visade genomgående min tacksamhet över deltagarnas medverkan och jag 

tydliggjorde att största vikt alltid låg vid deras bekvämlighet genom både intervjun 

och studien i allmänhet. Samtliga respondenter samtyckte till medverkande. 

Konfidentialitetskravet värnar om deltagarnas anonymitet i studiens presentation av 

resultat så att ingen på något vis kan identifiera de som deltagit. Information så som 

anteckningar och ljudinspelningar bör förvaras säkert så att obehöriga inte kommer 

åt information eller uppgifter om de deltagande (Kalman & Lövgren, 2019:15f). 

Intervjupersonerna blev tydligt informerade kring detta både genom 

informationsbrevet samt i sammanhangsmarkeringen innan intervjuns start. För 

deltagarnas trygghet och bekvämlighet läts de själva bestämma var intervjun skulle 

hållas i syfte av ett så avslappnat samtalsklimat som möjligt. Detta innebar mer eller 

mindre stängda rum, men oavsett i medvetet beaktande av konfidentialitet så att 

utomstående inte skulle ha möjlighet att höra vad som sagts under intervjun. I 

citaten har detaljer tagits bort och de har till en viss grad omformats för att bli 

enhetliga och oigenkännliga utifrån exempelvis specifikt talspråk eller liknande. 

Detta upplevdes å ena sidan som inkräktande i respondenternas språk och 

berättelser, men samtidigt ökar konfidentialiteten på så vis, vilket i detta fall vägde 

tyngst i beslutet. Respondenterna har namngetts fiktiva namn för en mer personlig 

framtoning i resultatet. Val av namn har gjorts tillsammans med en arabisktalande 

vän då det känts onaturligt att som svenskfödd själv hitta på arabiska namn samt för 

att undvika reproducering av stereotyper. Namnen är även anpassade efter 

deltagarnas kön.  

Slutligen syftar nyttjadekravet till att de insamlade uppgifterna används endast 

inom ramen för studien och inte nås av någon utomstående eller används för andra 

ändamål (Kalman & Lövgren, 2019:16). Det som innefattas i nyttjandekravet 

framgick i informationsbrevet, vilket syftar till att studien endast kommer att läsas 

av mig, min handledare och eventuellt studenter i opponeringen samt att 

intervjuerna raderas samma dag som studien blivit godkänd. Information om att 



26 
 

studien läggs upp på Göteborgs universitets hemsida tillgänglig för andra studenter 

lyftes även i informationsbrevet.  

5.9 Etik- och metodreflektion 

En rad etiska överväganden har gjorts kring intervjusituationen samt framställandet 

av varje individ i resultat och analys. Trots personlig intervjusituation finns en 

ofrånkomlig maktasymmetri intervjuare och respondent emellan. Intervjuaren 

skapar förutsättningar för och leder intervjun genom en enkelriktad dialog där 

respondenten svarar på frågor som ingår i intervjupersonens intressen. Vad gäller 

tolkningen som framställs ur valt kontext har intervjuaren ensamrätt (Kvale & 

Brinkmann, 2014:51ff). Ur ett intersektionellt perspektiv, vilket belyser hur olika 

former av kategoriseringar och förtryck samverkar (Reyes & Kamali, 2005:24), 

tillkommer i detta fall ännu en maktaspekt i form av min vithet och mitt svenska 

ursprung som undersökare. En medveten reflektion kring denna maktaspekts roll i 

studien har skett genomgående under hela processen. Under vissa intervjuer 

upplevde jag en eventuell anpassning av svaren utifrån vad respondenterna trodde 

mig vilja höra, alternativt för att inte trampa mig på tårna. Det blev då tydligt hur 

jag representerar svenskheten jag ställer frågor om i intervjuerna. Min roll och dess 

innefattade makt som både vit och intervjuperson var ofrånkomlig. I försök att 

skapa en så öppen intervjumiljö som möjligt tydliggjordes ytterligare att 

respondenternas upplevelse var av största vikt för studiens syfte, oavsett om denna 

var positiv eller negativ i relation till exempelvis svenskhet. En stor farhåga uppkom 

även att i analysen eventuellt reproducera de stereotypa föreställningar som utifrån 

teori belyses, samt att framställa en individ utifrån en position eller situation denne 

inte kunnat känna igen sig i. En viktig reflektion är den om tolkningsföreträde och 

privilegiet att definiera ett problem (Reyes & Kamali, 2005:24), vilken här blir 

aktuell. Då jag själv aldrig upplevt det respondenterna beskriver uteblir automatiskt 

mitt tolkningsföreträde i frågan. Men utifrån min ovannämnda maktposition har jag, 

trots detta, privilegiet att definiera en situation exempelvis som stereotypifiering, 

även om respondenten själv eventuellt inte beskrivit det så. Detta har genom 

analysen krävt aktivt problematiserande reflektion, medvetenhet och självkritiskt 

förhållningssätt, samt genomgående avväganden och diskussioner med handledare.  
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I studiens slutskede upplevde jag en känsla av icke tillfredsställelse med vissa delar 

av metodvalet. Om tid och utrymme funnits hade en inkludering av respondenterna 

i diskussionen kring analysen varit önskvärt i syfte att undvika just pratandet om 

eller felaktiga tolkningar. Jag hade även valt att utvidga teoriavsnittet genom att 

addera begrepp som ”agens” då det visat sig saknas i analysen. Utan perspektiv 

kring agens finns en risk för att någon framställs som passiv, i offerställning eller 

utan förmåga till motstånd. Om tid och plats funnits hade visionen varit att låta det 

postkoloniala perspektivet genomsyra även metoden. Detta för att beakta frågan om 

tolkningsföreträde, vilket enligt det postkoloniala perspektivet är en del av det stora 

problemet i fråga om vilka röster som får höras och vilka som har privilegiet att 

tolka och definiera dessa (Reyes & Kamali, 2005:16ff).  
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6. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultatet. Den insamlade empirin kommer att 

analyseras och kopplas till de teorier samt den tidigare forskning som valts för 

denna studie. Resultatet tillsammans med analysen har tematiseras och presenteras 

under följande tre avsnitt med tillkommande underteman: Begränsad, Engagemang 

lyser igenom och Hantering och framtidssyn. 

6.1 Begränsad  

I studiens sex intervjuer har upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för 

invandrare skiljt sig på vissa plan, exempelvis i fråga om tillfredsställelse av 

utbildningen i stort, med lärarnas bemötande eller med utbildningens metoder. 

Detta kommer att framföras genom analysens gång. Det finns dock, oavsett generell 

tillfredsställelse av utbildningen, vissa gemensamma nämnare hos majoriteten av 

respondenterna i upplevelsen av att känna sig begränsad, vilka redogörs i 

kommande underteman: Jag vill framåt, Den mindre vetande samt Isolerade och 

outvecklade mellanöstern. 

8.1.1 Jag vill framåt! 

Majoriteten av respondenterna beskriver en känsla av att stå still inom en utbildning 

de bara vill igenom så snabbt som möjligt för att komma ut i ”riktiga livet”. De 

beskriver att de, trots hög utbildningsnivå blivit ihopklumpade som en homogen 

grupp tillsammans med människor med vitt skilda utbildningsbakgrunder. De 

beskriver en allt för långdragen process i förhållande till deras upplevda kapacitet 

och höga visioner, vilken hade kunnat förkortas enligt flera respondenter. 

Majoriteten av respondenterna menar att minst en av kurserna A-D varit onödiga 

eller slöseri med tid och resurser.  

Adam lyfte vid flera tillfällen hur han upplevt sig begränsad i en mycket blandad 

grupp i fråga om bakgrund och akademisk nivå. För honom genomsyrade denna 

känsla hela SFI-utbildningen. Han berättade även hur han fått hjälpa andra deltagare 

inför en redovisning då de inte förstått eller haft tillräcklig kunskap att utföra 

uppgiften. Han upplevde att lärarna såg alla deltagare som likadana och han hade 

önskat bli sedd utifrån den kunskapsnivå han upplevde sig ligga på. Han är en av 
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respondenterna som uttryckt att SFI-utbildningen på ett eller annat sätt är slöseri på 

tid och resurser.  

Och man är ju tacksam för det, att man blev bemött på ett respektfullt 

sätt, men samtidigt, man vill ju bli uppmärksammad för att jag kan 

det här. Det här är ju en nybörjarnivå för mig. Jag vill gå vidare!  

I ovanstående citat går att tyda en upplevelse av bristande erkännande under SFI-

utbildningen. Adam beskriver att han blivit bemött med respekt. Lärarna är snälla 

och trevliga mot honom. I ”Erkännande och anseende” (2001) gör Voswinkel 

skillnad på just respekt som en erkännandeform och social uppskattning som en 

annan form. Den förstnämnda syftar till det jämlika bemötande som bör gälla alla 

människor oavsett bakgrund. Social uppskattning syftar emellertid till mer specifika 

situationer, prestationer eller personliga egenskaper (Heidegren, 2009:44). Av 

citatet att tyda finns en avsaknad av just den sociala uppskattningen snarare än den 

grundläggande respekten. Adam vill bli sedd och uppmärksammad för sin 

kompetens, så att han kan komma vidare till en nivå som är mer passande för 

honom. I Zachrisons (2014) forskning framgår även vad Adam beskriver, hur 

lärarna brister i att se, eller ha ett intresse för individerna i klassrummet.  

Maya berättar också om upplevelsen av att hamna i en grupp med helt olika 

utbildningsnivå där åldrarna dessutom legat mellan 18-65 år. Hon lyfter i intervjun 

hur detta saktat ner hennes inlärning då det tog tre månader innan hon fått flytta till 

en grupp mer anpassad efter akademisk bakgrund.  

Jag förväntade mig att, inte för jag kände att jag är ett geni men jag 

kände ändå att det fanns ju andra elever i min klass som inte ens kunde 

alfabetet. Jag satt med dom och jag kände okej, hur kommer det här 

gå? Vi alla fick lära oss från början med svenska alfabetet, men för 

mig tar det en dag, inte ens det […] Två, tre månader satt jag med dem 

och det var väldigt tråkigt. 

Amani hade gått SFI under en period i en stad för att sedan flytta till en annan, där 

hon fick börja om på B-nivå. Detta resulterade i att hon snabbt genomgick B- och 
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C-nivå för att sedan fastna på D-nivå (den sista) under en, enligt Amani, alldeles 

för lång tid där de endast fått repetera. 

Jaa, men det tog också mycket tid, det var det som jag inte gillar 

faktiskt. Två år, men jag ville inte det! […] Sen när jag gick (annan 

stad), de började från början, dom accepterar inte att jag kan börja på 

C-nivå eller man kan säga på högre. Nej. Dom började från B-nivå 

och det som jag inte ville […] Så på D-nivå, jag sitter nästan sex 

månader med läraren. Oj, jag glömde allt. Det var katastrof med 

henne. Alltså, jag gillar att lära mig nya saker, som andra elever, men 

på den här perioden, jag hatar SFI och jag hatar att jag gick där. 

Att deltagarna placerats i en och samma grupp trots stor skillnad bakgrunds- och 

kunskapsmässigt kan ses som en brist i systemet och uppbyggnaden av SFI. Detta 

går hand i hand med den kritik som framförs genom Skolinspektionens rapport 

(2018). Där framhålls en stor brist på individanpassad utbildning där det ofta sker 

repetition istället för att deltagare får gå vidare till nästa nivå. Det finns då en risk 

för att deltagarnas motivation och utveckling hämmas. Båda respondenterna i 

ovanstående citat bekräftar just detta i intervjuerna, Maya beskriver det som att det 

saktade ner hennes inlärning och Amani säger att hon glömde bort allt. Dessa 

blandade grupper som respondenterna beskriver stärker även studien ”Syrian 

voices” som i resultatet lyfter avsaknaden av en utbildning som kan tillgodose 

deltagarnas förkunnighet (Ćatibušić; Gallagher; Karazi, 2019). I det här fallet 

klumpas deltagarna ihop till en massa och likställs med varandra utan hänsyn till 

bakgrund och förkunskap. I det andra citatet tydliggörs detta ytterligare då Amani 

dessutom gått SFI under en period i en annan stad och trots detta sätts på en nivå 

lägre än vad hon egentligen menar sig ha kompetens och kapacitet för. Utifrån ett 

postkolonialt perspektiv kan detta förstås som de vanligt förekommande 

homogeniseringstendenser som ofta sker i förhållande till ”de andra” som inte 

kommer från Väst (Wikström, 2009:23), vilket återkommer fortsatt i analysen. 

 

8.1.2 Den mindre vetande 

Bilden av deltagaren som mindre vetande var ytterligare ett generellt 

förekommande fenomen, vilket majoriteten av respondenterna beskrivit på olika 
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sätt. Likaså detta oberoende på hur nöjda respondenterna beskrivit sig vara av 

utbildningen i allmänhet. Även detta innefattar en upplevelse av begräsning i 

känslan av utsuddad bakgrund eller i värsta fall identitetslöshet.  

Nedan följer ett kort och tydligt segment från en av de första intervjuerna som ringar 

in följande undertema. Rami hade inte nämnt något kring detta fenomen när vi 

tidigare i intervjun pratat om lärare, metoder och allmän tillfredsställelse med SFI. 

När däremot denna fråga ställdes svarade han tydligt: 

- Hur upplevde du att lärarnas bild av er som nya i Sverige såg ut? 

- (Lång tystnad) Ska jag prata sanningen? 

- Ja.  

- Efterblivna.  

Leila använder ett annat ord som syftar mer till värde i kombination med dumhet 

när hon beskriver minnet av SFI-tiden, vilket ibland uppkommer i nutida möten 

med människor som vill förklara för henne hur man gör i Sverige.  

När någon nämner något som är jättetöntigt eller inte alls relevant typ 

”det här kanske du inte vet, här i Sverige gör vi såhär”. Då blir jag 

verkligen arg för då känner jag att jag direkt gick tillbaka till den tiden 

när jag kände mig som en nolla. 

Det andra citatet adderar ett mindervärde i ordet ”nolla”. Detta lägre värde kan 

utifrån postkolonial teori förstås som de innebyggda hierarkiska ordningar inom 

föreställningar om den icke-europeiska som inte bara mindre vetande, utan även 

som blivit degraderad i förhållande till européen (Wikström, 2007:60). Som i det 

första citatet, används just ordet ”efterbliven” av Said (i Looma, 2009) där han 

synliggör hur det inom vetenskapliga skrifter som exempelvis socialantropologi 

skapats en diskurs, en föreställning, om människor från Öst tillskrivna diverse s.k. 

primitiva egenskaper (ibid:56). Enligt postkolonial teori lever denna diskurs vidare 

genom språk och föreställningar även idag som kolonialismens efterdyningar 

(Wikström, 2009:23). Båda citaten går att förstå som en upplevelse av att bli 

behandlad utifrån denna diskurs. 
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Några deltagare beskrev känslan av att vara nyfödd eller att bli barn igen. Inte minst 

på grund av det faktum att de börjat om med ett nytt språk i ett helt nytt land, ett 

nytt liv. Men det hängde även samman med lärarnas sätt att behandla dem. Maya 

beskrev i intervjun att, då lärarna inte visste om hennes bakgrund som högutbildad 

och då hon heller inte kunnat säga eller visa det på grund av sin begränsade svenska, 

accepterade hon till slut lärarnas bild av henne.  

Så jag kände mig som en liten bebis. Och jag bortsåg från allt jag hade 

gjort och accepterade bara att det var där vi alla var liksom, att vara 

nybörjare och nyfödda typ. Ja, jag accepterade synen […] Jag tror det 

kom egentligen därifrån att dom behandlade oss som, som barn, eller 

lite så här dumma, jag vet inte rätt ord. Men lite så här: du kan 

ingenting, jag ska lära dig allt. Du… Ja precis, du kan ingenting […] 

Så de såg på oss på det sättet, så till slut så accepterade jag det. 

Här beskrivs upplevelsen av lärare som ser sig behöva lära Maya allt. Det kan bland 

annat kopplas till Swifts (2021) studie ”The good english” om 

språkinlärningsprogram i USA. Enligt studien behandlades det engelska språket 

inom dessa språkprogram som ett fast objekt, det enande språket, vilket lärarna 

erhöll och som deltagarna behövde. Vad Maya tycks uppleva verkar dock inte 

endast handla om själva språkkunskapen. Hon beskriver en bild av henne som att 

hon inte kan någonting. Denna bild kan förstås genom postkolonial teori som 

belyser en historia av framställningen av ”de andra” från Öst vilka mer eller mindre 

liknats med barn som inte uppnått européernas intelligensnivå (Loomba, 2005:140). 

Said (2016) har även synliggjort hur människor från Mellanöstern i media ofta 

framställs utan personliga egenskaper eller bakgrund (ibid:427). Respondenten 

uttrycker att hon accepterade den synen. Både postkolonial teori och 

erkännandeteorin bygger på att identiteten skapas genom en kombination av hur 

andra ser på en och hur man ser på sig själv. Här avsäger sig Maya sin bakgrund i 

sammanhanget och förlikas med lärarnas bild av henne. Lärarnas bild dominerar 

situationen och ger därför lite utrymme för henne att utvecklas eller lägga vikt vid 

sin egen upplevelse. Detta kan liknas med alienation, vilket bland annat syftar till 

upplevelsen av en identitetslöshet och att kopplingen till ens bakgrund kan kännas 

utsuddad (Bhabha, 2004:60f; Tasin, 2018:18).  
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Många deltagare beskrev upplevelsen av att ses som mindre vetande på olika sätt, 

men åsikten eller känslan kring detta skiljer sig. Maya, i ovanstående citat såg 

lärarnas sätt, vilket hon beskrev som likt en förskolelärares, i vissa fall som något 

positivt. Hon menade att det lättade upp klimatet där det gav frihet att råka göra fel. 

Leila å andra sidan, beskriver i stället i nedanstående citat en stor frustration i 

förhållande till hur lärarna tilltalade henne.  

Kan du prata snabbare?! Liksom. Kan du bara titta på mina ögon och 

få mig att känna att jag är smart?! […] ”Lilla duu, jag ska berätta till 

dig hur det fuunkar” (härmar hur lärare talat till henne). Det är alltid 

hela sättet att presentera och lära ut och berätta saker, det var som att 

de sitter med en fyraåring […] Tyvärr, de ser bara inte på de här 

människorna (deltagarna) som vuxna personer som kanske har lika 

mycket eller mer erfarenhet och utbildning än dem själv. De ser på 

dem som, du vet, ja tyvärr en liten människa. Annars hade dom aldrig, 

aldrig pratat på det sättet. 

Här beskriver Leila hur lärarnas sätt att tala till dem som deltagarna upplevs som 

ytterst förminskande. Även detta citat kan förklaras som en upplevelse av 

alienation. I detta fall som en effekt av avpersonalisering, vilket inom 

postkolonialismen är ett vanligt förekommande fenomen i förhållande till ”de 

andra” som ofta behandlas som en homogeniserad grupp (Bhabha, 2004:59). En 

bakgrund som kanske består av mer kunskap eller erfarenhet än vad lärarna i fråga 

besitter, klipps fullständigt bort i skuggan av lärarnas förutbestämda blick. En blick 

på dem, vilket Leila uppfattar, som mindre människor, eller närmare bestämt som 

fyraåringar. Lärarens uppfattning och stereotypa bild av deltagaren tar över även 

här och skapar i detta fall en frustration hos Leila. I kontrast till en erkännande 

grundhållning där alla möts som unika men likvärdiga, intar lärarna här istället en 

form av barnperspektiv, vilket innebär ett icke erkännande utifrån deltagarna som 

de vuxna människor de är (Heidegren 2009:86).  

Leila beskriver, utöver lärarnas sätt att tilltala henne, hur hon upplevt sig bli 

behandlad som ett barn även i fråga om utbildningens innehåll. Leila och även andra 

respondenter beskriver hur de under utbildningen fått förklarat för sig vad ett CV 

är, trots tydliggörande om att ett CV redan är skrivet sedan länge.  
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Sista två månader på D-nivån lärde vi oss att skriva CV. Det var bara 

det. Och sen till slut kände vi alla: men vi har våra CV klara! Alltså 

jag har det redan innan jag kom till Sverige […] Men det kändes bara 

som att ja, dom tror att vi inte vet vad CV:n är […] Jag kände bara, 

gud, är jag tolv år här och de berättar vad CV är? De lär oss att vara 

vuxen, det kan vi redan.  

Även detta citat går att koppla till Skolverkets granskning (2018) där det i kritiken 

framkommit en brist på ett vuxenpedagogiskt perspektiv i vad som ska vara en 

vuxenutbildning i svenska för invandrare. I Marie Carlssons (2002) avhandling 

framkommer i resultatet en, inom SFI, genomgående fostrande ton i hur man blir 

en god medborgare i svensk anda, vilken snuddar vid ett barnperspektiv. Detta går 

att tyda i vad Leila berättar i citatet. I linje med Roséns (2014) diskursanalys där ett 

genomgående mål om snabb och effektiv anställningsbarhet synliggörs, kan syftet 

med CV-skrivandet i ovanstående citat ha grundats i just denna tanke. Tolkningen 

av utbildningens mål kan dock för dessa vuxna deltagare med arbetserfarenhet och 

utbildning i sitt hemland upplevas som mycket nedvärderande och underskattande. 

Citatet går även att förstås som upplevelsen av för lite erkännande, vilket kan 

grundas i andras oförmåga att se ens potential (Heidegren, 2009:91f). Leila ringar 

in känslan i slutet av citatet när hon säger att lärarna utbildar dem i vuxenskap 

snarare än språkkunskap. 

8.1.3 Isolerade och outvecklade mellanöstern 

Utöver bilden av deltagarna som mindre vetande beskriver även många 

respondenter något som går att sammankoppla med isolerade och underutvecklade 

länder, eller mer stereotypa bilder av mellanöstern. En lärare hade uttryckt stor 

förvåning över att en respondent känt till skådespelaren Angelina Jolie, en annan 

över att en respondent vetat om julen och dess traditioner. I nedanstående citat 

beskriver Rami att läraren visat en diskmaskin för deltagarna och menar att det 

säger något om bilden av Syrien.  

Ah till exempel hur man startar diskmaskin (skrattar lite). Dom tyckte 

att vi hade inga elektroniska saker i Syrien tex. Dom tyckte att vi 

kommer från något land som inte har koll på världen […] För mig, 
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jag accepterade inte det […] Nej, det var svårt för mig. Det var 

sårande behandling  

En liknande situation beskrivs av Maya. Hon visade under hela intervjun en stor 

förståelse och förnöjsamhet med SFI-utbildningen och lärarna. Nedanstående 

upplevelsen var dock för Maya svår att erfara. 

Jag upplevde att det var ganska… de tog oss allihop till toaletten en 

gång och visade hur man sitter på en toalett. Och det tyckte jag var, 

ja… (skrattar) och eh, hur man spolar osv. […] jag förstår, för det 

hade hänt en olycka någon annan gång, men jag tyckte det var väldigt 

jobbigt att dom tar allihopa och visar hur man gör. 

Samtliga respondenter deltog i SFI-utbildningen med eftergymnasial utbildning 

från sina hemländer. Vi lever dessutom alla i en tid av globalisering. Trots detta 

beskriver majoriteten av deltagarna en eller flera upplevelser av att bli sedd som 

mindre vetande, barn eller isolerande från omvärlden. En viss anledning kan vara 

att bakgrunden i klasserna är mycket blandad, men även en respondent vars klass 

bestod av endast högutbildade läkare gav exempel på liknande upplevelser. Detta 

upprepande kan förstås utifrån vad som är grundtanken inom postkolonialismen, att 

dessa koloniala föreställningar om ”de andra” i Öst som primitiva och mindre 

utvecklade lever kvar och reproduceras än idag (Wikström, 2007:60). Vidare kan 

dessa återkommande företeelser förstås utifrån begreppet eurocentrism, där ett 

västerländskt perspektiv dominerar bilden av icke-europeeiska länder som 

omoderna och inte lika långt komna i förhållande Europa (Wikström, 2009:70). 

Vissa av dessa exempel går till och med att liknas med, vad som inom 

postkolonialism skulle benämnas som upplysning och civilisering av deltagarna. 

Adam beskriver nedan en ännu mer stereotyp bild av mellanöstern och han 

reflekterar även över om det borde vara möjligt att kräva mer medvetenhet från 

lärare. 

Den tiden hade de flesta en bild på oss… att vi kommer från ett land 

där inget finns. Där, alltså, man ställde frågor som att: har ni frisörer 

där du kommer ifrån? […] Man kände sig som att man kom från en ö 
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där det fanns tält och kameler. Och jag har uppenbarligen aldrig sett 

en kamel i mitt liv, haha. […] Ja, så det var ju faktiskt väldigt löjligt. 

Om man ser den stora bilden så, man ska ju ta det på allvar att en 

lärare som är akademiskt utbildad skulle se på mig som att jag 

kommer från stone age, tält i mellanöstern. 

Många delar av detta citat stämmer in med Edward Saids (2016) beskrivning av hur 

den stereotypa ”araben” framställts genom historien. Frågan om det finns frisörer i 

Adams ursprungsland samt Adams exempel på både tält och stenålder kan kopplas 

med ideer kring primitivitet, ett isolerat underutvecklat land likt det som nämnts 

kring tidigare citat. Här tillkommer även kamelen som exempel, vilket är just 

typiskt för stereotypa bilder av ”araben” eller mellanöstern. Said menar att även den 

moderna bilden av araben framställs, inte minst i film som en ”kameldrivande 

skurk”, som han uttrycker det (Said, 2016:427).  

Även om denna studie inte har för avsikt att innefatta ett genusperspektiv, uppkom 

i vissa intervjuer en tydlig könsaspekt. En respondent nämner exempelvis känslan 

av lärarnas eventuella misstänksamhet kring att hon kan ha blivit tvingad att gifta 

sig med sin man. Leila berättar om en, för henne mycket kränkande upplevelse då 

en lärare skrattat åt henne och reagerat på att hon varit gravid.  

Ja, gud jag kommer ihåg verkligen att jag blir jätteledsen. Jätteledsen. 

Han frågade hur länge jag varit i Sverige och då sa jag några månader 

och då sa han: vad snabba ni är! Och jag kände mig du vet, ja, att så 

här ser de på oss […] han sa: har ni inte liksom något roligt eller typ 

har ni TV? Har ni inget annat roligt? Han var jätte, jättehemsk. 

I Jenny Roséns avhandling ”Svenska för invandrarskap” (2014) görs en 

genomgående diskursanalys kring SFI genom historien med bland annat ett 

genusperspektiv. Den invandrade kvinnan i förhållande till frågan om graviditet var 

återkommande i dokument och policys. Graviditet och föräldraledighet kopplades 

samman med en problematik kring att färre kvinnor medverkar eller avbryter SFI-

utbildningen. Vad som dock framkommer i forskningen är att föräldraledighet inte 

ingår i de primära anledningarna till frånvaro av kvinnor på SFI, vilket även tydligt 

kan kopplas till stereotyper och diskurser kring den invandrade kvinnan snarare än 
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statistisk fakta. Att läraren använder ordet ”ni” tydliggör att Leila behandlas utifrån 

stereotypifiering där läraren pratar med henne som en hel grupp istället för ”du”. 

Utifrån den postkoloniala teorin lyfter både Loomba (2005) och Wikström (2007) 

hur den postkoloniala kvinnan inte sällan förknippats med barnafödande samt 

kvinnoförtryck av den postkoloniala mannen (Wikström, 2009:79 & Loomba, 

2005:162).  

8.2 Engagemang lyser igenom 

Följande tema är ett försök att ringa in respondenternas olika upplevelser av 

utbildningen i stort, specifika lärare och dess egenskaper samt mer eller mindre 

uppskattade metoder. Respondenterna kommer alla från olika SFI-utbildningar i 

landet och det framgår stor skillnad i beskrivningen av SFI-utbildningars upplägg 

samt i tillfredsställelse kring utbildningen. Det kan även ses som en del av resultatet 

i fråga om ojämlik utbildning (se 7. Slutsats och diskussion). Vad som tydligt har 

påverkat slutupplevelsen är huruvida respondenterna upplevt ett genuint 

engagemang eller inte, oavsett om det gäller specifika lärare eller genom val av 

metoder. Detta redogörs i två underteman: Känslan av att bli sedd och satsad på 

samt Oviktig, eller till och med oomtyckt? 

8.2.1 Känslan av att bli sedd och satsad på 

Detta undertema lyfter respondenternas beskrivningar av lärare och metoder som 

varit extra uppskattade. Inte minst humor och glädje lyfts bland respondenterna, 

men även varierade metoder och utsuddade hierarkiska roller. Genuint intresse för 

dem som deltagare, engagemang och personligt bemötande värderas högt. Amani 

berättar exempelvis om hur hon uppskattat de lärare som suttit kvar och druckit 

kaffe under rasterna eller en lärare som berättat om sitt liv och sin familj. Adam 

sätter ord på detta: ”Det finns de som ser sitt jobb som bara ett jobb. Det finns de 

som ser på sitt jobb som sin livsstil. Så det är en stor skillnad. Och en stor skillnad 

på upplevelsen av just SFI”. 

Noor berättar om skolans rektor som enligt henne lade grunden för hela 

utbildningens höga kvalitet. Noors beskrivningar och upplevelser sticker ut bland 

intervjuerna i tillfredsställelsen av SFI-utbildningen. Hon gick på en folkhögskola 

där många elever från olika linjer bodde. 
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Från dag ett har han försökt att göra så vi känner oss som i en familj. 

Det har aldrig varit en relation mellan en rektor eller en lärare och en 

student. Det har alltid varit en familjekänsla. Han har alltid kallat sig 

själv för en storebror. Och just i den här familjen så har jag varit en 

storasyster […] Och han har, för att känna oss mycket tryggare i detta 

och för att vi inte ska känna oss annorlunda, så har han alltid sagt att 

”jag är invandrare från Jönköping”. För att säga att vi alla är 

invandrare på något sätt, för att vi inte ska känna oss själva som 

annorlunda eller som utanför. 

Vad som går att se i ovanstående citat är hur rektorn använder sin makt för att aktivt 

jobba mot att sudda ut de hierarkiska roller som existerar på skolan. Han liknar sin 

egen situation med de invandrades och menar att alla har invandrat till och från 

olika platser i livet. Detta för att motverka känslor av andrefiering och 

annorlundaskap hos de elever som inte är födda i Sverige. Inom postkolonial teori 

belyses hur språket är uppbyggt i dikotomier, vilka har ett mer eller mindre inbyggt 

socialt värde och vilka ofta är hierarkiskt ordnade. Med andra ord är makt inbäddat 

i vårt språk och de kategoriseringar vi skapar (Wikström, 2009:72f). I detta fall 

handlar det bland annat om lärare-elev eller ”svensk”-”invandrare”. Rollen som 

rektor lyfts ännu en nivå i hierarkin, men denna rektor likställer sig med deltagarna 

för att öka upplevelsen av trygghet på skolan. Detta går även att förstås som 

erkännande på makronivå, ett institutionellt erkännande (Heidegren, 2009:65), där 

rektorn använder sin makt och röst för att skapa inkluderande normer på skolan. 

Adam minns tydligt en lärare som stack ut då hon intresserat sig för dem som 

deltagare och dessutom lärt sig olika ord på deltagarnas språk. 

Det fanns ju en, hon var väldigt intresserad av andras kultur och språk 

och har till och med lärt sig några ord på arabiska, somaliska och 

andra språk för att kunna kommunicera med andra elever på ett visst 

sätt, en viss nivå där man kände att ja, den här människan bryr sig. 

Alltså frågan här är inte att man förväntar sig av lärarna att dom ska 

lära sig ett annat språk för att kommunicera med elever, nej. Men, 

man kände att den här människan bryr sig verkligen om andra. Hon 
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ville kommunicera den här lilla extra mer än en relation av lärare och 

elev, utan från människa till människa.  

Det Adam beskriver är upplevelsen av en lärare med ett genuint intresse för 

deltagarna på olika sätt, vilket kan förstås som vad Honneth (2003) skulle ha 

benämnt som en del av erkännandets moraliska plikt i form av solidariskt intresse 

och engagemang (ibid:12). Till skillnad från citatet innan är detta istället ett 

erkännande på mikronivå i form av gester och handlingar. Att läraren aktivt försökt 

lära sig ord på deltagarnas språk är en tydlig gest som bidrar till känslan av 

erkännande. Det går att tolka i Adams ord när han beskriver hur han fått känslan av 

att läraren gjort det där lilla extra och att hon verkligen brytt sig på riktigt. Att 

läraren intresserar sig för både språk och kultur bidrar även till erkännande i form 

av kulturell uppskattning (se Honneth, 2003:17). Adam benämner lärarens sätt att 

kommunicera från människa till människa snarare än lärare till elev, vilket är ännu 

ett exempel på utsuddade hierarkier där läraren får honom att känna sig likvärdig. 

Adams uppskattning belyser även vad som i motsats till assimilation är grundtanken 

med integration, ett tvåsidigt intresse och lärande av varandras bakgrund och 

erfarenheter (se 2.2, Berg, 2001).  

Rami beskrev ett generellt missnöje kring stora delar av utbildningen. Han var dock 

tydlig med att om D-kursens lärare hade lett hela utbildningen, hade han istället 

landat i en positiv känsla. Han berättar att denna lärare fått deltagarna att kämpa. 

En lärare han har kontakt med än i dag.  

Den andra läraren, han gav oss övningar varje dag. Alltså nästan alla 

hatade honom för att han tvingade oss att lära språket, men jag tyckte 

om honom för han var den rätta som tog det bästa sättet för oss att lära 

oss. Han försökte att ge oss övningar varje dag, försökte att få folk gå 

upp och skriva på tavlan, skriva meningar, prata med oss. Han fick 

oss prata tillsammans svenska språket, han fick oss att inte prata 

arabiska i klassen. Alls. Han var hård, men, han tog det bästa sättet 

tror jag.  

Vad som går att se i detta citat är hur Rami har uppskattat en lärare som varit hård, 

som ställt krav, gett dem övningar och försökt få klassen att både prata och skriva 
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meningar. Läraren fick dessutom deltagarna att sluta tala arabiska med varandra. 

Artikeln ”Syrian voices” (2019) lyfter just att åtgärder krävs för att stärka 

självförtroende och minska ångest under språkinteraktioner för deltagarna, att det 

finns behov av möjligheter till informell samtalspraxis (Ćatibušić, Gallagher & 

Karazi, 2019). I detta fall verkar Ramis lärare skapat förutsättningar för detta, vilket 

dock inte uppskattas av alla, men som enligt Rami varit det bästa sättet. Kanske för 

att han upplevt ett engagemang, ett vuxenperspektiv i linje med hans kapacitet och 

förmåga i mosats till tidigare lärare som suttit på en stol i ett hörn, vilket tas upp 

senare i analysen (se 8.2.2).  

Noor (som gick på folkhögskolan) lyfter även känslan av att bli satsad på, att bli 

behandlad utifrån sin utbildningsbakgrund samt upplevelsen av varierade metoder 

där hon hela tiden fått lära sig nya saker. Noor berättar i intervjun om hur de fått 

åka till Almedalsveckan, till riksdagshuset i Stockholm, hur de fått skriva krönikor 

och debattartiklar och där det dessutom ingick praktik. Denna SFI-utbildning var 

anpassad för endast universitetsutbildade inom samma område.  

Ja men det var så lärorikt. Det var så bra socialt. Det hjälpte oss inte 

bara komma in i själva språket, det hjälpte oss att komma in i hela 

svenska samhället. Vi fick se nya saker, vi fick se nya städer. En gång 

så åkte vi på en stor musikal i Malmö. Hela upplevelsen var så 

fantastisk […] De har behandlat oss som att vi är högutbildade, att vi 

kan saker och ting och att vi bara behöver språket och lite praktik för 

att komma in […] Dom har satsat, dom har satsat mycket på oss. Det 

syns och det känns och det är väldigt tydligt. 

Här går det att tyda en kombination av flera former av erkännande, vilket även kan 

ha varit anledningen till varför just Noor varit så nöjd med sin utbildning. Ur ett 

makroperspektiv upplever Noor ett institutionellt erkännande (Heidegren, 2009:65) 

i form av känslan av att vara satsad på. Hon beskriver att det syns och märks tydligt, 

samt att de blivit behandlade för just vad de var: högutbildade. Utbildningen 

innefattade ett uppenbart vuxenperspektiv som anpassats utefter deras akademiska 

bakgrund och de har hamnat i en grupp med människor på ungefärligt samma nivå. 

Kritiken om avsaknaden av vuxenperspektiv, samt forskningen om behovet av 

flexibla pedagogiska tillvägagångssätt som tillgodoser förkunnighet hos eleverna 
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(Ćatibušić, Gallagher & Karazi, 2019) kan utifrån Noors citat ses som legitim, då 

hon uttryckt störst tillfredsställelse med SFI-utbildningen av alla respondenter. I 

hennes fall är alla dessa kriterier uppfyllda. 

Maya beskriver delar av sin utbildning som mycket glädje och lättsam stämning där 

de haft varierade metoder så som quiz, appar och sånger samt att deltagare vid ett 

tillfälle fått ta med och äta maträtter från sina ursprungsländer.  

Vi hade en dag när alla tog med sig olika maträtter. Inga svenska 

rätter, haha, men det var bara maträtter från andra länder […] Genom 

att se de lärarna, framför allt de som var öppna och se hur man kan 

bete sig liksom, att det är ju fritt. En lärare kan dansa. Det händer inte 

i mitt hemland. Hon dansade och skakade rumpan och alla vi tittade 

på varandra liksom: får man göra så? Haha […] i början var det 

väldigt bra det här att bryta isen, att våga prata i den miljön. För mig 

var det enklare för hon var väldigt glad och alla får prata och sjunga 

och då öppnar man sig lite lättare […] Hon var väldigt kreativ och 

försökte få oss allihopa att lära oss och ge oss lärglädje. 

Maya beskriver öppna, glada lärare i kombination med varierade metoder, vilket 

bekräftar bland annat Reichenberg och Berhanus (2018) forskning som lyfter hur 

viktig roll lärarna har för hur nöjda deltagarna slutligen blir av hela utbildningen. 

Ett upplevt engagemang, humor och vänlighet är avgörande för tillfredsställelsen 

av språkprogrammet, vilket överensstämmer med vad Maya beskriver. Maya 

liknade i intervjun lärarna med förskolelärare, vilket hon i citatet beskriver som 

uppskattat och vilket skapat lärglädje och en öppen lärandemiljö. Detta går att tolka 

som att Maya upplevt en genuinitet i lärarnas bemötande, ett tydligt engagemang 

som smittar av sig. Detta tillsammans med tillfället när alla deltagare fått ta med sig 

mat kan ses som både socialt erkännande, men även erkännande i form av kulturell 

uppskattning (Honneth,2003:17), ett utbyte där deltagarna fått känna sig sedda. Det 

kan förstås som ännu ett uppskattat exempel på hur grundtanken kring integration 

ser ut inom visionen om det mångkulturella samhället (se 2.2, Berg, 2001). 
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8.2.2 Oviktig eller till och med oomtyckt? 

Vissa respondenter lyfte lite sämre upplevelser i olika form. Vad gäller metoder var 

nationella provet ett exempel, vilket skiljer sig mycket bland berättelserna. Detta 

bekräftar även KLIVA-utredningen (se 2.2). Leilas första nationella prov gick ut på 

att sjunga Luciasången i grupp om tre inför lärare och resterande klass för att bli 

godkänd. Detta har resulterat i att hon än idag tycker illa om luciasången. Amani 

beskriver det muntliga nationella provet som en mycket stressfull situation där fyra 

lärare suttit som en jury framför henne och gett kritik. Majoriteten av 

respondenterna beskriver perioder av enformigt arbete och en vardag bestående av 

utdelade papper av olika slag med, i vissa fall tillhörande frågor som de fått sitta 

med på egen hand under lektionerna. Flera respondenter lyfte hur de känt av att 

lärare varit outbildade eller att vissa lärare egentligen inte velat vara där över huvud 

taget. Vissa beskriver en del lärare som rent av elaka specifikt mot dem, andra 

beskriver särbehandling eller ett icke-engagemang i mer subtil form. 

Noor berättar om upplevelsen av att lärarna sett på henne annorlunda, utifrån sin 

invandrarbakgrund. 

Men så fanns det andra lärare som har varit, ja dom kanske inte riktigt 

var favorit, för dom har visat oss lite mer av den här känslan att du 

kommer från nån annan stans […] om vi sitter som en grupp så hade 

dom tyckt om mer att prata med ”svenska” studenter än att prata med 

mig […] I just de här grupperna när vi blandas med andra så kan man 

känna att ja men dom, dom vill inte riktigt… rikta sig mot mig när de 

pratar.  

Det Noor beskriver kan ses som upplevelsen av icke-erkännande. Heidegren (2009) 

menar att utan uppmärksamhet kan heller inget erkännande ske (ibid:45). I Noors 

fall handlar det om just mindre uppmärksamhet och intresse från lärarnas håll i 

relation till de ”svenska studenterna”. Honneth (2003) lyfter även att icke 

erkännande kan handla om att fråntas känslan av att vara socialt betydelsefull i en 

gemenskap (Honneth, 2003:102). Detta blir tydligt i citatet då Noor upplever att 

lärarna, i just gruppsituationer, inte vill rikta sig mot henne när de pratar. Att Noor 

kopplar detta till sin bakgrund kan även förstås som upplevelsen av andrefiering, 
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om så i en subtil form. Hon känner sig särbehandlad utifrån sin invandrarbakgrund 

i form av distanstagande där lärarna ger henne känslan att hon kommer någon 

annanstans ifrån.  

Lågt engagemang från lärare blir nedan synonymt med låg motivation. Flera 

respondenter har beskrivit att de, i brist på engagerade lärare eller betydelsefulla 

metoder kompenserat på andra sätt, exempelvis intressen, egna studier hemma eller 

arbete och praktik. Rami berättar i nedanstående citat om större del av hans SFI-tid. 

De bara satte sig på stolen och sa till oss: läs i tidningen. Att jag sitter 

i 4 h i klassen och gör ingenting. Att jag läser tidningen. Jag kan göra 

det hemma. Varför ska jag gå på skolan och göra det? […] Vi hade 

ingen motivation från lärarna, utan vi hade från oss själv […] jag 

kommer aldrig att lära mig språket härifrån. Jag måste hitta ett annat 

sätt att lära mig den. Och jag hittade. Det var praktiken. 

Även Adam beskriver en bristande motivation samt hur han genom sin hobby 

istället lärt sig språket. 

Men när man inte får motivation från lärare, eller varken lärare eller 

systemet. Man letar ju andra vägar och jag lärt mig, jag gick vägen i 

en fotbollsplan. Där fick jag lära mig från ah andra killar från 

Majorna. 

Respondenternas beskrivningar återspeglar det som framkommer i Skolverkets 

(2018) kritik om hur enformiga metoder, icke anpassade efter individen visar sig 

hämma motivationen som även går att se i ovanstående citat. Deltagarna i denna 

studie hade tidigare utbildning, vilket enligt forskningen har ett samband med 

upplevelsen. Bland annat Ćatibušić, Gallagher & Karazis studie (2019) lyfter att 

tidigare inlärningsupplevelser och preferenser har en enorm effekt på motivation 

och närvaro. I Zachrissons (2014) avhandling visar resultatet att det sällan finns 

någon genomtänkt pedagogisk plan under SFI-undervisningen, vilket synliggörs 

inte minst i Ramis citat där läraren satt sig på en stol och sagt ”läs tidningen”. Både 

Adam och Rami berättar att de genom andra sätt fått motivation och språkinlärning, 

vilket stärker forskningen om hur socialt kapital kan vara avgörande både för hur 
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nöjda deltagare blir av SFI-utbildningen, men även för språkinlärningen i sig 

(Reichenberg & Berhanu 2018). Adam lyfter fotbollsplanen och Rami praktiken, 

vilka för dem blivit viktiga sociala nätverk som istället främjat deras 

språkutveckling utanför SFI.  

Även Leila kompenserade utbildningen genom att plugga mycket hemma, låna 

böcker, lyssna på radio och se på svensk tv. Hon berättar nedan om hur deltagarna 

blivit tilldelade kopierade papper från barnböcker och hur de främst fått sitta på 

egen hand fem, sex timmar varje dag och jobba med detta.  

Jag kommer ihåg det var jättegammal text med gamla bilder från 

barnböcker och så. Att vi fick sitta själv och översätta och läsa till 

varandra och svara på frågor i slutet. Så det var så mycket att vi har 

jobbat själv. Det var inte alls roligt och då. Sen tänkte jag liksom på: 

är det verkligen allt de kunde ge oss? Att bara dela ut kopia på 

barnböcker […] De var inte förberedda lite som: Ja här! Barnböcker, 

det är enklast sätt! Jag hade önskat att det är lite mer pedagogiskt så 

att de matchade lite med våra förväntningar av liksom hur vi vill lära 

oss språk, att vi känner också att det här är på vår nivå som vuxna 

människor.  

I föregående citat benämner Adam avsaknad av motivation, inte endast från lärare, 

utan han lyfter det en nivå genom att peka på systemet. Detta kan kopplas till ett 

icke-erkännande på makronivå, vilket blir tydligt även i detta citat från Leila. Hon 

beskriver en känsla av att lärarna tagit det enklaste sättet och som att lärarna varit 

oförberedda. Hon säger: är det verkligen allt de kunde ge oss? Leilas, men även 

Rami och Adams citat kan förstås som en form av icke-erkännande på en 

institutionell nivå som exempelvis han innebära att behandlas med likgiltighet 

(Heidegren, 2009:45). I detta fall utifrån lärarnas val av metoder och en tydlig 

upplevelse av icke-engagemang, att inte bli satsad på. Leila lyfter en önskan om 

metoder som matchat deras förväntningar utifrån deras nivå som vuxna människor. 

Kopplingen till Skolverkets (2018) kritik om avsaknaden av vuxenpedagogik visar 

sig återkomma frekvent i denna studie. Detta stärker även forskningen där 

Ćatibušić, Gallagher och Karazi, (2019) lägger tonvikt och uppmuntran om 

”bottom-up” strategier som utgår från deltagarnas önskningar och behov.  
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Amani berättar om en lärare som hon är övertygad inte tyckte om henne. Även här 

lyfts frågan om att inte få komma vidare och göra nästa prov.  

Alltså när jag pratar, hon ser inte på mig och lyssnar inte på mig alls. 

Det är som om jag var inte där i klassen och tyvärr, alltså efter två 

månader man kan göra prov, men hon accepterade inte för att hon sa: 

ni är nya här, ni kan inte göra provet nu, så vi kunde inte göra det […] 

Hon var arg. Jag tror att hon vill bara… slå mig. Jag vet inte. Jag vet 

inte?! Jag kan inte beskriva faktiskt. Ja, hon tittade på mig som om 

hon var väldigt arg och när jag pratar, hon lyssnar inte på mig. Hon 

ignorerar mig. 

Det Amani berättar går att förstå som en upplevelse av både icke-erkännande och 

missaktning. Hon upplever stor frustration över att läraren osynliggör henne genom 

att inte titta på henne eller svara som om hon inte funnits i klassrummet i vissa fall. 

I andra fall upplever Amani ren ilska i lärarens blick. Icke-erkännandet kan ske 

genom exempelvis medveten negligering medan missaktning, av mer aktiv form 

kan ske genom exempelvis förakt (Heidegren, 2009:43ff). Här synliggörs även hur 

makt är kopplat till erkännandet då Amani känner sig än mindre erkänd när hon inte 

tillåts göra provet. En assymetrisk maktrelation är synlig då Amani, trots att hon 

inte trivs och upplever sig oomtyckt av läraren, behöver fortsätta för att ha möjlighet 

att bli godkänd och därmed komma vidare i samhället. 

Leila beskriver en lärare som tydligt vid flera tillfällen uttryckt hur svårt det varit 

att få jobb i hans ålder och att SFI-läraryrket var det han lyckats hitta. Denna lärare 

har även skrattat åt deltagarna om de läste fel vid högläsning i grupp.  

Han var absolut missnöjd med sitt jobb liksom, det kan jag säga dig. 

Han sa det vid flera tillfällen ”ah det är det här jobbet som jag har 

hittat, det är inte lätt att hitta jobb när man är 63 år” […] varje gång 

någon sa något fel, han bara: (ljud för skratt med stängd mun) och inte 

rättar, inte rättar heller! Jag lovar. Bara skrattar. Sen att vi också, vissa 

har skrattat också. Men vi visste aldrig vad han skrattar åt liksom […] 

Och fattar du stressen att jag så ofta, eller alla har gjort samma, att vi 
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har inte lyssnat på vad andra läser utan bara typ: när är min tur?! När 

är min tur?! 

Som nämnt i tidigare citat menar Voswinkel (2001) att erkännande inte är möjligt 

utan uppmärksamhet. Vad han däremot tydliggör är att uppmärksamhet och 

erkännande inte alltid är synonymt, då det inte handlar om vilken sorts 

uppmärksamhet som helst. I detta fall görs deltagarna socialt synliga genom negativ 

uppmärksamhet. Det innebär istället en aktiv form av missaktning genom att läraren 

skrattar när deltagarna gör fel som ett tydligt sätt nedvärdera dem inför hela gruppen 

(se Heidegren, 2009:45). Missaktningen sker även i passiva former genom att 

läraren inte berättar vad deltagarna gjort för fel eller rättar till, vilket gör det 

omöjligt för deltagarna att undvika missaktningen i fortsatta tillfällen. Reaktionen 

på detta blir, helt naturligt, den stress som Leila uppger i form av rädsla inför nästa 

tillfälle det är ens tur att läsa. Det kan även tolkas som en passiv, eller snarare 

indirekt form av missaktning att läraren vid flera tillfällen tydliggör för deltagarna 

att han egentligen inte vill vara där han är, att detta jobb var det han lyckats få i sin 

äldre ålder. Citatet synliggör lärarens makt i klassrumssituationen. I både 

erkännandeteorin och postkolonial teori tas makt upp åtskilliga gånger, både i 

frågan vem som har makt att definiera (Wikström:72ff) och makt att erkänna andra 

(Heidegren, 2009:50f). 

Vid frågan om deltagarna kunnat säga ifrån om de känt sig illa behandlade berättar 

Leila att hon vid flera tillfällen ”hängt med” i lärarens sätt, för att bli omtyckt. Hon 

menar att för de som inte anpassat sig på det sättet minskade eventuellt chanserna 

att gå vidare. Citatet nedan handlar om hur hon agerat i förhållande till en lärare 

som hon upplevt pratat med henne som ett barn. 

Jo för att hon tyckte om mig jättemycket så. För att jag var så mycket 

att: ja, jaa okej (med ljus röst) och man märker att hon liksom har 

nämnt ut till nästa prov, alltid dom som är, ja du vet, med och liksom 

så. Men dom som kanske är kritiska och bryr sig inte, ja ”dom kanske 

inte är redo och behöver lite mer tid”. Och då vill man såklart få deras 

godkännande. För att det är läraren till slut som bestämmer om du är 

redo och ta den prov liksom eller inte.  



47 
 

Det Leila syftar på i citatet ovan är att hon, med läraren som pratat med henne som 

ett barn, liksom spelat med, skrattat och speglat lärarens sätt för att bli omtyckt och 

i sin tur godkänd. Inom erkännandeteorin innebär ”erkännandets konst” förmågan 

att se någon, bekräfta, men inte låsa in i sin egen bild av den andre (Heidergren, 

2009:93). I det här fallet likt många andra exempel är lärarens bild av deltagaren 

dominerande, vilket ger mindre utrymme för deltagaren att utveckla tilltro och 

värde av sin egen upplevelse (ibid:86). Vad Leila gör genom att ”spela med” i 

lärarens bild av henne, kan även förstås som ett sätt att göra sig socialt osynlig som 

en strategi för att först och främst undvika missaktning, men även i längden uppnå 

erkännande av den som har makten att både definiera och erkänna henne. Detta kan 

ibland vara av högre prioritet än att ge sig in i en kamp för erkännandet (ibid:44).  

8.3 Hantering och framtidssyn 

Det sista temat ämnar ringa in hur deltagarnas upplevelse av lärarnas bild av dem 

(tidigare i analys, 6.1) hanterats på olika sätt och hur reaktionerna på detta skilt sig.  

Temat lyfter även vilken framtidsbild av Sverige och svenskhet som slutligen 

formats hos deltagarna under SFI-tiden. Detta redogörs i analysens sista 

underteman: Motbevis eller förståelse? samt Framtiden? 

8.3.1 Motbevis eller förståelse? 

Utifrån de generellt förekommande bilderna av deltagaren har vissa respondenter 

uttryckt ett behov av att motbevisa bilden för att hävda sin bakgrund och identitet 

samt för att slippa känslan av underskattning. Andra respondenter har istället visat 

stor förståelse eller skrattat åt lärarnas bild.  

Adam beskriver hur han fått påminna läraren och tydliggöra det faktum att han är 

högutbildad, har lång arbetserfarenhet och att familjen haft det bra ställt ekonomiskt 

i ursprungslandet. Han sätter fingret på något som enligt honom ofta 

sammanblandas: fattigdom och krig. 

Jag fick ju förklara att jag har läst universitetsutbildning i tre år, jag 

har jobbat inom FN i två år, vi hade ju bil och lägenhet […] Man 

kände att man måste förklara att vi kom ju till Sverige på grund av 

krig och inte fattigdom. Det är väldigt stor skillnad. 
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I ovanstående citat går att tyda en kamp om erkännande i form av social 

uppskattning. Det kan här tolkas som Adams sätt att göra sig sedd för sin unika 

bakgrund, tidigare prestationer och erfarenheter (Honneth, 2003:12). Det kan även 

förstås som den förhandlingsprocess om kategorisering som uppstår i en 

kombination mellan den egna och andras definitioner av en själv, vilket lyfts inom 

postkolonial teoribildning (Wikström:72ff). Adam behöver tydliggöra sin bakgrund 

och identitet i förhållande till lärarnas bild av människor som kommer från ett 

krigsdrabbat land. Denna bild kan associeras med sammankopplingen mellan 

kategorierna klass och etnicitet som, enligt Loomba (2005) är historiskt 

reproducerad utifrån ett postkolonialt perspektiv, där fattigdom automatiskt ingår i 

diskursen om ”den andre” (ibid: 134). Även Miles (1993) begrepp ”de selektiva 

representationerna” ringar in det Adam beskriver utifrån den allt för snäva bilden 

som skapats av de senaste årens internationella migration. Det sker en 

homogeniseringsprocess även inom migrationen där hänsyn till historisk kontext 

eller orsaker saknas (Tesfahuney, 2001:192). Med bakgrund i ett krigsdrabbat land 

upplever Adam att han tillskrivs även fattigdom i bilden av honom, oavsett vilken 

typ av invandring som skett eller orsak till denna.  

Leila beskriver i intervjun hur hon idag kan skämmas när hon tänker på SFI-

utbildningen och hur lärarna tilltalat henne på ett sätt som fått henne att känna sig 

dum. För att bli av med skammen kände hon där och då ett behov att tydliggöra för 

läraren att hon faktiskt förstår, att även om hon har ett begränsat språk är detta inte 

synonymt med låg intelligens.  

Och jag skäms absolut jättemycket. Alltså jag kommer ihåg verkligen 

varje gång hon kom närmare mig, läraren, att det var så varmt, jag 

kände att jag svettas nästan. Typ att hoppas att ingen hör vad hon säger 

till mig eller hur hon liksom säger saker till mig. Fast hon var 

jättetrevlig, men på ett jobbigt sätt […] Som att jag måste säga 

någonting så att hon får förstå liksom att jag fattar. Man vill bara säga 

till henne: jag förstår! Prata ordentligt! Du behöver inte liksom, 

komma närmare och gå ner på knä lite med snett såhär huvudet och… 

Prata med mig bara som vanligt liksom. […] Det är bara språk som är 

nytt, men jag är inte dum. 
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Leila beskriver att läraren var jättetrevlig, men på ett jobbigt sätt. Det går att förstå 

utifrån erkännandeteorin som en upplevelse av för mycket erkännande. Det sker 

ofta omedvetet i ett, av god avsikt, försök till erkännande men som istället genererar 

i missaktning. Detta kan uppfattas som nedvärderande eller begränsande i 

förhållande till mottagarens kompetens (Heidegren, 2009:91). En reaktion på 

missaktning kan vara just frustration och skam (ibid:44) vilken Leila tydligt 

beskriver. Behovet av att tydliggöra att hon faktiskt förstår kan tolkas som en inre 

kamp för tillbörligt erkännande som aldrig kommer till uttryck utan endast sker 

inom henne. Hon upplever frustration och behov av att återvinna distansen som 

skapar frihet i denna form av för mycket erkännande (ibid:92). Vad gäller sista 

meningen i citatet om att det endast är ett språk hon inte har, går Frantz Fanons 

(1995) ord applicera: den som äger språket äger även den värld som definieras via 

detta språk (ibid:33). Leila äger ännu inte språket och blir på så vis ett föremål för 

andra att definiera. Bakom det begränsade språket finns dock en uppsjö av 

erfarenhet och kunskap, vilket hon i citatet försöker tydliggöra.  

Leila pratar genomgående i intervjun om känslan av att ständigt behöva överbevisa 

sin kompetens för lärarna på olika sätt, exempelvis genom att prata om politiska 

frågor och nyheter som ett bevis på att hon ”hänger med” och förstår. Hon berättar 

även hur människor i klassen försökt försvara sig när samma lärare som skrattat åt 

att hon var gravid, vid flera tillfällen kommenterat en annan kvinnlig deltagares 

mängd barn.  

Varje gång han pratade med henne sa han: fem, fem?! Hur tänkte du 

med fem?! För att hon hade fem barn. Så han kommenterade alltid att 

ja, vi invandrare vi… Han hade jättekritisk tanke över det här att vi 

har barn liksom så. Och vi kände bara att: nej det är inte vanligt 

liksom. Jag kommer ihåg att någon sa det: ”men det är inte vanligt 

med fem barn för oss heller!”. Vi ville försvara det. 

Här går istället att tyda en mer aktiv form av missaktning, vilket kan ske genom 

exempelvis stigmatisering eller kränkning (Heidegren, 2009:43). Samma lärare 

som nämnts i tidigare citat, utgår återigen från vad bland annat Loomba (2005) 

förklarar som stereotypen av den invandrade kvinnan kopplat till barnafödande och 

storfamilj (ibid:162). Läraren tar, utifrån sin roll makten genom stereotypifiering 
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kopplat till deltagarnas bakgrund. Han definierar och låser in kvinnorna i en 

kulturell identitet utifrån denna stereotyp. I kampen om vad Honnerth (2003) skulle 

benämnt som ”kulturellt erkännande”, inte bara som enskilda individer utan som 

grupp, väljer flera i klassen att försvara den egentligt sanna bilden av deras land i 

frågan om mängd barn. De får därmed stå till svars för en, genom historien 

reproducerad rasistisk föreställning om kvinnan från mellanöstern. Återigen går det 

att tyda en förhandlingsprocess kring identitetsskapande och kategoriseringar som 

Wikström (2009) beskriver, i detta fall utifrån lärarens föreställningar kontra 

deltagarnas verklighetsbild. 

Flertalet respondenter har på ett eller annat sätt uttryckt förståelse för lärarnas bild 

av dem och resonerat kring olika anledningar till varför denna föreställning av 

deltagarna uppkommer. Maya reflekterar över hur och varför hon själv tagit till sig 

av sådan behandling, att det kan handla om att hon eventuellt varit extra känslig. 

Sen finns det deras syn och min förståelse också, hur jag tar åt mig. 

Jag kanske också själv var fragile och väldigt så här skör, alltså, ny. 

Och tar kanske mycket illa upp för att jag är ledsen, ja, för att jag 

känner mig ensam, jag har inga kompisar, jag kan inte språket, jag 

kan inte kulturen. Så jag kanske kände ändå många gånger att dom 

hade dålig syn på mig och oss […] Men jag kan inte klandra dom 

heller. För dom vet inte hur mycket jag kan och i början är det svårt 

att berätta.  

Erkännandeteorin är sprungen ur rättviseteori och utgår enligt Honneth (2003) från 

allas moraliska plikt om ett ömsesidigt erkännande. Plikten innefattas i alla former 

av relationer, människor emellan, oavsett om dessa är symmetriska eller 

asymmetriska (Honneth, 2003:107f). Citatet går att förstå genom dessa ömsesidiga 

plikter. Maya upplevde ibland att lärarna såg på deltagarna som barn och ibland 

homogeniserade dem som grupp utifrån sina egna föreställningar (exempelvis när 

de visade hela gruppen toaletten). Samtidigt upplevde Maya sig mestadels sedd och 

erkänd på utbildningen. Hon har främst beskrivit glada och positiva lärare och 

varierade metoder. Hennes självanalys kring sin egen skörhet i förhållande till 

känslorna som uppstått under den tiden, samt hennes tydlighet kring att inte vilja 
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klandra lärarna, kan därför förstås som en känsla av erkännandets plikt. Genom 

förståelse och hänsyn erkänner hon även lärarna.  

Noor uttrycker under intervjun liknande tankar som lyfts ovan kring att motbevisa, 

där hon menar att hon i varje möte med en annan människa är beredd på att den 

bilden finns, men att det är upp till henne att bevisa sin egentliga kompetens. Hon 

menar dock att hon främst skrattat åt bilden vissa lärare kunnat ha. Hon berättade i 

andra delar av intervjun hur hon näst intill direkt i sin tid i Sverige uppfattat denna 

bild som vanligt förekommande, vilket hon även upplever i sitt arbetsliv idag. 

Jag förstår detta! Att de tror att vi kanske inte är lika bra som svenska 

läkare kan man säga, det är en vanlig bild som man kan ha. Om man 

inte har haft kontakt med sådana människor så är det vanligt att man 

har en annan bild […] Jag bara skrattade. Jag förstår att man kan tänka 

så […] Nej, jag accepterar inte det förstås men, men jag ändrar, den 

bilden ändrar jag när, när jag träffar dom här människorna. 

Liknande analys som föregående om Maya kring den moraliska plikten om 

erkännande går att applicera även här. En viktig aspekt i analysen är att Noor var 

den som uttryckt mest förnöjsamhet och tillfredsställelse kring utbildningen. Hon 

beskrev utbildningen som komplett vid flera tillfällen. Heidegren (2009) skriver att 

om den som har makten använder denna till att göra gott, innefattar det ytterligare 

erkännande (ibid:50f). Det går att koppla till Noors rektor på folkhögskolan (nämnd 

i föregående tema). Enligt Noor använde han just sin makt för att få varje elev att 

känna sig välkommen. Med andra ord kan även Noors förståelse för lärarna tolkas 

som en form av ömsesidigt erkännande innefattande överseende för viss form av 

bemötande. Heidegren (2009) menar vidare att inneha möjligheten att hävda sin 

identitet förutsätter makt (ibid:50f), vilket går att koppla till det Noor säger i slutet 

av citatet. Hon tar makten att ändra bilden andra har genom att visa sin egentliga 

person och intelligens i mötet med andra.  

Rami visar också förståelse och menar att han inte är arg för exempelvis situationen 

med diskmaskinen (se 8.1.3), trots att han upplevt det som sårande. Han uttrycker 

däremot sorgsamhet kring bilden lärare tyckts ha, med tanke på den höga 

utbildningsgraden i Syrien. 
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Jag var inte arg faktiskt, för jag tänker. Jag tänkte också att han vet 

inte var jag kommer ifrån. Vissa folk kommer från länder som inte 

kan diskmaskin på riktigt. Ja. Så jag var inte arg på personen som, 

som visade att jag inte kan diskmaskinen, utan jag var ledsen, för jag. 

Alltså jag kommer från ett land som har 80% av folk som är utbildade.  

Trots förståelse så lyfts även en sorg i Ramis citat, kring bilden av hans hemland 

där en stor del av befolkningen är högutbildade. Detta är en naturlig reaktion bland 

annat vid upplevelsen av för lite erkännande, som kan handla om just andras 

oförmåga att se ens potential eller kapacitet (Heidegren, 2009:91f). I detta fall 

handlar det inte endast om Rami utan folket i hans hemland. I studien ”Syrian 

voices” lyfts just ett behov av ytterligare utbildning och kunskapsstöd för 

språklärare vad gäller bland annat utbildningsnivå och förkunskaper hos de 

deltagare som medverkar, vilka kommer från just Syrien (Ćatibušić, Gallagher & 

Karazi, 2019). Rami säger att läraren inte vet var han kommer ifrån, att andra 

kommer från länder som inte har diskmaskin. Även om så är fallet blir Rami 

ofrivilligt satt i och behandlad utifrån samma kategori. Det går att koppla till de 

förekommande homogeniseringstendenser kring ”de andra”, men även inom vad 

Tesfahuney (2001) beskriver som dagens snäva bild av den internationella 

migrationen (ibid:192). Det går också att tyda hur även Rami, till viss del ingår i 

postkoloniala hierarkiserande föreställningar, när han säger att det finns andra 

länder utan diskmaskin, då det idag finns rika delar i varje land på jorden.  

8.3.2 Framtiden?  

Under deltagarnas tid på SFI skapades en bild av svenskhet och framtiden i denna. 

Många beskrev att utbildningen visat dem en blandad bild av Sverige där vissa var 

rasister, vissa väldigt snälla. Flera respondenter upplevde inget annat val än att 

aktivt ta sig in i samhället, andra en nyfikenhet. Noor, som gick på folkhögskolan 

beskrev sig ha skapat en finare bild än vad hon sedan mött ute i verkligheten, att 

folkhögskolan blivit som en liten drömvärld. Leila å andra sidan, fick istället utifrån 

en negativ upplevelse på SFI, bygga om sin bild helt till den mer positiva bild hon 

har idag.  

Nedanstående citat beskriver Leilas uppgivenhet  
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Jag kände verkligen att jag kommer aldrig lyckas. Jag kommer aldrig 

få någon att se mig som en individ. Som en vuxen person som är smart 

och verkligen kunnig och har med sig så mycket i sitt bagage […] De 

här personerna som håller på att lära oss, det är de som kanske 

kommer anställa mig sen. Det är de som jag kommer ha kontakt med. 

Och om de ser på mig som de gör nu, ja nej men ingen chans. De 

kommer aldrig se mig som jag vill se mig själv […] Min känsla var 

att jag aldrig kommer bli vän med en svensk. Det kommer alltid vara 

vi och dom. Det kommer aldrig kännas att jag är en del av det här. 

När Leila säger att de aldrig kommer se på henne som hon vill se sig själv, uttrycker 

hon en tydlig obalans mellan andras bild av henne och hennes egen. Hon blir inte 

erkänd i sin egen självförståelse (se Honneth, 2003:98). I detta fall handlar det om 

lärarnas eller samhällets bild av henne som invandrad från ett land som innefattar 

både fördomar och okunskap. I det stora glappet mellan andras och hennes egen 

bild ges hon inte möjlighet att utveckla en positiv självbild. Konfrontationen mellan 

Leilas tidigare identitet och självbild, och den befintliga rollen i det svenska 

samhället leder till känslor av förflyttning och annorlundahet. Ett icke-erkännande 

eller missaktning upplevs desto djupare ju mer elementär den del av självbilden är 

som inkräktas på eller förstörs (Honneth, 2003:100). Om exempelvis 

utbildningsbakgrund byggt en stor del av identiteten, kan det innebära en mycket 

svår upplevelse om ens förmåga eller kunskap underskattas på det vis som Leila 

beskriver. Hon nämner även känslan av att aldrig kunna bli en del av den svenskhet 

hon mött på SFI. En tydlig gräns går i citatet att uppfatta. Det finns en vetskap om 

att det alltid kommer vara ett ”vi och dom”. 

Vissa respondenter berättade att de under SFI-tiden ändrat sina framtidsdrömmar 

och planer. Adam beskrev en upplevd rädsla för att sedan gå tillbaka till ett klassrum 

och att han därför inte längre velat följa sina drömmar och utbilda sig vidare. Han 

ändrade istället riktning till arbetslivet. Maya berättar hur hon på ett sätt skjutsas in 

i ett yrke under SFI, vilket hon idag inte är helt tacksam över. Maya berättar senare 

i intervjun att hon idag önskar att studera igen.  

Det var på den tiden tre olika kurser man kunde välja studiehandledare 

på modersmål, busschaufför och så var det kock. Så det hjälpte mig 
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att komma in i yrkeslivet. Men jag skulle inte kunna, jag kan inte… 

det är inte någonting jag tackar SFI för idag. För att det gjorde så att 

jag, istället för att plugga, så började jag jobba […] om dom istället 

hade visat vad man kan plugga och vad man kan göra med tanke på 

sin utbildningsbakgrund... Men det var inte så viktigt för dem. Det 

viktigaste var att hjälpa oss att börja jobba. 

Att Maya upplevt en enriktad uppmuntran in i arbetslivet istället för exempelvis 

vidareutbildning går att förstå utifrån den rådande diskurs kring anställningsbarhet 

som Jenny Rosen (2013) lyfter fram i sin avhandling om SFI-utbildningen genom 

historien. Rosén menar att diskursen är så dominerande att anställningsbarheten blir 

viktigare än själva språklärandet i vissa fall. Det genomgående målet är att så snabbt 

och effektivt som möjligt bidra till samhället. Maya visar en medvetenhet kring vad 

som varit viktigast och att vidare studier inte prioriterats. I citatet synliggörs vad 

konsekvenserna av dessa diskurser kan innebära i praktiken för deltagarnas framtid.  

Den osociala svenskheten var återkommande hos några respondenter kring bilden 

av Sverige som skapas under SFI. Bland annat Noor berättar hur hon vetat om att 

nära relationer med svenskar inte är lätt då de inte är öppna. Vad gäller exempelvis 

nya vänskaper menar hon att svenskar är väldigt snälla, men att de inte är lika lätta 

att bjuda hem. När Maya får frågan om vilken bild av svenskhet som skapats under 

SFI-tiden börjar hon reflektera. Här blev det även tydligt vilken roll jag har som 

intervjuperson med svensk bakgrund. Jag representerar den svenskhet hon 

beskriver. Jag ingår i ni:et.  

(…) jag måste ha hört det, jag måste ha känt det, att många gånger 

alltså: ”vi gör så här, vi säger såhär”. Men det är ändå inte så konstigt 

just för att i SFI är man ”vi och ni”. För vi är där för att lära oss det 

språk som ni pratar, eller hur? (pekar med huvudet mot mig) 

Hon fortsätter sedan: 

Dom pratar om att svenskar är inte så sociala. Det fick jag bilden av 

för sen när jag kom ut fick jag liksom tänka på det ordet hela tiden. 

Dom är osociala, dom är osociala. Det sitter där och man vågar inte 
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riktigt, man tänker: nej dom är osociala, man vågar inte riktigt bli 

social med dom […] jag tycker inte att svenskar är osociala. För det 

är väldigt personligt […] Eftersom det är negativt, tycker jag, så 

tycker jag inte heller att man ska använda det och säger det i skolan 

så man får den här bilden, speciellt när man är ny i ett land. Det är ju 

ett ord som sitter fast där.  

Här visar det sig att lärarnas sätt att prata om svenskar som osociala blev något som 

satt kvar hos Maya efter utbildningen och inledningsvis påverkade hennes sätt att 

tänka eller agera i relation till ”svenskar”. Detta bekräftar forskningen om att 

kategoriseringar och gränsdragningar reproduceras och görs i SFI-klassrummet 

(Carlsson, 2002), vilket sedan kan bli avgörande för den framtida bilden (Abdulla, 

2017). I detta fall skapades på så vis en skiljelinje mellan vi och dem genom 

tydliggörandet hur ”svenskar” är. I detta fall osociala, vilket ger en indikation om 

att det kan vara svårt att ta sig in i svenskheten. Maya lyfter sedan hur hon idag inte 

tycker att svenskar är osociala, att detta är individuellt. Det blir här tydligt hur en 

annan form av stereotyp förmedlats, i det svenska språket ingår så mycket mer än 

bara ett språk, den osociala svenska identiteten.  

Slutligen ringar Leila in hur hennes bild formats utifrån en kombination av hur 

lärarna var, vad lärarna sa om både svenskar och dem som invandrade, samt hur 

hon i Sverige sedan upptäckt att många svenskar inte alls är som den bilden.  

Först hur de var, hur de pratade med oss. Sen har de presenterat en 

bild: vi gör såhär, vi umgås såhär, vi tar det lugnt. Jag kommer ihåg 

att lärarna ofta sa att ”vi i Sverige är så mycket att: rör inte om mig, 

det här är mitt privata” […]  jag hade en bild att det är väldigt 

individualistiskt, själviskt, att folk inte är öppna. De har också 

kommenterat oss så mycket, att vi är för mycket, ja duvet öppna och 

liksom kroppsspråk. Och ibland var det roligt, men ibland var det 

tydligt att det är vi och ni. Men sen efter SFI kände jag: nej, jag har 

också träffat jättemånga personer som inte är så. Som, ja, är lika mig 

på jättemånga sätt. 
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Leilas dåvarande bild av en svenskhet som alltid kommer att underskatta hennes 

förmåga och kompetens, grundades på hennes erfarenheter av icke-erkännande 

under SFI-utbildningen. Leila beskriver sedan hur lärarna förstärker denna 

skiljelinje mellan ”vi och dem”, inte bara genom att framställa svenskar som lugna 

och osociala, utan även hur de som deltagare i motsats benämns som öppna med 

mycket kroppsspråk. Bilden stämmer överens med den stereotypa bild av ”araben” 

som känslosam med excentriska gester, vilken Said lyfter i den postkoloniala teorin 

(Said, 2016:427). Dessa bilder ställs i motsats till varandra, dikotomier, så som den 

postkoloniala teorin synliggör (Wikström, 2009:73). Detta stärker även Marie 

Carlssons avhandling ”Svenska för invandrare- brygga eller gräns?” där resultatet 

visar att SFI, beroende på situation, kan bidra till en gräns mellan de nyanlända och 

”det svenska”. Genom att deltagare informeras om de olika skilda rollerna eller 

kategoriseringarna där ”invandrare” står i motsats till ”svensk” och om hur 

deltagarna ska ”ta sig in” i det svenska, skapas normen som det svenska och 

deltagarna blir ”de andra” (Carlsson, 2002). När Leila sedan lever och arbetar i 

Sverige nyanseras hennes bild och flera nya upplevelser, lager och dimensioner av 

svenskhet adderas och bryggan skapas. En brygga som visar vägen in i en svenskhet 

innehållande lika mycket likheter som skillnader.  

7. Slutsats och diskussion 

Hur upplevs då denna omdiskuterade rättighets-, men även skyldighetsbaserade och 

integrationsfrämjande etableringsinsats för människor som genomgått den? Och 

inte minst, vad innebär de funna bristerna som framhålls i kritiken för deltagarna 

som upplever dessa, i förhållande till integrationsprocessen in i Sverige?  

Likt Skolinspektionens (2018) kritik om brist på individanpassning i heterogena 

grupper, har i studien framkommit en upplevelse av att bara vilja vidare i en 

långdragen process av för låg nivå i förhållande till förkunskap. Så som KLIVA-

undersökningen (2020) framhåller verkar utbildningen även vara spretig och 

ojämlik då tillfredsställelsen av denna, samt undervisningsupplägg med dess 

metoder skiljer sig mycket bland respondenternas beskrivningar. Den slutliga 

upplevelsen av utbildningen framgår nästintill slumpmässig beroende på stad, 

kommun och enskilda lärares personliga egenskaper. Detta påverkar i sin tur till 
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viss del huruvida deltagarna lämnar utbildningen med en positiv bild av Sverige 

och dess utbildningsväsende eller med en hopplöshetskänsla kring chansen att 

”komma in” i det svenska samhället eller bli sedd som likvärdig.  

Det föreföll sig att vad Skolverket (2018) lyfter som brist på vuxenperspektiv i 

kombination med viss okunskap hos lärare och stereotypa föreställningar om 

bakgrundsländer, inte sällan genererade i en känsla av att bli sedd som ett barn eller 

mindre vetande. Detta bekräftas av forskning (se ex Carlsson 2002) och kan 

analyseras utifrån ett postkolonialt perspektiv utifrån föreställningen av ”de andra”. 

På ett eller annat sätt beskrivs en upplevelse av begränsning i att inte bli sedd utifrån 

sin förmåga, kompetens och kapacitet, vilket även går att koppla till det Honneth 

(2003) benämner som icke-erkännande. 

Det visade sig att förvånansvärt få respondenter upplevt undervisning i svensk 

kultur och tradition. Endast en respondent lyfte detta, vilken även beskrivit störst 

missnöje med utbildningen i stort. Mycket av den funna forskningen har kritiskt 

pekat på just hur undervisningen haft en tendens att fostra deltagarna in i svensk 

kultur (se ex. Zachrisson 2014 el Carlsson 2002), vilket egentligen inte är vad som 

framförs i kursplanen (se Bakgrund 2.2). Det går med andra ord att tyda vissa 

framsteg inom SFI-undervisningen i denna fråga, trots att andra delar av 

forskningen utifrån ett kritiskt perspektiv återfunnits även i denna studie, 

exempelvis vad gäller bilden av deltagaren som nämns ovan.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Ett annat exempel på hur tidigare forskningsresultat återfunnits även i denna studie 

är att vissa respondenter beskrivit en upplevelse av att bli behandlad utifrån en 

stereotyp bild av den invandrade kvinnan (se ex Rosén, 2013). Då studien inte hade 

för avsikt att beakta ett genusperspektiv fanns heller inte möjligheten att fördjupa 

sig i detta, vilket lämnar utrymme för vidare forskning. En jämförande studie av 

upplevelsen utifrån en könsaspekt med fokus även på maskulinitet hade kunnat ge 

en bredare bild av upplevelsen. En annan jämförande vinkel hade kunnat handla om 

hur bakomliggande anledningar till valet att genomföra utbildningen eventuellt 

påverkar upplevelsen. Upplevelsen skulle eventuellt kunna skilja sig om valet 
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grundar sig i antingen språkkrav och beroende av bidrag eller en frivilligt 

deltagande utifrån exempelvis utbytesstudier. 

7.2 Avslutande kommentarer 

Under studiens process har jag tyckt mig uppleva ett glapp mellan vad som 

framkommer i forskningen (till viss del även i denna studie) och den uppkomna 

kritiken i offentliga granskningar innefattande invandrings- och språkpolitik. Min 

upplevelse är att kritiken sätter ord på och synliggör endast en del av problematiken 

och bristerna inom SFI. Det skrivs bland annat om behovet av individanpassning, 

brist på utbildade lärare, låg motivation och avhopp. Min upplevelse är dock att det 

saknas vissa formuleringar och begrepp, vilka däremot framkommer tydligare i 

forskningen. Denna ringar, sedan många år, in problematik kring reproduktion av 

stereotypifiering, andrefiering och monokulturalism inom SFI-utbildningen. 

Samtidigt är det inte vad som visar sig i rapporter och granskningar. Bristen på 

vuxenpedagogiska metoder lyfts, men frågan är varför detta sker. Varför snuddar 

SFI-utbildningen inte sällan vid ett barnperspektiv när det är vuxna människor som 

innefattas? Lindberg och Sandwall (2007) skriver att de officiella debatterna 

präglas av okunskap kring viktiga kognitiva, och sociokulturella aspekter av 

andraspråksinlärning, där den tid och kraft det tar att lära sig ett annat språk och 

komma överens med en annan kultur ofta underskattas (ibid:90). Min reflektion är 

att dessa perspektiv verkar tendera att hamna i skuggan av arbetsmarknadspolitiska 

krav på effektivisering och anställningsbarhet samt politiska diskurser som lutar åt 

assimilation snarare än integration. Så länge ovanstående perspektiv inte sätts ord 

på i policys, offentliga debatter, granskningar och rapporter, kommer heller inte 

någon stor förändring ske motivationsmässigt eller integrationsmässigt utifrån den 

uppgift som SFI har som etablerande insats.  

Flera respondenter har uttryckt uppskattning över mitt val av ämne som enligt dem 

är av stor relevans och vikt att undersöka samt synliggöra. Flera menade att just 

detta varit anledningen till deras val av medverkan i studien samt en önskan om att 

jag ”ska göra något med den här uppsatsen sen”. Rosen (2013) uttrycker i sin 

avhandling en vision om att forskningen ska komma att bidra till framtida 

utveckling- och kvalitetsarbete samt fortsatt forskning inom SFI-utbildningen. 

Zachrison (2014) menar i en intervju att hennes forskning är av relevans för alla 
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som i någon form möter människor med migrationsbakgrund i sitt arbete. Min 

återstående fråga blir slutligen hur forskningens resultat används och tas tillvara på 

i praktiken. Varför inte den form av resultat, vilken lägger ljus på bemötande samt 

reproduktion av stereotypa föreställningar och andrefiering, tas upp i statliga 

granskningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser 

 
Abdulla, A. & Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och 

lärande, 2017. Readiness or resistance? : Newly arrived adult migrants' 

experiences, meaning making, and learning in Sweden. 

Arbetsförmedlingen, Etableringsprogrammet (u.å.) 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-

o/etableringsprogrammet 

Bergh, Andreas, 2001. Rapport: SFI- en brygga till livet i Sverige? En analys av 

undervisningen i svenska för invandrare. Utbildning och forskning. 

Nationalekonomen, Lund. 

(E-bok) Bhabha, H.K., 2004. The location of culture 1. ed. in Routledge Classics 

with a new preface by the author., London: Routledge. https://ebookcentral-

proquest-com.ezproxy.ub.gu.se/lib/gu/reader.action?docID=653022&ppg=94 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/etableringsprogrammet
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/etableringsprogrammet
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.ub.gu.se/lib/gu/reader.action?docID=653022&ppg=94
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.ub.gu.se/lib/gu/reader.action?docID=653022&ppg=94


60 
 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (tredje upplagan). 

Stockholm: Liber 

Carlson, M. & Göteborgs universitet. Sociologiska institutionen, 2002. Svenska 

för invandrare - brygga eller gräns? : syn på kunskap och lärande inom sfi-

undervisningen, 

Ćatibušić, B., Gallagher, F. & Karazi, S., 2021. Syrian voices: an exploration of 

the language learning needs and integration supports for adult Syrian refugees in 

Ireland. International journal of inclusive education, 25(1), pp.22–39. 

Fanon, Frantz, Svart hud, vita masker, originaltitel: Peau noire, masques blancs, 

originalår: 1952, övers. Stefan Jordebrandt, Göteborg, Daidalos, 1995. Fanon, 

Frantz, Svart hud, vita masker, originaltitel: Peau noire, masques blancs, 

originalår: 1952, övers. Stefan Jordebrandt, Göteborg, Daidalos, 1995. 

Göteborgsposten, 2020. SD-förslaget: ”Sluta med SFI-dagis”. 

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/sd-f%C3%B6rslaget-sluta-med-sfi-

dagis-1.58867023 

Hall, S., 1999. Kulturell identitet och diaspora, I: Eriksson, C., Thörn, H. & 

Eriksson Baaz, M., 1999. Globaliseringens kulturer : den postkoloniala 

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. 

Heidegren, Carl-Göran. (2009): Erkännande. Stockholm: Liber 

Honneth, A. & Heidegren, C.-G., 2003. Erkännande: praktisk-filosofiska studier 

Ifous rapportserie, 2017. 15 års forskning om sfi – en överblick. Förstudie inför ett 

Ifous FoU-program.https://www.ifous.se/app/uploads/2016/05/201703-Ifous-

2017-3-E-SLUTVERSION.pdf 

Jacobsen, D.I., 2012. Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: 

Studentlitteratur 

Kalman, H. & Lövgren, V. (red.) 2019. Etik i forskning och etiska dilemman. En 

introduktion. I Kalman, H. & Lövgren, V. (red.) Etiska dilemman: 

forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet. Malmö: Gleerups 

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/sd-f%C3%B6rslaget-sluta-med-sfi-dagis-1.58867023
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/sd-f%C3%B6rslaget-sluta-med-sfi-dagis-1.58867023
https://www.ifous.se/app/uploads/2016/05/201703-Ifous-2017-3-E-SLUTVERSION.pdf
https://www.ifous.se/app/uploads/2016/05/201703-Ifous-2017-3-E-SLUTVERSION.pdf


61 
 

Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E., 2014. Den kvalitativa 

forskningsintervjun Tredje [reviderade] upplagan., 

Lindberg, I. & Sandwall, K., 2007. Nobody's darling? Swedish for immigrants: A 

critical perspective. Prospect Journal, 2007, Vol. 22, Iss. 3, pp. 79-.95, 22(3), 

pp.79–95. 

Loomba, A. (2008). Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett 

forskningsfält. 2., [omarb. och utvidgade] uppl. Stockholm: Tankekraft 

Lärarförbundet, 2020. KLIVA-utredningen: Stärkt kvalitet och likvärdighet inom 

komvux för elever med svenska som andraspråk 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/kliva-utredningen-sfi-ar-vildvuxet-och-

spretigt 

Reichenberg, M. & Berhanu, G., 2019. Overcoming language barriers to 

citizenship: Predictors of adult immigrant satisfaction with language training 

programme in Sweden. Education, citizenship and social justice, 14(3), pp.279–

289. 

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie: om analysarbete i 

kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur. 

Rosén, J., 2013. Svenska för invandrarskap? : språk, kategorisering och identitet 

inom utbildningsformen Svenska för invandrare, Örebro: Örebro universitet. 

Said, E.W. & Sjöström, H.O., 2016. Orientalism Nyutg. förord: Edda Manga., 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning, 2018. Undervisning i Svenska för 

invandrare. https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-

stat/granskningsrapporter/tkg/2018/sfi/svenska-for-invandrare---

kvalitetsgranskning-2018.pdf.pdf [Hämtad 2021-10-06] 

Skolvärlden, 2018. Utges av Lärarnas riksförbund. SFI-KRITIK: ”SFI:s problem 

har kvarstått i decennier”. https://skolvarlden.se/artiklar/sfis-problem-har-

kvarstatt-i-decennier 

Skolverket (u.å.) Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-

https://www.lararforbundet.se/artiklar/kliva-utredningen-sfi-ar-vildvuxet-och-spretigt
https://www.lararforbundet.se/artiklar/kliva-utredningen-sfi-ar-vildvuxet-och-spretigt
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2018/sfi/svenska-for-invandrare---kvalitetsgranskning-2018.pdf.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2018/sfi/svenska-for-invandrare---kvalitetsgranskning-2018.pdf.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2018/sfi/svenska-for-invandrare---kvalitetsgranskning-2018.pdf.pdf
https://skolvarlden.se/artiklar/sfis-problem-har-kvarstatt-i-decennier
https://skolvarlden.se/artiklar/sfis-problem-har-kvarstatt-i-decennier
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi


62 
 

svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-

invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi 

Skolvärlden, 2018. Utges av Lärarnas riksförbund. SFI: ”Läraren på utpekade 

SFI-skolan: ledningen lyssnar inte på oss”. https://skolvarlden.se/artiklar/lararen-

pa-utpekade-sfi-skolan-ledningen-lyssnar-inte-pa-oss 

Socialdemokraterna, 2020. Integration och mångfald: Ett Sverige där alla jobbar 

och bidrar. https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/integration-

och-mangfald 

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU21, Riksdagen. Språkplikt – deltagande i 

vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd. 

https://data.riksdagen.se/fil/161F0D75-79AC-4E1D-82B6-70D658744855 

SOU 2005:41. Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration 

och strukturell diskriminering. 

https://www.regeringen.se/49bb01/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bde

e5b8/borto m-vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-och-

strukturell-diskriminering-d el-1  

Swift, K., 2021. 'The good English': The ideological construction of the target 

language in adult ESOL. Language in society, pp.1–23. 

Tesfahuney, Mekkonen, 2001. Globaliserad apartheid- Fästning Europa, 

migration och synen på de Andra I: Sverige och de andra- postkoloniala 

perspektiv, Michael Mc Eachrane & Louise Faye. Red. Natur och kultur 

Tasin, Lewend, 2018. Vit- icke-vit: ett postkolonialt perspektiv och en skiss på 

problembild och strategi för tillgänglighets och inkluderingsarbete i 

organisationer. Rapport. LSU- Sveriges ungdomsorganisationer. 

Wikström, H. (2009) Etnicitet. Begreppbart. Liber, Malmö. 

Wikström, H., 2007. (O)möjliga positioner familjer från Iran & postkoloniala 

reflektioner, Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. 

Zachrison, M. & Malmö högskola. Fakulteten för Kultur och Samhälle, 2014. 

Invisible voices : understanding the sociocultural influences on adult migrantsʼ 

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi
https://skolvarlden.se/artiklar/lararen-pa-utpekade-sfi-skolan-ledningen-lyssnar-inte-pa-oss
https://skolvarlden.se/artiklar/lararen-pa-utpekade-sfi-skolan-ledningen-lyssnar-inte-pa-oss
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/integration-och-mangfald
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/integration-och-mangfald
https://data.riksdagen.se/fil/161F0D75-79AC-4E1D-82B6-70D658744855
https://www.regeringen.se/49bb01/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/borto%20m-vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-och-strukturell-diskriminering-d%20el-1
https://www.regeringen.se/49bb01/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/borto%20m-vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-och-strukturell-diskriminering-d%20el-1
https://www.regeringen.se/49bb01/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/borto%20m-vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-och-strukturell-diskriminering-d%20el-1


63 
 

second language learning and communicative interaction, Malmö : Linköping: 

Malmö University ; Linköpings University, [Department of Social and Welfare 

Studies]. 

 

Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Hej! 

Jag, Malin Stoetzer, studerar sjätte terminen på socionomprogrammet vid Göteborgs 

universitet och ska under denna termin skriva mitt examensarbete (C-uppsats). Uppsatsen 

kommer att handla om vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI) och jag kontaktar 

därför dig. Att ha genomgått en SFI-utbildning är idag ett allmänt krav för människor som 

kommit till Sverige för vidare möjlighet att söka jobb eller utbildning. Jag ser det därför 

som ytterst relevant att som blivande socionom få en djupare förståelse för deltagares 

upplevelser av denna utbildning.  

Jag kommer att intervjua ca fem personer med frågor i linje med detta syfte, vilka beräknas 

ta ca 30-45 minuter. Jag önskar att intervjua vuxna personer med eftergymnasial utbildning 

i sitt ursprungsland och som idag levt i Sverige i minst fyra år efter avslutad SFI-utbildning.  

Du som deltar har rätt till information kring studien, dess syfte och utformning, samt 

behöver ge ett godkännande till din medverkan i studien och till studiens 

informationsinhämtning. Detta sker genom en blankett som du får skriva under när vi ses, 

eller som ett muntligt samtycke om intervjun sker online. Jag är ytterst tacksam om du vill 

medverka i denna studie, men jag vill även att du ska vara medveten om din rätt att inte 

svara på vissa frågor samt att när som helst avbryta ditt medverkande utan påföljder och 

häva samtycket. Du kan även välja att dra dig ur studien efter intervjun fram till den 15 

November när processen för examination av C-uppsatsen startar. 

Intervjun kommer att spelas in som ljudfil på min telefon för möjligheten att i efterhand gå 

tillbaka, analysera och minnas vad som sagt under intervjun. Denna inspelning kommer att 

raderas så snart studien är färdigskriven. Vidare kommer jag att anonymisera all 

information som framgår i studien som exempelvis i citat och inga personuppgifter kommer 

att sparas. Slutligen alla uppgifter som samlas in endast kommer att användas till 

forskningsändamål. Dessa skall hanteras med säkerhet och otillgänglig för obehöriga. Jag, 

mina medstudenter och min handledare kommer att läsa materialet och forskningsstudien 
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kommer i slutänden publiceras på Göteborgs universitets databas, GUPEA. Denna är 

tillgänglig för personer som är knutna till bibliotekets databaser. 

För mig är det viktigt att intervjusituationen känns bekväm för dig och jag är därför öppen 

för dina önskemål kring detta. Det är möjligt att ha intervjun på ett café i Göteborg, online 

via zoom, eller i en av Göteborgs universitets lokaler. Tveka inte att kontakta mig eller min 

handledare Lena Sawyer om du har några frågor eller funderingar kring studien. Lena nås 

på mail: lena.sawyer@socwork.gu.se och jag nås på tel: 073-5688453, eller mail: 

malinstoetzer@hotmail.com 

Med vänliga hälsningar, Malin Stoetzer 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor  
Bakgrundsfrågor: 

• Hur länge sedan var det du gick SFI nu?  

• Hur gammal var du när du gick?  

• Vilken utbildning hade du med dig från ditt ursprungsland när du gick SFI?  

• Var studerade du SFI? (Tydliggör att detta inte kommer framgå i uppsatsen 

utan att det är för en översikt av urval) 

Allmänna frågor om SFI: 

• Hur är din första känsla när du tänker tillbaka på tiden på SFI? 

• Hur nöjd skulle du beskriva att du är av din SFI-utbildning? 

Övningar och metoder: 

• Minns du olika övningar och/eller test ni fick göra? Hur upplevde du dem? 

• Var det något, någon övning eller i allmänhet som du upplevde som jobbig 

att genomföra under SFI? 

• Var det något, någon övning eller i allmänhet som du tyckte var extra bra 

under SFI? 

• Tycker du att övningarna och utbildningen var det bästa sättet för dig att 

lära dig svenska? 

• Upplevde du att du hade möjligheten att avstå om du hade velat?  

Lärarna 

• Hur upplevde du lärarnas bemötande gentemot dig? 

• Hur upplevde du att deras bild av dig som ny i Sverige såg ut? 

• Tänk på en lärare du tyckte om extra mycket, vad var bra med hen enligt 

dig? 

• Tänk på en lärare du tyckte mindre om, varför kände du så? 

mailto:lena.sawyer@socwork.gu.se
mailto:malinstoetzer@hotmail.com
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Bilden av Sverige 

• Utöver att lära sig språk, lärde du dig något mer på SFI? 

• Vad fick du för bild av Sverige/svenskhet under den tiden? 

• Hur blev din bild av dig själv i relation till denna svenskhet? (kände du att 

du skulle bli en del av denna svenskhet?) 

• Om du tänker på den bilden du fick av Sverige och svenskar då, stämmer 

den överens med den du har idag? 

• I SFI:s läroplan ingår, utöver språket, kunskap kring det svenska samhället. 

Både vad gäller rättigheter, skyldigheter, men också svenska traditioner och 

kultur. Minns du hur detta förmedlades under din SFI-utbildning? 

Sammanfattning: 

• Om du skulle jämföra SFI-utbildningen med någon annan utbildning du 

genomgått i ditt liv, hur skulle du säga att kvalitén var? 

• Vad var, enligt dig, det viktigaste/mest nödvändiga du fick med dig från din 

SFI-tid? 

• Lärde du dig något du idag upplever som onödigt? 

• Hypotetiskt- om du idag skulle få i uppgift att lära ut svenska, hade du gjort 

på liknande sätt som lärarna på din SFI- utbildning, eller hade du gjort 

annorlunda?  

 

 

 

 

Bilaga 3- Samtyckesblankett  
 

SAMTYCKE TILL ATT DELTA I STUDIEN 

 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att 

ställa frågor.  

Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

Var vänlig och besvara frågorna nedan:  

Jag samtycker till att delta i studien: ”En kvalitativ studie ur ett deltagarperspektiv 

om upplevelserna av vuxenutbildningen Svenska för invandrare 

(SFI)”?.................................................  



66 
 

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i  

forskningspersonsinformationen?............................................................................. 

 

Val av pseudonym/alias?............................................................................................ 

 

………………………………….. …………… …………………………………..  

Deltagarens namn                      Datum och plats     Namnunderskrift  

 

…………………………………. …………… …………………………………..  

Forskarens namn                       Datum och plats        Namnunderskrift 


