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Abstract 
 

It is widely recognized that the town of Södertälje, a small Swedish town of 85 000 

inhabitants, has alone received more war refugees from Iraq than the US and Canada have put 

together. Whilst writing this thesis had nearly 6000 Iraqi refugees sought their way to 

Södertälje since the US invasion in Iraq 2003. 

 

Nevertheless, life is not what the media and the government retail. Six of these Iraqi refugees 

who resided in Södertälje share their life stories in the following thesis. They discuss their 

escape from Iraq and the difficulties of living in the segregated parts of Södertälje where they 

solely speak Arabic and Assyrian, whilst learning Swedish at sfi (Svenska för invandrare, 

Swedish for immigrants). Another distress is related to the unsecure future in Sweden waiting 

ahead.        

 

The aim of this thesis is to engage in, and highlight the studies of six sfi-students in their 

endeavor to learn Swedish, whilst struggling through Swedish bureaucracy and experiencing 

despair due to their situation and uncertain future.   
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Förord  

 
Jag vill börja med att tacka samtliga informanter för att jag har fått ta del av deras berättelser 

och jag önskar er lycka till i framtiden. 

 

Jag vill även tack min handledare för en mycket givande och lärorik vägledning. Ett tack till 

mina närmaste arbetskollegor som har ställt upp i olika sammanhang.   
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Inledning  
 

Efter Irakkrigets utbrott 2003 har Södertälje kommun dem senaste åren uppmärksammats i 

svenska och utländska medier för sin omfattande flyktingmottagning av irakier. Av dem 18 

404 flyktingar som fick uppehållstillstånd i Sverige år 2007 var 10 667 irakier. 1 286 av dem 

irakier togs emot av Södertälje kommun. Räknar man det i proportion till Sveriges 

invånarantal borde Södertälje istället ha tagit emot 165 flyktingar.
1
  

 

I samband med min anställning som lärare på sfi, Svenska för invandrare (som är en skolform 

för vuxna som inte har svenska som modersmål), i Södertälje, hamnade jag i hjärtat av en 

verksamhet vars främsta syfte är att integrera dem nya medborgarna i det svenska samhället. 

På min arbetsplats är majoriteten av eleverna irakier och jag blir ständigt påmind om deras 

nya livssituation i kommunen. Jag är själv assyrier, härstammar från samma geografiska 

landområde och talar samma språk som dem studerande. Jag är även Södertäljebo sedan min 

familjs flytt till Sverige för 22 år sen. Nu är det i form av min roll som sfi – lärare, assyrier 

och Södertäljebo som jag kliver in i forskarrollen för att skriva mitt examensarbete som 

lärarstudent på Södertörns högskola.  

 

Södertäljes flyktingmottagande  

Bland de studerande som jag möter i mitt vardagliga arbete, har jag ett flertal gånger hört de 

segregerande bostadsområdena Ronna och Hovsjö kallas för Södertäljes ”Lilla Irak”. Den 31 

december 2007 uppmättes andelen irakier (personer födda i Irak eller med föräldrar födda i 

Irak) bosatta i Södertälje till 5 962 personer.
2
 Internationella medier från hela världen har visat 

intresse för detta och uppmärksammat Södertäljes omfattande mottagande och 

integrationshanterande av flyktingarna. Det faktum att Södertälje ensamt tar emot fler irakiska 

flyktingar än USA och Canada tillsammans har inte dämpat uppmärksamheten. Det har 

snarare föranlett till att kommunstyrelsens ordförande Anders Lago den 9 april 2008 blev 

inbjuden till den amerikanska kongressen för att tala om flyktingsituationen i Södertälje.
3
  

 

 

 

                                                 
1
http://www.sodertalje.se/Kommun-

demokrati/Omkommunen/Press/Pressmeddelanden/Flyktingfragan_i_fokus_nar_Nordin_gastar_Sodertalje 
2
 www.scb.se befpak, Befolkningsförändringar 

3
 http://www.sodertalje.se/en/nyhetsarkiv/Anders_Lago_deltar_i_hearing_for_den_amerikanska_kongressen 
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Flyktingströmmarna har medfört en stor bostad – och arbetsbrist i kommunen. Vid flera 

tillfällen har det rapporterats om flyktinggruppens inhumana situation med trångboddhet och 

sociala problem utan möjlighet till rätt sorts hjälp. Kommunen har inte haft tillräckligt med 

resurser och kapacitet för att ta emot det stora antalet flyktingar, vilket i sin tur har lett till att 

andraspråksinlärningen och därmed det allmänna deltagandet i samhället tagit tid. Förutom 

arbets- och bostadsbristen har problematiken även visat sig på andra verksamheter runtom i 

kommunen såsom skolor, förskolor, vårdcentraler, flyktingmottagning och sfi.
4
 Med tanke på 

framtida anhörighetsinvandring vill kommunen fortsätta lobba för en lagändring gällande fritt 

val av bostadsort för flyktingar. Lagen handlar om att asylsökande själva kan välja var 

någonstans i Sverige de vill bo.
5
 Propagerandet för en lagändring har inte gett gehör, därför 

väljer kommunen att själv agera för att minska invandringen till Södertälje. 
6
 

 

Kommunen har även idéer och förslag på att omvandla den hårda och påfrestande prövning 

staden har utsatts för till någonting positivt. När nationella siffror visar en framtida brist på 

arbetskraft som beräknas åtgärdas med arbetskraftsinvandring, är det något som Södertälje 

inte behöver oroa sig över.
7
 Samtidigt är många av irakierna som kommer till Södertälje 

yrkesutbildade, 40 av 100 har en högskole- eller universitetsexamen och 25 av 100 är barn 

mellan 0-18 år. Med kommunstyrelsens nya riktlinjer vill man öka flexibiliteten inom 

kommunen för att få dem nya medborgarna att snabbt delta i arbets- och samhällslivet.8 

 

Värt att nämna är att Södertälje 2007 fick pris för ”Sveriges mest kreativa kommun”. 

Rapporten visade att Södertälje har dem bästa förutsättningarna för att gynna tillväxten i 

Sverige tack vare ledande företag, många småföretag och mångkulturalism. Eftersom 

kommunen ser ljust på sina fortsatta progressiva möjligheter som ett tillväxtcentrum, vill man 

stoppa vidare inflyttning av flyktingar för att bättre ta hand om invånarna som redan bor där.
9
   

 

 

                                                 
4
 Riktlinjer för flyktingarbetet i Södertälje kommun åren 2008-2012, tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens 

071115 
5
 http://www.regeringen.se/sb/d/10113/a/113099 

6
 Riktlinjer för flyktingarbetet i Södertälje kommun åren 2008-2012, tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens 

071115 
7
 ibid 

8
 http://www.sodertalje.se/en/Kommun-demokrati/Vart-flyktingarbete/Information-om-nulaget/ 

9
 Riktlinjer för flyktingarbetet i Södertälje kommun åren 2008-2012, tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens 

071115 
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Flyktingströmmarna till kommunen har även avspeglat sig på sfi i Södertälje. Vid 

månadsskiftet i oktober 2008 uppmättes andelen studerande på sfi till 1 338 personer, varav 

72 % av dem var arabisktalande. Samanlagt representerar de studerande på sfi 47 olika 

språk.
10

  

                                                 
10

 statistik hämtad från vuxenutbildningen, sfi, i Södertälje ht-08 
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Syfte och frågeställningar 

 

Redogörelsen av flyktingssituationen i Södertälje är en bakgrund till valet av mitt 

forskningsämne. När det gäller valet av folkgrupp har det grundats i majoriteten av irakiska 

flyktingar som kommer till Södertälje och som följd av detta visar sig i 

gruppsammansättningen som studerar på sfi. Flyktingsituationen sätter press på sfi som en 

integrationsverksamhet, vars främsta funktion är att fungera som en del av Sveriges 

flyktingmottagande och integrerande av dem nya medborgarna.  

 

Syftet med denna studie är att belysa och analysera sex irakiska sfi- studerandes skilda 

erfarenheter av och föreställningar om sina studier, staden de lever i samt att vara flykting 

med en framtid i Sverige.  

 

Frågeställningar 

1. Hur beskriver dessa informanter sina erfarenheter av sina sfi – studier? 

2. Vilka möjligheter och begränsningar upplever dessa informanter i fråga om boende, 

utbildning och arbete i staden de lever i? 

3. Hur ser de på att vara flykting med en framtid i Sverige?  
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Sfi – Svenska för invandrare 

 
Historisk tillbakablick  

Sfi startade 1965 som en följd av arbetskraftsinvandringen till Sverige på 1960-talet. Genom 

ett riksdagsbeslut infördes en intensiv svenskkurs för vuxna invandrare som bedrevs av 

studieförbunden. Målet för undervisningen var inte mer konkret än att invandrarna så fort som 

möjligt skulle assimileras in i samhället, genom att snabbt lära sig svenska.
11

  

 

1970 kunde sfi anordnas i samband med yrkesutbildningar på AMU 

(Arbetsmarknadsutbildning). När arbetslösheten steg i slutet av 1970-talet ökade även antalet 

invandrare inom AMU och utgjorde så småningom 30 % av deltagarna. När undervisningen 

växte blev det svårare att anställa behörig personal, vilket ledde till att hälften av dem 650 sfi- 

lärarna saknade rätt utbildning.
12

 Inte förrän 1977 bestämde regeringen att det var dags att 

granska kvaliteten och effektiviteten på sfi genom att testa de studerande i skriftliga och 

muntliga moment. På grund av knappa resurser var det endast 65 - 70 sfi- deltagare som 

deltog i undersökning och resultatet visade att 14 av dem hade förbättrat sina muntliga 

färdigheter och 19 av dem sina skriftliga färdigheter. Vid tillfället framgicks av informanterna 

att de var väldigt oroade över sin skolsituation.
13

  

 

1978 tillsatte regeringen en sfi-komitté som fick i uppgift att kartlägga all sorts sfi- 

undervisning som bedrevs av olika instanser som studieförbud, folkhögskolor, komvux, 

universitet etc. När utvärderingen var klar tre år efter föreslog kommittén bl.a. att: 

 sfi- undervisningen skulle öka från 240 timmar till 600 timmar  

 verksamheten skulle styras av en läroplan utifrån invandrarpolitiska mål  

 undervisningen skulle präglas av ett samhälls- och arbetsorienterat perspektiv 

 en lärarutbildning skulle införas  

 forskning inom området borde påbörjas
14

 

 

 

 

                                                 
11

 Lindgren 1997 
12

 ibid 
13

 ibid 
14

 skolverkets rapport nr 131 
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Så småningom infördes 1986 en sfi- reform som innebar att undervisningen delades upp i 

grund – och påbyggnads- sfi. Grund- sfi blev kommunens ansvarsområde och bedrevs av 

komvux eller folkhögskolan, medan påbyggnadsundervisningen fortsatte att genomföras i 

studiecirklar av studieförbunden. Undervisningen skulle styras av en specifik läroplan.
15

  

 

Skolöverstyrelsen gjorde en utvärdering av reformen från året 1986 och fann att målen i 

läroplanen var svårgenomförda och att en fortbildning av sfi-lärarna var angeläget.
16

 Enligt 

Riksrevisionsverket som också gjorde en granskning av samma reform framkom bl.a. brister 

på innehåll i undervisningen, brister på bidrag – och regelsystemet samt på samarbete mellan 

olika myndigheter i kommunen.
17

  

 

Resultatet av granskningarna föranledde till genomförandet av en ny reform 1991 som 

medförde att uppdelningen av sfi sammanfördes igen till en gemensam undervisning, vilket 

kommunen hade ett övergripande ansvar för. Samtidigt infördes även en ny läroplan och 

timmantalet för dem studerande ökade till 700 timmar.
18

  

  

1994 ändrades reglerna på nytt och sfi skulle börja ingå i läroplanen för de frivilliga 

skolformerna Lpf 94. Skolverket fick dock ansvar att utarbeta en ny kursplan och nationella 

prov, även betyg och betygskriterier infördes. Studietiden förkortades till 525 timmar och i 

den nya förordningen fanns inget krav på lärarkompetens definierat.
19

 

  

Sfi idag 

Svenska för invandrare är en del av komvux som omfattas av det offentliga skolväsendet och 

är en kommunal verksamhet. Komvux erbjuder både grundläggande- och gymnasial 

vuxenutbildning och skolformen regleras av skollagen och de grundläggande värdena som 

uttrycks i läroplanen, Lpf 94.  

 

Sfi är en egen och grundläggande skolform för vuxna med annat modersmål än svenska. Varje 

kommun ansvarar för att erbjuda undervisning för dem som är folkbokförda i kommunen och 

som saknar grundläggande kunskaper i svenska. Verksamheten är även tänkt att ge vuxna 

                                                 
15

 ibid 
16

 SÖ 1989 
17

 RRV 1989 
18

 Lindgren 1997 
19

 SFS 1994:895 
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invandrare som saknar läs – och skrivfärdigheter möjlighet att utveckla detta. Sfi ska också 

fungera som en förberedande instans för fortsatta studier.
20

 

 

Sfi - undervisningen är uppdelad i tre olika studievägar, sfi 1, sfi 2 och sfi 3. De olika 

nivåerna är anpassade till personer med olika skolbakgrund, förmåga och mål. Sfi 1består av 

kurs A och B och vänder sig till analfabeter och/eller personer som vill studera i långsam takt. 

Sfi 2 består av kurs B och C och är till för personer med kortare utbildning från sitt hemland 

och som vill lära sig språket för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Sfi 3 består av kurs 

C och D och är för personer med studievana som planerar att läsa vidare i Sverige. Alla kurser 

avslutas med ett obligatoriskt nationellt slutprov som ingår i den studerandes 

betygsbedömning.
21

 Under läsåret 2006/2007 hade sfi 65 000 deltagare sammanlagt i hela 

landet och sfi- undervisning bedrevs i 251 kommuner.
22

 

 

Pågående förändringar av sfi 

Den svenska regeringen anser att sfi måste förbättras. Kvaliteten måste öka och elevresultaten 

måste bli bättre. För att nå detta har Skolverket fått i uppdrag att bland annat konkretisera, inte 

bara det övergripande målet för sfi, utan även målen i de olika kurserna A, B, C och D i den 

kursplan som utfärdades 2006 och som började gälla från och med januari 2007.
23

  

 

Skolverket har besvarat kritiken med förslag på nya betygskriterier och konkretare 

kunskapsfärdigheter efter avslutad kurs, detta för att bättre uppnå en likvärdig och nationell 

bedömning. I förbättringsarbetet av kursplanen har Skolverket även använt sig av den 

europiska referensramen, Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, teaching, assessment, för att bättre konkretisera kursplanen. Samtidigt föreslår och 

poängterar Skolverket vikten av inrättandet av en lärarutbildning i sfi, som är inriktad på 

vuxenpedagogik och andraspråksinlärning. Resultatet av hela uppdraget ska redovisas 1 mars 

2010.
24

  

 

De olika studievägarna som beskrivs i den nya kursplanen är anpassade för att möta dem 

studerandes olika behov och målsättningar, därför måste utbildningen vara flexibel.  

Detta innebär att den studerande ska kunna kombinera kurser inom sfi med andra kurser i 

                                                 
20

 Utbildningsdepartementet, faktablad – ”Vuxenutbildningen i Sverige” 
21

 SKOLFS 2006:28 
22

 Nyttan av sfi ifrågasätts Sydsvenskan.se/malmo/article339300.ece 081201 
23

 Skolverket Konsekvensutredning Dnr 2008:00723 
24

 Redovisning av regeringsuppdrag Dnr 2008:00723 
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grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning eller annan sysselsättning som praktik eller 

arbete. Sfi ska även förbereda för vidare studier.  

 

Sfi som ett integrationsverktyg   

I några av de förslag på ny kursplan som lämnats av Skolverket gällande sfi:s syfte är att;  

”Utbildningen ger språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv”.
25

   

För att skapa en lyckad introduktion och deltagande för flyktingarna som får 

uppehållstillstånd i Sverige har en överenskommelse mellan Skolverket, 

Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Svenska 

Kommunförbundet fattats. Överenskommelsen ska leda till att ansvariga myndigheter, 

kommuner samt landstig ska samverka för att utrusta den nyanlände till självförsörjning och 

delaktighet i samhället utifrån dennes behov. Självförsörjningen förutsätter att deltagaren 

inom introduktionsprogrammet erbjuds utbildning och/eller praktik inom sin yrkeskompetens 

eller arbetserfarenhet från hemlandet.
26

 

 

Inom sfi i Stockholms län har det dessutom utarbetats svenska för yrkesutbildningar, Sfx- 

utbildningar, x:et står för ett visst yrkesområde. Svenskundervisningen är yrkesinriktad och 

svarar på arbetsmarknadens behov. Sedan Länsstyrelsen tog initiativet till detta projekt år 

2000 startade man i Södertälje Svenska för akademiker inom vårdyrket, Sfa-vård. Över 700 

läkare och övrig sjukvårdspersonal undervisades i svenska och yrkesrelaterade 

språkkunskaper. Kursen visade sig vara en framgång och det har sedan dess runtom i 

Stockholmslän bildads Svenska för företagare (Sff), Svenska för pedagoger (Sfp), Svenska för 

hantverkare (Sfh) samt Svenska för ingenjörer (Sfinx).
27

 Utvärderingar av utbildningarna har 

bland annat visat att de språkliga studiemålen uppnås snabbare och att vägen till ett arbete 

förkortas. 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Förslag till ny kursplan för svenskundervisning för invandrare Dnr 2008:00723 s.1 
26

 www.migrationsverket.se/pdffiler/asylarend/plattform.pdf 
27

 http://www.vuxenutbildningen.sodertalje.se/sfi/blanketter/Sfx_modell.pdf 

http://www.migrationsverket.se/pdffiler/asylarend/plattform.pdf
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För att projekten ska genomföras på bästa sätt krävs att myndigheter, institutioner samt 

aktörer såsom arbetsförmedling, företag och offentliga sektorn samarbetar. Sfi ska även 

samverka med socialtjänsten, försäkringskassan och sjukvården för att nå det övergripande 

integrationspolitiska målet. Introduktionstiden är högst två år och efter introduktionen ska den 

nya medborgaren ha kunskaper om svenska samhällsförhållanden samt specifika 

språkkunskaper relaterade till sin kompetens och livssituation.
28

 

 

Det nuvarande introduktionsprogrammet har dock fått utstå en del kritik som understryker att 

visionerna inte förverkligas i praktiken. Bland den kritik som är aktuell att nämna i detta 

forskningsarbete är att; 

 

 Flyktingmottagandet koncentreras till ett fåtal kommuner, vilket ökar segregationen 

och försvårar genomförandet av en effektiv introduktion. 

 Svenskundervisningen är inte individualiserad och anpassad till deltagarens behov. 

 Validering av utländsk utbildning och annan yrkeskompetens saknas eller tar för lång 

tid.
29

  

 

 

Hinder i sfi:s effektivitet  

Inger Lindberg, universitetslektor för Centrum för tvåspråkighetsforskning, kritiserar bilden 

av att se sfi som vilken utbildning som helst. I hopp om att flyktingar snabbt ska komma ut i 

svenska samhället är det tänkt att sfi ska bedriva en intensiv svenskundervisning i 

kombination med yrkesutövning, vilket är en ambition som Lindgren menar inte är enkel att 

införliva. Hon anser att andraspråksinlärning är en långsiktig process som handlar om att 

stegvis bygga upp ett nytt språkligt system för att kunna användas i en ny, kulturell och social 

miljö. Det nya språket blir mer av ett nytt sätt att tänka och leva, snarare än en period av 

traditionellt pluggande för tentamen och prov.
30

  

 

Det nya sociala liv man möter som nyanländ i Sverige kan på flera sätt skilja sig från det liv 

man är van vid.  Lindberg vill därför poängtera vikten av att sammankoppla språk med kultur 

                                                 
28

 ibid 
29

 www.skolverket.se/sb/d/389/a/2402;jsessionid=7F5D210E163B971451E111EA3EE1246D - 17k 
30

 Lindberg, 1996 
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för att undvika att tolka nyanländas andraspråksinlärning som endast ett lärande av ett 

språkligt system.  

 

Språket som grammatiskt system, vokabulär och uttal är väl utforskat och beskrivet och därmed också relativt 

lätt att få tillgång till, inte minst genom språkundervisning. Språket som kulturellt uttryck är betydligt mer diffust 

och svårtillgängligt och dessutom avsevärt svårare, för att inte säga omöjligt, att få grepp om enbart genom 

språkundervisning.
31

 

 

Lindberg belyser faktorer som kan hindra och försvåra effektiviteten av sfi- undervisningen 

för dem studerande. Faktorer som ligger utanför sfi:s verksamhet och som bättre kan besvara 

den offentliga kritiken om bristande språkkunskaper hos invandrare och flyktingar. Främst 

poängterar Lindberg att andraspråksinlärning är en väldigt sammanhängande process som 

påverkas av individens livssituation, tidigare erfarenheter och psykiska tillstånd och där 

undervisningen bara är en del av en helhet. Utöver det kan politiska beslut och 

omorganiseringar, ekonomiska begränsningar och lågprioritet hos kommunen avspegla sig på 

verksamheten som motverkar uppbyggandet av en effektiv organisation.  

 

Även den studerandes bostadsområde, arbetsliv och umgänge spelar roll i utvecklandet av det 

nya språket. En avsaknad av ett kontaktnät med infödda svenskar kan också hindra 

språkutvecklingen. Lindberg nämner även den enskilde elevens personliga motivation samt 

skolbakgrund som ett hinder för en effektfull sfi – undervisning. Motivationen kan påverkas 

av att den studerande inte ser en ljus framtid framför sig med studier, arbete och socialt liv i 

det nya landet. ”Den psykosociala situationen som för många invandrare och flyktingar 

kännetecknas av stor oro, praktiska problem, frustration och isolering påverkar såväl 

motivationen som möjligheterna till studiero”.
32

 Lindberg betonar därmed att de flesta hindren 

för en andraspråksinlärning ligger utanför klassrummets dörrar. 
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Metod  
 

Min erfarenhet av att arbeta på sfi har väckt mitt intresse för detta forskningsämne. Jag är 

samtidigt medveten om att min objektivitet som forskare kan ifrågasättas, eftersom jag står 

nära mitt ämne i form av den jag är, var jag bor och vad jag arbetar med. Under 1980- talet 

började man ifrågasätta kraven på att en forskare måste vara fullständig objektiv i sin 

forskning, och istället har frågan om forskarens egna erfarenheter samt inverkan på sitt arbete 

uppmärksammats. Idag anses en reflexiv forskningsmetod innebära att undersökaren ska vara 

medveten om sin egen påverkan på forskningsarbetet samt se sig själv som en del av den. 

Forskaren ska alltså använda sig själv för att ge en mer verklighetstrogen bild av det som 

utforskas.
33

  

 

Min förmåga att vara objektiv kan väljas att antingen ses som en nackdel eller fördel i denna 

studie. Jag anser däremot mina arbetserfarenheter vara ytterligare en källa och tillgång, vilket 

samtidigt kan ifrågasättas då jag hade varit anställd en kort tid på sfi vid tiden när studien 

genomfördes. Men som nyanställd och med en bakgrund som skiljer sig från majoriteten av 

svensklärarna på sfi har jag å andra sidan möjlighet att kanske se saker ur andra perspektiv. 

Detta bär jag med mig i denna studie, som handlar om sex informanters berättelser och där 

författaren och forskaren har varit väl medveten om sin reflexiva förmåga under arbetets 

gång.  

 

När det gäller den kulturella gemenskapen som jag delar med mina informanter kan det väljas 

att ses som något negativt ur ett forskningsperspektiv (här använder jag begreppet kultur som 

ett begrepp som ibland används synonymt med begreppet etnicitet och språk).
34

 Det kan 

tänkas att min härkomst kan leda till att jag känner sympati för mina informanter så pass att 

det distanserar mig från att vara objektiv som forskare. Ehn och Klein närmar sig forskarens 

förmåga att vara objektiv genom att problematisera det motsatta, det vill säga hur medveten 

en forskare är om sina egna åsikter och värderingar i observerandet av en främmande kultur. 

De menar att forskaren ständigt måste ha en dialog med sig själv när den observerar 

främlingar för att undvika att gömma sig bakom begrepp, samt dra slutsatser som egentligen 

grundar sig i forskarens egna fördomar.
35

 Att undvika sina förutfattade meningar som kan 

uppkomma i mötet med en främmande kultur, blir i mitt fall inte aktuellt. Författarna påpekar 
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dessutom att en forskare som forskar inom sitt ”eget område” blir mer av en diplomat som vill 

öka förståelsen och skapa opinion för sitt valda forskningsämne. Ett sådant resultat är enklare 

att åstadkomma när dem kulturella olikheterna inte är stora. De menar även att forskaren blir 

mer medveten om sig själv och sin identitet när den forskar om dem sina, och därmed ökar 

forskarens reflexiva förmåga.  

 

Karin Isakssons har i sin D- uppsats, Forskaren bakom avhandlingen, jämfört sex olika 

etnologiska doktorsavhandlingar för att ta reda på om forskares reflexiva förmåga har 

förändrats under de senaste decennierna. Tre av uppsatserna skrevs under perioden 1920-

1950- talet och tre under 1980-2000- talet. Isaksson drar slutsatsen att i dem äldre uppsatserna 

intar forskarna ett mer objektivt förhållningssätt. Medan de nutida författarna tar del av den 

postmoderna diskursen och utvidgar sitt forskningsarbete genom att:  

 

Forskarens personlighet återspeglas såväl i ämnesval som i språk och stil. Dessa forskare har förkastat tron på objektivitet 

och utnyttjar sin personlighet för att ge förslag på möjliga verklighetsuppfattningar i sitt forskningsarbete. De är friare att ta 

ut svängarna, vilket gör att varje avhandling är personligt utformad. /…/De sentida forskarna får större utrymme att tolka 

självständigt, då självreflektion nu anses som ett sätt att stärka trovärdigheten i forskningsresultaten.36 

 

Isaksson konstaterar att värdet av en mer personlig vetenskap kring folklivsforskning har ökat, 

vilket är ett argument för hur jag väljer att närma mig mitt forskningsområde.  

 

Även om jag tidigare aldrig hade pratat eller träffat mina informanter förrän intervjutillfället 

för min studie, kan det kanske anses problematiskt att forska på sin arbetsplats. Samtidigt 

hade jag aldrig intresserat mig för ämnet om jag inte hade fått en anställning på sfi i 

Södertälje. Marie Carlson, som tidigare arbetade som sfi – lärare, skriver i sin avhandling 

Svenska för invandrare – brygga eller gräns? om synen på kunskap och lärande inom sfi- 

undervisningen. Under sina studier i sociologi fann hon ett samband mellan just sociologi, 

språk och utbildning som därmed resulterade i hennes studie. Intresset för hennes 

forskningsämne uppkom också ur hennes personliga yrkeserfarenheter och intressen.
37

  

 

Hans-Olof Gustavsson har på samma sätt som Carlson en bakgrund som sfi - lärare. Som 

lärare upplevde han att studerande med liknande samhälliga och kulturella referensramar 

uppvisade snarlika ageranden gällande sina sfi - studier. Deras syn på skolans arbetsmetoder, 
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arbetsmaterial och lärar- och studeranderoller skilde sig från de invanda referensramarna från 

hemlandet. Detta kallar Gustavsson för elevers skolkulturella referensramar. Han ansåg att 

det var väsentligt att utgå från dem studerandes föreställningar och referensramar för att nå 

det interkulturella lärandet i klassrummet.
38

 Den vetskapen ledde till att han skrev en studie 

om skolkulturella referensramar på sfi, Utan bok är det ingen riktig undervisning. I studien är 

de omnämnda eleverna från irakiska Kurdistan som under 1990- talet utgjorde större delen av 

hans studerande på sfi. Gustavssons studie grundade sig i de frågor som väcktes i hans arbete 

som sfi- lärare. 

 

På samma sätt har jag, utifrån den praktiska vardagen som omger mig, funderat på huruvida 

sfi – elevernas svenskundervisning påverkas av deras bakgrund som flyktingar och av den 

aktuella livssituationen som omger dem. Som sfi-lärare har det inte gått att bortse från dem 

irakiska elevernas sociala och kulturella liv i kommunen och inte heller från den sociala -, 

kulturella och klassmässiga resa de har gjort som flyktingar. Många av dem studerande jag 

möter i skolan vittnar om traumatiska upplevelser från hemlandet och berättelser om att ha 

lämnat fastigheter, företag, ekonomiska resurser och familjemedlemmar, för att ”börja om på 

nytt.”  

  

Att min forskning kommer att präglas av mina personliga erfarenheter är oundvikligt. 

Möjligheten att undervisa flyktingar i svenska för nybörjare och samtidigt kunna 

kommunicera på deras modersmål ser jag som en stor tillgång. Utöver att det kommer till 

användning i svenskundervisningen har jag möjlighet att kommunicera och lära känna 

individen bakom flyktingen, invandraren, irakiern och eleven. Den relation vi har lyckats 

skapa utanför våra roller som lärare och studerande ger oss möjlighet att diskutera deras 

åsikter och tankar om sfi samt den nya livssituationen i Sverige. Det har varit ett forum för 

dem studerande att komma till tals och detta bär jag med mig i min forskning. Precis som för 

de nämnda författarna, Gustavsson och Carlson, har mitt kunskapsintresse i detta ämne vuxit 

fram utifrån mitt arbete som sfi- lärare, men även utifrån den jag är, assyrier och Södertäljebo.  

Arbetets genomförande 

För att nå den självupplevda och erfarna kunskapen inom mitt forskningsområde sökte jag den 

personliga dialogen med informanterna i detta arbete. En sådan dialog ger mig det bästa 

utgångsläget för att analysera och framföra det jag önskat förmedla. Därför valde jag att göra 

kvalitativa intervjuer för att förstå hur mina informanter tänker och resonerar kring sin 
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studiesituation, staden de lever i och att vara flykting med en framtid i Sverige. Mina 

intervjufrågor har varit öppna och det har varit deras berättande som har styrt samtalen. Enligt 

Steinar Kvale är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att tillskaffa sig kvalitativa 

skildringar om den intervjuades värld med ändamål att tolka det.
39

    

 

Informanterna 

De sex informanter som jag intervjuade studerar på sfi i Södertälje. Jag intervjuade dem under 

november månad 2008 och alla läste då på C/D - nivå. Valet av informanter har grundats på 

att C/D – elever kan tänkas ha en längre erfarenhet av sfi, än de som läser på en 

A/B - kurs. Under tiden för mina intervjuer hölls nationella prov på skolan och därför hade 

vissa av eleverna precis avslutat C- kursen och börjat på D-kursen.  

 

Samtliga sex intervjuer genomfördes på skolan och varje enskilt samtal tog cirka 35-50 

minuter. Jag hade informerat biträdande rektor om att jag ville genomomföra intervjuer på 

skolan och eftersom antalet sfi-klasser är många, frågade jag några slumpmässigt valda lärare 

som undervisar i en C/D – kurs om jag fick presentera syftet med min undersökning i deras 

klasser. Jag hade tidigare inte arbetat i någon av klasserna, därför var dem alla okända för 

mig. I dessa klasser redogjorde jag sedan för tillvägagångssättet för studien. Därefter fick de 

som var intresserade av att delta bestämma en tid för intervjun. 

 

Gruppen av informanter består av tre män och tre kvinnor. Varav den yngsta är 21 år och den 

äldsta 37 år. Av de sfi - deltagare som var intresserade av att delta i undersökningen försökte 

jag medvetet välja 6 personer som representerar en så bred åldersgrupp som möjligt, vilket var 

svårt eftersom majoriteten av dem studerande i klasserna tillhörde den nämnda åldersgruppen. 

Trots att det var fler än 6 personer som ville delta i min undersökning så var jag begränsad av 

studiens omfattning (examensarbete på 15 poäng) och jag insåg även att djupintervjuerna och 

efterarbetet skulle vara tidskrävande. Eftersom informanterna blev lovade att vara anonyma 

har de i arbetet fått figurerade namn. Samtliga studerande är från Irak och har bott i Sverige i 

2 år.  
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Nadia är 21 år och har gymnasiekompetens från Irak, hon har ännu inte fått sina betyg 

validerade men hon planerar att fortsätta läsa på SAS efter sfi och senare till tandsköterska. 

Hon har studerat på sfi i snart 1 år. Faten är 22 år och har högstadiebehörighet från Irak. Hon 

har inte studerat sedan fem år tillbaka och har studerat på sfi i snart 1,5 år. Gada är 37 år. Hon 

är utbildad civilingenjör och undervisade efter sin examen sex år på universitetet, därefter 

arbetade hon som civilingenjör i två år innan hon flydde till Sverige. Hon har studerat på sfi i 

snart 6 månader (innan dess gick hon en yrkeskurs). Sarmad är 25 år, utbildad dataingenjör 

och hade en egen firma inom databranschen i Irak. Han har studerat på sfi i 7 månader. 

Dawod är också 25 år och har sex års studiebakgrund från Irak. Innan han flydde till Sverige 

arbetade han med ungdomsverksamhet i ett munkkloster. Han har studerat på sfi i 1,5 år. 

Raad är 33 år utbildad civilingenjör och ägde en guldsmedsaffär innan han flydde till Sverige. 

Han har studerat på sfi i sex månader.          

 

Redovisningen av intervjusvaren har jag sammanställt under tre olika huvudteman som 

genomsyrade samtalen och som jag ansåg överensstämde med studiens syfte. När det gäller 

vad informanterna anser om sina sfi – studier har tankar kring förutsättningarna för en 

andraspråksinlärning, tankar om de nationella proven och lärarnas pedagogik, tagits upp. Men 

jag har varit tvungen att avgränsa mig till vad jag ansåg vara mest relevant och intressant för 

min studie. Därför har jag valt att redogöra för informanternas berättelser gällande just 

svårigheten med att lära sig svenska med anledning av mängden arabisktalande på sfi och i 

den lokala bostadsmiljön. Utöver det tyckte jag det var intressant att fråga om informantens 

bakgrund som flykting och om framtiden i Sverige. Det är dessa delar ur deras berättelser som 

jag ska redogöra för och som jag har samlat under respektive rubrik:  

 

1. Informanternas tankar om sina sfi – studier 

2. Att leva i Södertälje – den delade staden 

3. Att vara flykting med en framtid i Sverige 
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Jag spelade in samtalen för att senare kunna transkribera dem ordagrant. Informanterna fick 

själva välja på vilket språk de ville genomföra intervjun. En av informanterna valde att prata 

svenska, två valde att prata arabiska och tre pratade svenska men tog ibland hjälp av engelska 

och/eller arabiska ord. 

 

När jag hade transkriberat alla intervjuer upptäckte jag gemensamma teman som togs upp av 

alla informanter, det är sedan dessa teman som har format arbetet. För att göra berättelserna 

mer levande har jag försökt att återge informanternas berättelser såsom de blev berättade 

genom att inte omvandla talspråket till skriftspråk. Dock har jag delvis korrigerat språket för 

att underlätta läsandet av texten genom att rätta till ordföljd och grammatik. Om informanten 

t.ex. har sagt ” Jag komde till Sverige för X år sen” har jag ändrat det till ”Jag kom till Sverige 

för X år sen”. De intervjuer som genomfördes på arabiska har jag översatt så noggrant som 

möjligt. Även om arabiska ord och uttryck skiljer sig från svenska, har översättningen inte 

krävt större ansträngningar eftersom deras skildringar framfördes genom, enligt mig, ett 

vardagligt och okomplicerat språk.  
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Språkets roll i den sociala processen 

För att kritiskt kunna analysera samhällsfenomen krävs verktyg för att granska det som anses 

som sanning. Genom kulturanalys kan man ge andra perspektiv på sanningen och kritiskt 

analysera det som anses normalt och givet.
40

 Exempel på samhällsfenomen och önskvärda 

sanningar i vårt samhälle kan vara principer som kunskap, språk och identitet. Vilket jag har 

för avsikt att belysa under denna rubrik och senare analysera i studiens analysdel. Jag har 

tänkt belysa detta genom en socialkonstruktionistiskt ansats.  

 

Inom det socialkonstruktionistiska fältet förklaras kunskapsproduktion utifrån sociala 

konstruktioner och interagerande mellan människor. Genom vardagliga sociala processer 

omskapas identiteter, kunskaper, tolkningar samt kommunikationer. Kunskapen som skapas 

är beroende av den enskilde individens referensramar, därför finns inga givna lagar för hur 

kunskap erhålls i en värld full av sociala interaktioner.
41

  

 

Inom socialkonstruktionismen ser man inte på kunskap som ett fast tillstånd, utan kunskap 

som anses givet och bestämt i samhället ska ständigt ifrågasättas. Många av de föreställningar 

som betraktas som sanna är historiska och ideologiska fenomen, inte naturliga och för evigt 

bestämda. En socialkonstruktionistisk skola motsätter sig bland annat kategorisering av till 

exempel ras, kön och kunskap, som annars upprätthålls genom maktutövning och ses som en 

realitet.
42

 Med det i baktanken måste kunskap betraktas som någonting som ständigt förändras 

och konstrueras i tid och rum genom historiens gång.  

 

Språk kan enligt socialkonstruktionismen inte definieras som något statiskt, utan det är något 

som förändras i takt med den livsform man lever. Språket är samtidigt så pass kraftfullt och 

grundläggande i sociala processer mellan människor att den har möjlighet att omskapa nya 

samhälliga premisser och föreställningar. Därför är det inte endast av intresse att förstå ordens 

betydelse, utan också ordens användning i den talade språkliga kontexten. Det är även genom 

språket som människan skapar sin identitet och sitt sätt att förstå det som omger henne. Står 
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hon utanför den språkliga kontexten inverkar det på hennes självbild och förståelse av 

omvärlden.
43

  

 

Språklig kommunikation är en social handling som sker inom individen och i samspel med 

andra, samtidigt som vi kommunicerar skapar vi ett socialt rum där språkbruket är något 

levande som ständigt förändras i interaktioner och förhandlingar. Språket har även makten att 

ge tolkningsföreträde för den som behärskar den. Det har makten att skapa marginalisering 

och normalisering och därmed utesluta den som inte använder ”rätt” språk i sammanhanget.  

 

”Argumenteringens kärna innebär att språket betraktas som det unikt mänskliga och i sig utför 

en social handling”.
44

 Den/de som står för argumenteringen, står för tolkningsföreträdet och 

därmed styr hur vi andra resonerar och väljer att se på världen. Det är även de som styr vilken 

kunskapshierarki de andra ska rätta sig efter. Därför är språk en infallsvinkel för att forska 

kring sociala och politiska samhällsförhållanden.
45

   

 

Språket som en maktutövning  

En individs språkbruk är nära förknippad med den socioekonomiska bakgrunden som klass, 

kön, ålder och miljö. Dessa olika delar är aspekter på individens olika identiteter, som på 

olika sätt kommer i utryck genom språket. Studier i mångkulturella förorter har visat hur 

ungdomars språkbruk används för att positionera sig mot den rådande diskursen, där deras 

språkliga färdigheter inte accepterats. Det blir ett sätt för dem att hitta en trygg bas i sitt 

identitetsskapande.
46

   

 

Varje individ har genom sin uppväxt skaffat sig egna erfarenheter, föreställningar samt 

kunskaper för att kunna interagera efter normer och regler i sociala processer. Färdigheter och 

kunskaper som Pierre Bourdieu väljer att kalla för en individs habitus.
47

 Beroende på dessa 

olika kunskaper som varje individ har, väljer den sedan att handla och resonera i sociala 

praktiker, så som den hittills har lärt sig. En människas personliga förvärvade habitus värderas 

olika i form av individens tillgångar och kapital. Dessa kapital värderas beroende på vem som 

definierar kapitalet och i vilket socialt sammanhanget kapitalet ska användas.
48
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Ett av dessa kapital är just förmågan att använda sitt språk för att ta del av den kunskap som 

en viss kontext kräver. Ibland kan de referensramar som man har förvärvat inte passa in i 

offentliga sammanhang. Haglund refererar till hur förortsungdomarnas kunskap samt 

språkbruk är erkänd i hemmet men underordnad i den offentliga världen. På samma sätt kan 

en parallell dras till dem irakiska flyktingarna som hamnar i en ideologisk skolform med 

normer, språk och kunskap som inte överensstämmer med deras habitus. 

 

Identitetsskapande i en mångkulturell och globaliserad värld 

I slutet av 1900- talet har vårt senmoderna samhället alltmer börjat definieras genom 

komponenter som globalisering, modernisering, mångkulturalism och flerspråkighet. Trots 

dessa förändringar, som uppmanar individuella sanningar och ifrågasättande av gamla 

ideologier, försöker majoritetsgruppen genom olika maktutövningar stoppa dem nya 

samhällsutvecklingarna. Ett sätt för att stoppa detta är genom språket.
49

  

 

Till skillnad från majoritetssamhället försöker minoritetsgrupper utmana stereotypiska 

samhällsstrukturer som grundas på språkliga normer. Samtidigt som majoritetssamhället 

bortser från den heterogena språkligheten för att bevara bilden av en imaginärt homogen 

gemenskap, vilket kan leda till att endast vissa språk erkänns som godtagbara, medan andra 

språk anses mindre prestigefulla.
50

  

 

Människans rörlighet och ändrade livsvillkor sätter individens identitet i en utmanande 

situation som innebär en anpassning till en social och förändrad verklighet.
51

 En identitet som 

tidigare refererades till en homogen grupp eller enhetlig stat förändras i och med människans 

rörlighet. I mötet mellan den invandrade och majoritetssamhället skapas nya 

identitetskonstruktioner som baseras på att göra en åtskillnad mellan mig och dig, ännu en 

gång spelar språket en avgörande roll. Därför är det uppenbart att språk och identitet går hand 

i hand.
52
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Begreppet identitet har diskuterats och kritiserats för att anses vara ett fast och oföränderligt 

tillstånd. Idén om identitet har omvandlats till att bli en fråga om ett filosofiskt tillstånd, 

snarare en allmän definition på härkomst kopplad till en fast nation och ursprungsetnicitet. 

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet anses det finnas en fara i att dela upp 

identiteter i homogena grupper med fasta identifikationer som språk, kultur och historia. Det 

kan leda till att människor underordnar sig givna definitioner som inte på ett tillfredsställande 

sätt förklarar vem de egentligen är, mer än att vara till exempel svensk eller irakier. Hall 

menar att det då handlar mer om ”(…)not ”who we are” or ”where we come from”, so much 

as what we might become, how we have been represented and how that bears on how we 

might represent ourselves”.
53

   

 

Individen skapar sin identitet utifrån starka och gemensamma referensramar samt genom 

distinktionen av den Andre. Stuart Hall diskuterar i Questions of Cultural Identity (1996) 

begreppet kulturell identitet som kännetecknas av hur människor idag identifierar sig själva 

utifrån gemensamma föreställningar om vad kultur är och utifrån kulturella skillnader 

gentemot den Andre. De gemensamma föreställningarna som skapar en identitet kan innefatta 

etnicitet, nation, religion och livsstil. Men den identiteten är inte fast utan omskapas ständigt.  

Begreppet kulturell identitet växte fram under det postkoloniala forskningsfältet för att 

beskriva hur västvärlden framhävde sig själva i kontrast till österlandet, det främmande, den 

Andre. Idag skapas på samma sätt identitet genom ett positionerande mot det främmande.  

 

Hall uppmärksammar hur mångkulturella samhällen och moderna aspekter som globalisering 

samt migration omskakar ett samhälles bestående identiteter. Det medför att en individs 

självbild numera sammanlappas av flera faktorer och identiteter. Kulturell identitet är därmed 

en modern och komplex process av identitetsskapande och ersätter den ursprungliga etniska 

och nationella identiteten. Även faktorer som kön, genus, språk, sexualitet och religion 

definierar och omskapar de nya identiteterna och kategoriserar dem i under – och 

överordningar.
54
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Även med intersektionella perspektiv kan man synliggöra och analysera hur olika 

maktstrukturer skapar olika identiteter. Intersektionalitet handlar alltså om hur kön, genus, 

etnicitet, sexualitet, ålder, klass, religion inverkar på hur makt utövas i skilda kontexter. 

Intersektionalitet är en feministisk teori som bygger på tankar om att endast kategorier av kön, 

etnicitet och klass inte räcker till för att förklara hur makt utövas, utan det finns 

maktstrukturer inom varje maktstruktur. Som exempel underordnas ”invandrarkvinnan” i 

gruppen av ”vita kvinnor”, som är en underordnad grupp i sig, i jämförelse till ”den vite 

mannen.” Ingen maktordning är viktigare än den andra och ingen identitet viktigare än den 

andra för den enskilda människan.
55

  

 

När etniska grupper ofrivilligt behöver lämna sitt land för att leva utspritt på platser runtom i 

världen kallas det för, diaspora. Intervjudeltagarna i studien, Att överleva i diasporan. 

Ungdomar av assyriskt/syrianskt ursprung i Sverige, pratar om hur man förhåller sig till sin 

identitet och självbild i förhållande till platser som är och har varit ens hem i en globaliserad 

värld. Deras identiteter genomgår ständiga förändringar, både individuellt och inom 

folkgruppen. Även om mycket förenar gruppen så har varje enskild person egna 

identitetsprocesser. De balanserar mellan att vara svensk, invandrare, assyrier/syrian, tillhöra 

en minoritetsgrupp som lever i assyrisk/syriansk diaspora.
56

 

 

Att ständigt reflektera över sin identitet i en globaliserad värld med ett liv som inte existerar i 

ursprungslandet längre, kan skapa en känsla av rotlöshet.
57

 Känslan av rotlöshet förstärks när 

andra människors syn och föreställningar på deras avvikande form gällande namn, utseende 

och brist på ursprung uppmärksammas som något negativt. Detta är en okunskap hos 

omgivningen då en multietnisk identitet ses som något negativt. Anledningen är att en 

multietnisk identitet avskiljer sig från det vedertagna mönstret i samhället gällande tanken om 

en identitets sammankoppling till en nation med tillhörande en kultur, en religion och ett 

språk. I samband med den multietniska identiteten uppkommer rotlöshet som grundas i en 

känsla av att inte accepteras av sin omgivning och saknaden av att inte dela 

majoritetsbefolkningens erfarenheter, värderingar och referensramar. Detta förstärks även av 

bristande kunskaper i majoritetsbefolkningens språk, kultur, samhälle och värderingar.  

  

                                                 
55

 de los Reyes, Molina, Mulinari 2006 
56

 Deniz, Özmen, Goldstien- Kyaga 2006 
57

 Borgström & Golstein – Kyaga 2006 



 26 

Aktuellt forskningsläge 
 

Sfi  - brygga eller gräns? 

Att försöka hitta tidigare forskning om sfi har inte varit enkelt. Forskning om språkets 

funktion för människan samt individens språkinlärning, framförallt barns första – och andra 

språkinlärning, finns det mycket litteratur att utgå ifrån. Däremot är vuxnas 

andraspråksinlärning mindre omtalad.  

 

Medina Fodor diskuterar samma problematik gällande hennes litteratursökande i samband 

med sitt examensarbete om sfi. Utöver vår gemensamma slutsats om bristande forskning om 

sfi, finns däremot omfattande kritik mot sfi som verksamhet. En del av den kritiken har jag 

redogjort för under rubriken ”Hinder i sfi:s effektivitet”.  Men Fodor tar även upp kritik som 

handlar om dålig organisation, lärarnas bristande utbildning samt problematiken med en 

kursplan som vänder sig till alla deltagare utan hänsyn till tidigare bakgrund och studievana.
58

 

 

Marie Carlsons bok Svenska för invandrare – brygga eller gräns? är den källa som är mest 

aktuell och relevant att referera till i denna studie. Carlson har velat undersöka hur sfi som ett 

utbildningssystem med dess riktlinjer och kunskapsidéer tolkas av sfi - deltagarna i praktiken. 

Viktiga aspekter som Carlson anser sig vilja undersöka är bland annat hur kunskap produceras 

och av vem den definieras. Carlson undersöker även hur deltagarnas egna erfarenheter och 

sociala föreställningar kommer till utryck i skolan. I avhandlingen berättar ett antal 

lågutbildade sfi- deltagare hur de i kontakt med det svenska skolväsendet förlorade delar av 

sin identitet, kunskaper, erfarenheter och roller i livet. De upplever hur deras mänskliga 

kvalitéer bedömdes utifrån hur väl de behärskar det svenska språket, vilket i sig är deras 

svagaste resurs. Den riktiga identiteten, individen, med olika kunskaper, erfarenheter och 

referensramar överskuggas till att bara definieras som ”en svag- andraspråksanvändare”.
59

  

 

Den nya identiteten som informanterna i Carlsons studie upplevde att de fick är ett sätt att 

exemplifiera hur identitet inte är statisk utan något som omskapas i sociala möten med andra. 

Dessa deltagare har genom att byta språk och kultur i en viss kontext gett upp delar av sin 

identitet för att få nya, och i vissa fall påtvingade. Carlson ger även en bild av sfi som en 

överordnad institution som står för den rätta definitionen på vad kunskap och norm är.   
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Hon ställer sig därför frågades till om sfi inte snarare är; ”/…/en tydlig gränsmarkör- 

åtminstone i interaktion på institutionell nivå och inte sällan i den samhälliga debatten. 

Kategoriseringar inbäddade i hierarkiska organisationsformer med åtföljande praxis, är 

påtagliga inslag i sfi – utbildningen och dess omgivande institutioner. Framför allt har 

arbetsförmedlingen en stor inverkan; många handläggare använder det nationella provet i sfi 

som måttstock och betyget Godkänd som ingångskrav för att låta invandrare bli ”aktivt 

arbetssökande”- oavsett om de tidigare arbetat i Sverige utan den nu efterfrågade ”nivån”.
60

  

 

Det Carlson menar med ”nivå” är det som man från politiskt håll anser att deltagarna har 

uppnått för att passa in i en förställd ”svensk” välfärdsmodell. Sfi – deltagarna hamnar i en 

position där fokus handlar om deras brister och där olika myndigheter har som mål att 

korrigera och fostra dem till att anpassas efter en ”svensk” modell. För att bättre beskriva 

deltagarnas situation använder jag mig av Carlsons ord; ”/…/ ”sfi- deltagare” har rollen av 

och konstrueras som ”okunniga elever”, medan ”svenskar”, framförallt utbildare i detta 

sammanhang, blir de som kan och har något att ge och som också bestämmer vad som är 

”kunskap” och hur man lär bäst”.
61

  

 

Carlson tar upp en aspekt av sfi som i det här arbetet är av intresse att belysa. Hon tar upp 

svenska värden och synsätt som ska fostras ut till sfi – deltagarna, samtidigt som bilden av det 

svenska samhället som ges ut presenteras som helsvenskt och sfi – deltagarna som ”den 

Andre”, som ska kliva in i olika roller för att passa in i den demokratiska och svenska 

modellen. Samtidigt talar en del av hennes informanter, sfi – utbildare, om att det finns en 

olust att tala om fostran när det gäller vuxna människor.   

 

Hon diskuterar även den institutionella strukturen som sfi tillhör tillsammans med andra 

myndigheter och hur de alla ägnar sig åt fenomenet ”invandrare” i en byråkratisk 

organisation. Det är inte ovanligt enligt Carlson att sfi – deltagarna hamnar i en ”bristdiskurs” 

där de ska korrigeras utifrån ett uppifrånperspektiv. Här blir det svenska en norm som ”den 

Andre” ska rätta sig efter. Carlson poängterar därför den kategorisering det innebär att vara 
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studerande på sfi, vilket inte endast betyder att vara en elev som studerar svenska, utan även 

att tillhör beteckningen invandrare.     

 

Integration eller assimilation  

En del av min studie handlar om att belysa sfi:s funktion som integrationsverktyg i Södertälje, 

med tanke på att mina informanter bor i segregerade områden, i svenska samhällen. Det 

innebär att användandet av majoritetsspråket utanför skolans dörrar är så gott som obefintligt. 

Därför blir det aktuellt att i detta avsnitt redogöra för teorier kring segregerade 

bostadsområden som skapar avgränsningar mellan vi och dem.   

 

När integration och segregation diskuteras som ett problem, är det ofta dem marginaliserade 

bostadsområdena och deras invånare som hamnar i fokus. Medan människor som bor i andra 

segregerade områden, men i högstatusområden, lämnas utanför debatten. Etnisk 

bostadssegregering handlar inte om naturliga fenomen som sker av sig själv, utan grundas på 

en rasifieringsteori, ett maktsystem som upprätthåller gränser, institutionaliserar 

rasdiskriminering och legitimerar bestämda platser för människor att bo på, genom att förklara 

dem som ”naturliga”.
62

 Att segregationsdebatten präglas av invandrarnas fria val av 

bostadsområde som själva försatt sig i utanförskap och segregation är omfattande. 

Missförhållanden i samhället tenderar att förklaras genom bevarandet av en kultur. Å ena 

sidan ska svensken bevara sin kultur genom nationalistiska symboler av svenskheten och 

distinktionen mot ”den Andre”, å andra sidan förklaras invandrarens utanförskap i 

miljonprogramsområden som bevarandet av hennes kultur genom sökandet till sina landsmän. 

Mer nyanserade studier om invandrares bostadsval har visat att nyanlända inte haft många 

valmöjligheter när det gäller val av hemort. Dessutom har dagens invandrartäta 

miljonprogramområden en gång i tiden bebotts av ”svenskar”, när de sedan flyttade ut har 

privata – och kommunala bostadsföreningen aktivt hjälpt till att slussa ut nyanlända till de 

lediga lägenheterna.
63

  

 

Skolan är ett nationellt projekt som ska skapa en skola för alla. I en skola för alla spelar 

språket en stor roll, därför har det svenska språket haft en stark symbolisk ställning och i 

jämförelse med andra länder är enspråkigheten i Sverige djupt rotad. Inom 

utbildningssystemet har därför värderingar om svensk normalitet fått växa till sig för priset av 
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mångfald, en mångfald som därigenom kräver assimilering. Skapande och omskapande av 

identiteter upptar därför en stor plats i skolan, vilket blir samhällets främsta plats för att ta 

hänsyn till att faktorer som kön, etnicitet, genus, klass och religion inte underordnas eller 

överordnas.
64

    

 

Genom svensk historia har behovet av att stärka den svenska nationen gentemot andra 

nationer visat sig genom uppbyggandet av rashygienismen på 1930- talet då ”tattarna” fyllde 

en kontrast till den ”rena ariska rasen” under folkhemmets konstruktion. Idag försöker man 

genom kulturralism hitta det typiska svenska för att stärka sig i den europeiska gemenskapen, 

vilket görs genom distinktionen från invandraren, främst då invandrare från utomeuropiska 

länder. I det mångkulturella samhället försöker man värdera kulturer och dela upp dem i 

rangordning, samt koncentrera integrationsarbetet till att vara invandrarnas ansvarsområde.
65

 

Även om rasfrågan inte längre delar upp samhället i vi och dem så gör begreppet kultur det, 

och svenskheten görs till en normalitet där det som avskiljer är det som ska integreras.  
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Resultatredovisning 
 

Som tidigare nämnt upptäckt jag gemensamma teman som diskuterades av samtliga 

informanter efter att jag hade transkriberat dem inspelade intervjuerna. I detta kapitel ska jag 

redogöra för deras berättelser under tre olika rubriker.  

 

1. Informanternas tankar om sina sfi - studier 

 

Min första öppna fråga till alla informanter var hur de ser på sina sfi – studier. Här skiljer sig 

svaren åt. Kvinnorna utrycker mer missnöje än vad männen gör. Det första Nadia utropar när 

jag frågade henne var: ”Jag tycker sfi är hemskt!” Hon berättar att beroende på vilken lärare 

eleverna har så skiljer sig betygsbedömningen och därmed hur fort man blir klar med 

respektive kurs. Precis som Nadia, anser Gada också att lärarna bedömer olika; ”Lärarna 

kräver mer än möjligt vissa gånger, medan andra vänner som har andra lärare kräver annat 

och de går vidare och får godkänt”. Gada är den av alla informanter som mest utrycker en 

olust över sina sfi – studier. Hon tycker att hon har studerat tillräckligt i sitt liv och att studier 

var det sista hon trodde att hon skulle ägna sig åt, speciellt när hon har fått sin utbildning från 

Irak validerad. Gada tycker att kurskraven på sfi är för höga om man inte har tankar på att läsa 

vidare i Sverige. Både Gada och Nadia diskuterar det nationella provet som ett hinder för att 

klara sfi.  

 

Alla informanter säger att de på egen hand försöker lära sig svenska genom att titta på tv, läsa 

tidningar, lyssna på musik och surfa på Internet. Att bara lära sig svenska på sfi räcker inte.  

 

Nadia säger; ”Sfi har lärt mig svenska. Eftersom innan jag började på sfi kunde jag inte 

skriva, läsa eller tala svenska, men nu kan jag!” Men hon poängterar att det är tack vare henne 

själv som hon har lärt sig svenska eftersom hon studerar mycket hemma, tittar på svensk tv, 

läser svenska tidningar och tittar mycket på svenska barnprogram. Sfi är också bra när jag 

studerar med människor från olika länder. När jag studerar med människor från samma land 

är det hemskt.”  

 

Dawod tycker att man behöver mer tid för att klara sfi; ”Svårast är ordföljd, kan man inte det 

kan man inte skriva och inte prata. Sfi pratar bara om grammatik, vad ska jag ha grammatik 

till om jag inte kan prata rätt. Att kunna prata är viktigast annars skrattar andra svenskar åt 
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mig. Sfi hjälpte mig mycket i början. Nu försöker jag studera mycket själv hemma, annars 

räcker det inte.”  

 

Sarmad säger att sfi kräver att man tycker om att studera; ”Om det ska gå bra för dig på sfi så 

måste du ha bra lärare och tycka om att studera på egen hand.” Sarmad berättar flera gånger 

hur roligt han tycker det är med det svenska språket. Han sitter mycket på stadsbiblioteket på 

fritiden, läser svenska tidningar och tittar på svensk tv.  Han berättar även att han har en 

svensk flickvän. ”Men vi kan inte prata svenska mer än en halvtimme, sen pratar vi engelska 

eftersom vi kan förstå bättre.” Jag frågar honom om det engelska språket har hjälpt honom i 

inlärningen av det svenska språket? ” Ja, jättemycket! Eftersom många ord påminner om 

varandra som till exempel, nervös, intervju, individuellt. Om du säger intervju på svenska och 

jag bara kan arabiska, då vet jag inte vad ordet betyder”. Han fortsätter prata om att det är 

svårt för elever som bara kan arabiska att klara C- och D – kursen. Raad säger, till skillnad 

från Sarmad, att framgångarna med hans andraspråkinlärningen beror på hans akademiska 

utbildningsbakgrund. Men precis som Sarmad anser Raad att engelskan har underlättat 

inlärningen av det svenska språket; ”Engelska språket har samma bokstäver, orden påminner 

om varandra. För någon som inte har läst engelska blir det svårt att komponera bokstäverna. 

Det tar lång tid att gå från att bara kunna det arabiska skriftspråket till att lära sig det latinska. 

Det bästa för dem är att lära sig svenska av andra svenskar.”  

 

Att få möjligheten att prata svenska med andra svenskar är något som många av 

informanterna tar upp som det bästa sättet att lära sig språket. Även att få möjligheten att 

kombinera praktik eller arbete med sfi, ses som det gynnsammaste sättet för att lära sig 

svenska.  

 

Nadia berättar att hon praktiserade i 7,5 månader på en förskola där hon bara pratade svenska. 

”Jag lärde mig mycket svenska på praktiken.” Hon poängterar att det bästa sättet att utvecklas 

i språket är att kombinera praktik med skola. ”Nu finns det ingen annan plats där jag pratar 

svenska. Det är svårt att få kontakt med svenska människor, det enda sättet är på ett arbete”. 

Vidare berättar hon om hennes nuvarande praktikplats i en livsmedelsaffär som ägs av 

arabisktalande. ”De pratar bara arabiska med mig och då känner jag mig obekväm.” Faten 

pratar också om vikten av praktik. Hon säger att hennes korta utbildning från Irak och det 

faktum att det var 5 år hon sedan hon satt på skolbänken gör det svårare för henne att lära sig 

svenska. ”Alla studier borde vara kombinerade med praktiskt arbete ute på en arbetsplats för 
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att man ska kunna få igång sitt muntliga språk. För på sfi pratar man inte svenska, bara med 

läraren.” Faten säger att hon tycker att sfi har hjälpt henne med 80 % av den svenska hon kan, 

men däremot inte med hennes muntliga språk. ”I skolan pratar vi bara arabiska.” Gada säger 

också att hon kommer att lära sig svenska när hon väl får ett arbete där hon kommer i kontakt 

med svenskar. ”Om jag får avsluta mina sfi – studier kan jag öka mina chanser till att få ett 

arbete, vilket som helst, för att kunna beblanda mig med andra svenskar.”  

 

Raad diskuterar också behovet av att lära sig svenska av andra svenskar. Även om han för 

tillfället kombinerar sina studier med praktik (han praktiserar på en restaurang) anser han sig 

inte utvecklas i språket; ”På min praktikplats arbetar jag med turkar, därför pratar vi bara 

svenska, men jag använder samma ord hela tiden. Inte nya ord.” Även Gada pratar om 

behovet av att få använda det nya språket som man tillskaffar sig; ”Om jag lär mig ett svenskt 

ord om dagen har jag lärt mig 365 ord per år, men om jag inte använder orden glöms de bort”. 

Gada pratar mycket om att personens ålder och livsförhållanden inverkar på hur bra det går på 

sfi. ”Att vara 20 är inte som att vara i slutet av sina 30. Jag kommer aldrig att tala eller skriva 

perfekt svenska eftersom det inte är mitt modersmål. Det är svårt att bara lära sig svenska på 

sfi utan arbete. Det är onödigt att lära sig språkets regler och uppbyggnad om jag aldrig får 

använda språket.” Gada pratar arabiska under intervjun och säger att: ”Vi har inte dem 

språkliga koderna för att framföra våra åsikter och argumentera för dem. Jag kan göra det här 

med dig på arabiska, men jag kan inte framföra det till andra så att de verkligen lyssnar. På sfi 

ligger allting i händerna på lärarna och dem kan vi inte kommunicera med.”  

 

Bland majoriteten av informanterna diskuteras den studerandes eget ansvar som 

grundläggande faktor för lyckade studier och andraspråksinlärning. Vilket informanterna 

menar innebär flera timmars självstudier på fritiden, samt att försöka öka språkkunskaperna 

genom att använda sig av tv-tittande, tidningar och Internet. Att bara studera på sfi anses inte 

räcka. De flesta informanterna diskuterar värdet av att kombinera studierna med 

praktik/arbete, för att utveckla språket. Bristen på muntlig kommunikation i det svenska 

språket uppmärksammas, så även längre fram i redogörelsen. Därför hoppas man komma i 

kontakt med andra svenskar genom ett arbete och därigenom lära sig språket.   

 

Männen är generellt ganska positiva när det gäller sfi. Av de tre kvinnorna är det Gada som 

har en akademisk utbildning och den som mest utrycker att hon vantrivs på sfi. Gada berättar 

att gamla studiekollegor från Irak som har avslutat sfi frågar henne om hon har ”fastnat” på 
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sfi. Hon säger att det är genant med tanke på hennes akademiska bakgrund. Hon talar även om 

att situationen har gjort henne deprimerad samt att hennes främsta prioritet är att hitta ett 

arbete. Informantens dåliga upplevelser av sfi säger hon grundas i hennes personliga problem, 

relationen med läraren samt hennes studiemotivation.  

 

De två andra kvinnorna befinner sig i 20 – års åldern varav Nadia har gymnasiebehörighet och 

Faten har högst grundskolebehörighet. Faten poängterar ständigt under samtalet att hon vill 

praktisera eller arbeta med vad som helst för att lära sig att prata svenska, vilket hon inte anser 

sig göra på sfi. Nadia säger att hon vill läsa vidare efter sfi, på SAS, och att hon därför arbetar 

hårt på egen hand med att lära sig svenska.  

 

2. Södertälje - Den delade staden  

 

I Södertälje har ca 30 % av befolkningen utländsk bakgrund. Under 1960- 70- talet var 

majoriteten av invandrarna finländare och jugoslaver. Idag är assyrier/syrianer, som har rötter 

i Turkiet, Syrien, Libanon och Irak, den största invandrargruppen och som kom till Södertälje 

för några decennier sedan. Efter Irakkriget har nu alltfler irakier hittat en fristad i staden.
66

  

 

Stadsdelen Hovsjö byggdes som en del av miljonprogrammet i början av 70-talet. Här bor ca 

5 000- 6 000 personer på en halv kvadratkilometer, vilket gör Hovsjö till landets mest folktäta 

plats. Av områdets 2 200 lägenheter är 1 950 i tre – åttavåningshus. Områdets invånare består 

80 % av andra- och förstagenerationens invandrare. Hovsjö är homogent och består till 

mestadels av assyrier/syrianer (som bott i området länge) och nyanlända kristna irakier som 

kommit under senare tid. Hälften av Hovsjöborna saknar arbete, har en låg medelinkomst och 

många är bidragstagare. Samtidigt har, främst dem nyanlända, en akademisk skolbakgrund.
67

 

 

Även i Ronna är det samma folkgrupp/folkgrupper som är representerade. Vid årsskiftet 

2004/2005- bodde ca 6 478 personer i Ronna. Av dem hade 4 907 personer utländsk 

bakgrund.
68

 Ca 60 % av de som har utländsk bakgrund är assyrier/syrianer. Övriga med 

utländsk bakgrund är finländare och irakier. Ronna är också en del av miljonprogramområdet 

och är med sina höghus, orangea balkonger och paraboler bebodda av förmögna företagare 
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och akademiker vid sidan av arbetslösa och bidragstagare. Även här finns en koncentration av 

ett folkslag som ingen annanstans i Sverige.
69

 

 

Många av informanterna diskuterar den påfrestande situationen som det innebär att bo i dem 

segregerade delarna av Södertälje, Ronna och Hovsjö, och samtidigt försöka lära sig det 

svenska språket. Även på sfi visar sig segregationen i form av majoriteten av arabisktalande. 

 

Nadia berättar; ”Jag kommer ihåg första dagen jag skulle börja skolan. Jag hade skrivit ner på 

ett papper hur jag skulle fråga busschauffören efter vägen till skolan. Innan jag gick på bussen 

tittade jag på pappret och frågade chauffören på svenska ”Ursäkta hur man åker till Komvux? 

Chauffören svarade på arabiska! ”Om du ska till skolan så ska du åka med mig.” Det här är 

ett exempel på att jag aldrig får prata svenska.” 

 

Sarmad pratar om samma sak: ”Jag försöker att inte prata arabiska alls, men det är jättesvårt, 

alla här pratar arabiska.” När jag frågar honom om det påverkar hans språkinlärning svarar 

han: ”Det är klart ... om jag bodde i ett svenskt område hade jag kunnat mer svenska än vad 

jag kan nu. Men jag skulle aldrig kunna flytta härifrån. Här har jag kompisar, släktingar, jag 

kan inte leva ensam. När jag frågade honom om det är därför han bor kvar, svara han ja. ”Jag 

är inte en individualist, det skulle vara hemskt för mig”. 

 

Nadia berättar att utöver mängden arabisktalande i skolan och i hennes bostadsområde som 

gör att hon inte utvecklas i det svenska språket är svårigheten med att skapa ett umgänge med 

etniska svenskar problematiskt. ”Det är svårt, de kanske inte känner invandrare.” Hon anser 

att sfi inte längre kan hjälpa henne att utvecklas i språket, eftersom det talas så mycket 

arabiska i skolan. ”Bästa sätt att lära sig svenska är att ha kontakt med svenskar. Men det är 

svårt. När jag går till affären pratar de arabiska, på bussen arabiska, i skolan arabiska, på 

rasterna arabiska. Men när jag är i andra områden i Södertälje försöker jag passa på att prata 

mycket svenska, bara för att träna, det gör inget om jag prata fel.”  
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Dawod talar om att språket måste låta bra för att den ska accepteras. Han pratar om andra 

arabisktalande på sfi som inte förstår, lika bra som han, vikten av att inte prata arabiska med 

varandra i skolan. 

 

Faten säger så här om att bo i Södertälje: ”Livet är enklare här i Södertälje, med din familj och 

släkt omkring dig. Men att lära sig svenska tar längre tid. Nu när jag läser sista kursen känns 

det som att jag står still. Jag kan inte lära mig mer svenska här på sfi. Jag kan träna på att göra 

prov och klara nationella prov, men jag kan inte praktisera svenskan. Bara med läraren”. Raad 

pratar också väldigt bra om Södertälje och är tacksam över att få bo här, men han poängterar 

flera gånger att han vill flytta från Ronna till ett annat bostadsområde i staden. ”Hade vi 

hamnat i en annan stad från början hade det varit svårare för mig och min familj. I början 

visade släktingar och vänner oss hur man åka buss, var man köpa mat, var allting ligger, vilka 

regler som finns. Därför kom vi hit. Men nu får det inte bli för många invandrare för då flyr 

svenskarna”. Avsaknaden av etniska svenskar i sitt umgänge tar informanten upp som ett stort 

problem. ”Jag vill beblanda mig med svenska personer, bo nära dem, lära mig av dem, hur de 

tänker, hur de lever, hur de arbetar, hur de fungerar på arbetsmarknaden. Jag kan inte bara lära 

av mina vänner för de tänker som jag. Alla de nya orden vi lära oss använder vi inte, vi måste 

träna på när och hur orden ska användas.”  

 

Fem av informanterna pratar om värdet av att prata svenska och frånvaron av det. Även 

behovet av kontakt med svenskar och ”svenskheten” beskrivs som något åtråvärt, men 

svåråtkomligt. Alla sex pratar om svårigheten med att undvika att prata arabiska. 

 

Trots att informanterna bor i dem segregerade delarna av Södertälje så är det ingen som 

utrycker att de vill flytta från staden. Den enda som pratar om att flytta är Raad, men han 

säger att han vill flytta från Ronna, inte från Södertälje. När jag frågar honom om varför han 

inte vill flytta från Södertälje säger han att kollektivet är viktigt för honom. Familjen, släkten 

och vännerna bor i Södertälje; ”Vi är inte som svenskarna, jag kan inte ta min lilla familj och 

bo själva i ett nytt land och ny stad. Vad ska vi göra där?” 
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3. Att vara flykting med en framtid i Sverige 

 

Under samtalen med informanterna om deras studier är det fem av dem som blir personliga 

och svarar på huruvida livet de har lämnat bakom sig som flyktingar och livet i Sverige 

påverkar studierna.  Dawod är den av informanterna som inte gärna går in för djupt i ämnet. 

 

Dawod berättar: ”Den sociala situationen påverkar studierna mycket, man måste hitta 

lösningar på sina problem, sen kan man koncentrera sig på sfi. Många som studera här har 

problem.” Jag upplever att han inte vill bli personlig eftersom han snabbt byter samtalsämne.  

 

Raad tar upp hur livet har förändrats. Hans identitet som make, förälder och person, har 

omformats. Han berättar att han har behövt förändra värderingar som han tidigare inte behövt 

ta hänsyn till. ”Liv här är så annorlunda. Det finns mycket jag måste anpassa mig till och det 

tar tid att anpassa sig. Sättet att tänka är också annorlunda. Jag hade en större auktoritär roll i 

Irak. Här är barn, kvinnor och män jämlika. Och det är positivt. Men det tar tid att anpassa sig. 

I Irak hörde jag aldrig mitt barn fråga varför? Nu måste jag hela tiden förklara därför. Här 

livet för barn och kvinnor bättre och friare. Jag tänker på när mina barn växer upp och om jag 

inte följer med i deras utveckling. Men jag ska vara glad, jag har hela min familj här, andra 

som studerar här kan inte koncentrera sig på sina studier som jag kan. De är oroliga, alla deras 

familjer är inte här.”  

 

Faten berättar: ”För den som kommer som flykting är det svårt att studera. Över en natt när 

bomberna föll försvann framtidsdrömmarna, allt slit och arbete var borta. Nu måste man hitta 

nya drömmar. Och här finns det mer att välja på, det är svårt att veta vad man ska göra. Jag 

har livet framför mig och mitt liv har blivit bättre, men språket håller mig tillbaka hela tiden. 

Jag måste klara sfi för att veta vad jag har för möjligheter.”  

 

Gada berättar: ” I Sverige är det ett individualistiskt samhälle, det är svårt att anpassa sig till 

det. Vi kommer från ett kollektiv, man har människor omkring sig hela tiden. Man tar alltid 

andra framför sig själv. Det är en kultur som jag inte kan leva utan.” Vidare berättar 

informanten om sin mor som flydde till Jordanien efter kriget och fortfarande bor kvar där. 

”Min mamma är sjuk och befinner sig ensam i ett annat land utan några av sina barn omkring 

sig. Jag tänker på henne hela tiden. De irakier som kom till Sverige för 5 år sen kom hit med 

hela sin familj, för oss som kommer nu… vi har våra familjer utsprida över hela världen”. 
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Gada säger vidare att hon önskar att lärarna hade större förståelse för att visa dagar är svårare 

än andra.  

 

Sarmad är generellt väldigt positiv i fråga om sfi. När jag frågar om livssituationen påverkar 

studierna blir han tyst. ”Många här på sfi har många problem och deras familjer är splittrade, 

därför kan de inte koncentrera sig på studierna. Jag har också problem, jag bor ensam här, min 

mamma bor i Jordanien och min bror ska snart flytta till USA. När man inte är nära sin familj 

är det ett stort problem.” Han fortsätter berätta att han kommunicerar med dem via Internet 

och ibland på telefon; ”Men det är inte på riktigt. Sarmad blir tyst, samtalet hålls på svenska 

och jag vet inte om han försöker hitta orden eller om han tänker på sin familj, men sen säger 

han: ”Du betalar alltid ett pris när du lämna ditt land.” Sedan går han in på att det finns stora 

skillnader på Irak och Sverige. ”Här är allt öppet. Kärlekspar kan kyssas på gatan och bo ihop 

utan att gifta sig.” Han kliar sig i bakhuvudet och ler generat. “Jag har funderat mycket på det 

och det tog ett tag att vänja sig… men nu tycker jag det är bra. Jag tror att det är frihet.” 

 

Dawod säger: ” Jag är samma person som i Irak, nästan iallafall. Jag har ändrat på vissa av 

mina åsikter och det är okej, för man måste göra det när man kommer till ett nytt land. Du 

måste anpassa dig annars får du problem i ditt nya liv.”  

  

Raad berättar: ” I Irak hade jag mer glädje och var lyckligare. Jag hade mitt jobb, vänner, jag 

var någon. Det var mitt land. Jag hade ett framgångsrikt företag, min utbildning klar, jag var 

rik. Nu har jag ingenting. Jag och min fru fick börja om med barnen, men nu jag har ett hem, 

möbler, mina barn går på förskolan och jag lär mig svenska. Jag kan inte klaga på mitt nya liv 

i Sverige och inte tänka på det förflutna för då blir nuet svårare.”  

 

När jag frågar informanterna om deras framtidsplaner är det ingen som planerar längre än att 

inom kort avsluta sina sfi – studier. Jag får ställa följdfrågor till alla sex om hur de ser på sin 

framtid efter sfi. 

 

Nadia berättar: ” Jag kan bara planer att klara av sfi, men sen skulle jag vilja läsa vidare på 

SAS och börja på universitet. Jag skulle vilja studera till tandsköterska.” När jag frågar Nadia 

om hon tror att hon kommer lyckas med det, svarar hon; ”Det beror på hur det blir med mitt 

svenska språk och valideringen av mina studier från Irak”. Hennes kortsiktiga plan är att lära 

sig bra svenska för att; ”få ett bra jobb, annars får jag ett dåligt jobb, kanske på 
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McDonald’s...”Faten pratar ännu en gång om vikten av att arbeta eller praktisera; ” Det enda 

jag vill i framtiden är att gå en yrkeskurs med praktik, vilken som helst, bara för att lära mig 

det muntliga språket. Jag vill inte fortsätta på sfi, här lär jag mig inte prata svenska” 

 

Sarmads framtidsplaner är att lära sig svenska, för att få ett bra jobb. När jag frågar honom 

vad han anser ett ”bra” jobb innebär, svarar han: ” Vilket jobb som helst förutom städjobb 

eller diskare.”  Kanske skulle jag kunna arbeta med det ett tag, men inte länge. Allra helst 

skulle jag vilja jobba med det jag har utbildat mig till, ”repearing hardware and software”, på 

datorer och maskiner. När jag frågade honom om han tror att han kommer dit, skrattar han 

och säger; ”Nej, inte nu, it´s a bad economy”. Sarmad har sedan terminsstart studerat på sfi 

och har snabbt avancerat till D-nivå. Han tror även att han ska få skriva nationella prov i 

mitten av nästa termin. Eftersom hans sfi - studier verkar gå bra frågar jag honom om han kan 

tänka sig studera vidare, kanske på universitet. ”Jag har validerat mina betyg och jag behöver 

inte komplettera någonting, om jag ska studera ska jag studera en annan utbildning, inte 

samma utbildning igen.”  

 

Raad säger att: ” Det är svårt att planera för framtiden. Det viktigaste är att lära sig svenska. 

Att använda nya ord. Han säger att han kan tänka sig ta vilket jobb som helst för att lära sig 

svenska. Han har validerat sinn utbildning men tror att det blir svårt att få ett jobb som 

civilingenjör. ”Jag tror att det finns lite diskriminering. Det är lättare för en svensk chef att 

anställa en svensk än att anställa mig, speciellt om jag inte kan prata svenska så bra. Och efter 

sfi har du inte bra svenska för att klara ett civilingenjörsjobb.” 

 

Dawod är noga med att tala om att han inte kan tänka sig att ta vilket arbete som helst ”som 

alla invandrare”, säger han. Vidare berättar han att han ser ljust på framtiden och han tror att 

han kommer att få ett normalt jobb, för att på det sättet kunna använda det svenska språket.    

”Sen när jag kan språket har jag fler möjligheter att få svenska kompisar, och då får de känna 

vem jag är.” Gada är mer oroad över framtiden och diskuterar då sin ålder: ” När man närma 

sig 40 oroar man sig över annat i livet. Jag känner att jag har oddsen emot mig på grund av 

min ålder. Jag kan inte drömma om att vara den jag en gång var, utan det viktigaste är att få 

ett arbete”. Hon säger att hon måste försörja sin familj, de som är här och de som är i ett annat 

land och att hennes mål är att sluta på sfi för att så fort som möjligt få ett jobb. ”Det behöver 

inte överensstämma med min utbildning, men det ska vara ett rent arbete. Kanske längre fram 

får jag ett civilingenjörsjobb, om Gud vill”.  
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Målet med att avsluta sfi är för de flesta informanter att stärka sina chanser till ett arbete för 

att på det sättet lära sig svenska. Efter sfi finns en oro över att behöva ta ett ”sämre” arbete än 

det man är utbildad till, eller inte kan tänka sig arbeta med. Det är endast den yngsta av 

informanterna som planerar att använda sina sfi – betyg till vidare studier på SAS för att 

sedan söka sig till högre studier. Även Sarmad, som tycker om att studera det svenska språket, 

kan tänka sig läsa vidare. Annars verkar det närmaste målet efter sfi vara att lära sig svenska 

genom någon form av praktik eller anställning.  

 

Alla manliga informanter tar upp hur mötet med ett nytt samhälle och en ny kultur har fått 

dem att fundera över sin egen kultur och identitet. De har tänkt över olikheterna och sedan 

bestämt att det måste accepteras. Faten pratar om det nya livet och samhället som stort, nytt 

och full av överraskningar. Gada säger under intervjun att hon och andra som kände henne i 

Irak tycker att det är konstigt att hon med sin akademiska bakgrund verkar ha ”fastnat” på sfi. 

Hon är även den enda av informanterna som pratar om att åldern inverkar på studieresultatet 

och på möjligheterna att bygga upp ett nytt liv. 
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Analys  
 

Kenneth Hyltenstam uppmärksammar individers förluster vid flyttandet till ett nytt land där 

man inte behärskar språket. Hyltestam diskuterar den individualistiska degraderingen det 

innebär: ”/…/ individen kan inte påverka andras tänkande eller handlande, kan inte delta i 

samarbete som kräver förhandling, kan inte skapa sin sociala identitet i det nya 

sammanhanget, kan inte ingå i en social gemenskap på ett fullvärdigt, mänskligt sätt”.
70

 

Vidare betonar Hyltenstam att det krävs en effektiv språkinlärning där deltagaren själv ska 

kunna påverka det sammanhang den befinner sig i.  

 

För att en individ ska kunna ta del av den sociala gemenskapen den befinner sig i och vara 

med att påverka, behöver den ta del av den språkliga kontexten. Enligt 

socialkonstruktionismen är språk så pass grundläggande i sociala processer att den har makten 

att skapa marginaliseringar. Samtidigt är språk identitetsskapande, eftersom självbilden 

påverkas av att man lämnas utanför det språkliga sammanhanget man befinner sig i.
71

 Detta är 

något som informanten Gada framför i sina upplevelser av sfi: ”Vi har inte de språkliga 

koderna för att framföra våra åsikter och argumentera för dem. Jag kan göra det här med dig 

på arabiska, men jag kan inte framföra det till andra så att de verkligen lyssnar. Ens situation 

ligger i händerna på lärarna och dem kan vi inte kommunicera med.”  

 

Främst utrycker Gada en form av frustration över att förlora delar av den hon en gång var i 

kontakt med hennes erfarenheter av sfi. Detta kan relateras till Carlsons studie där hennes 

informanter utryckte samma form av upplevelser av det svenska skolväsendet. Carlson 

diskuterar hur den riktiga identiteten överskuggas av att endast definieras som ”en svag- 

andraspråksanvändare”. Gada utrycker att hon tycker att det är genant att hon är kvar på sfi 

med tanke på hennes studie- och arbetsbakgrund. Hon säger även att läraren står i vägen för 

henna att få skriva nationella provet och därmed möjligheten att avsluta sina studier. 

Anledningen är att läraren inte anser henne ha klarat av alla moment i svenskämnet.  

 

Raad diskuterar också den han en gång identifierade sig med och även om han inte har samma 

negativa erfarenheter av sif som Gada, diskuterar han det i form av att kunna tillskaffa sig den 

språkliga makten. Dawod utrycker också det och säger att man måste lära sig prata svenska så 
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att man inte blir utskrattad. Att inte behärska det svenska språket som man önskar är något 

som alla mina informanter tar upp, samt behovet av att få göra det beskrivs som deras största 

prioritet. Vikten av att lära sig det svenska språket är primär för att de ska kunna omskapa 

sina identiteter på sina egna villkor. Annars uppkommer samma situation som för Carlsons 

informanters, där dem mänskliga kvalitéerna bedömdes utifrån hur väl man behärskar det 

svenska språket, vilket i sig är informanternas svagaste resurs.  

 

Mina informanter redogör för att sfi inte räcker till för att lära sig svenska, utan de efterlyser 

en större kontakt med etniska svenskar för att bättre få använda sig av och lära sig det svenska 

språket. Något som Lindberg också poängterar som en förutsättning för en gynnsam 

andraspråksinlärning. Hon menar att ett arbete, ett heterogent bostadsområde samt ett socialt 

umgänge med etniska svenskar är ett krav för en positiv språkinlärning.
72

 

  

Gadas negativa bild av sin nuvarande skolsituation och framtid kan även kopplas till det 

Lindberg framför om sfi - studerandes motivation. En motivation som hon menar kan hämmas 

av den studerandes negativa syn på sin framtid gällande studier, arbete och socialt liv i det nya 

landet.
73

 Även Fatens ständiga påpekande om att hon inte lär sig svenska på sfi på grund av 

majoriteten av arabisktalande, kan påverka hennes studiemotivation. Hon återgår ständigt till 

att säga att man inte lär sig svenska på sfi och att hon hellre vill praktisera eller arbeta.   

 

Bourdieu diskuterar hur språk fungerar som en individs kapital och därmed en förutsättning 

för att ta del av kunskap som en viss kontext kräver. I offentliga sammanhang kan bristande 

språkkunskaper sätta individen i en underordnad ställning. Som exempel på ett offentligt 

sammanhang som upprätthåller maktstrukturer är som tidigare nämnt skolan. Här hamnar 

mina informanter i underordning som orsakas av maktstrukturer som bristande 

språkkunskaper innebär. Som exempel nämner Gada att hon inte kan framföra sina åsikter och 

argumentera för dem i kontakt med läraren. Skolans maktstrukturer legitimeras dessutom med 

dess kurs – och läroplaner samt nationella lagar.   

 

Informanternas strävan att lära sig det svenska språket kan kopplas till behovet av att kunna ta 

del av den språkliga kontexten och att försöka undkomma att bristande språkkunskaper ska 

omdefiniera den egna självbilden. De har redogjort för problematiken med att lära sig svenska 
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i det etniska och socioekonomiska segregerade bostadsområdet som omger dem och därmed 

avsaknaden av kontakt med etniska svenskar. De har även redogjort och utryckt det mänskliga 

resandet och degraderingen som Hyltenstam beskriver, vilket har medfört ett omskapande och 

omförhandlande av den egna identiteten. Att sfi inte räcker till för att lära sig det svenska 

språket förstärks av det segregerade bostadsområdet informanterna bor i och därmed försvåras 

sfi:s effektiva integrationsförmåga och andraspråksutlärning. 

 

Utöver den identitetsresa informanterna utrycker verkar de befinna sig i en ambivalent 

situation där den samhälliga delaktigheten försvåras av att bo i delar av en svensk stad där 

man klarar av dem dagliga bestyren genom att kommunicera på arabiska. Reyes & Molina 

diskuterar just hur en individs delaktighet i samhället är av värde för den enskildes relation till 

staten, position i samhället samt politiska och ekonomiska deltagande.
74

 För informanterna i 

denna studie blir bristande språkkunskaper ett hinder för en sådan delaktighet.  

 

Internationella undersökningar visar att andraspråksinlärningen försvåras om man bor i 

bostadsområden med stor koncentration av landsmän eller andra invandrare. Även en brist på 

socialt umgänge med majoritetsbefolkningen missgynnar språkinlärningen.
75

 Detta är även 

något som Lindberg klargör som ett hinder för en gynnsam andraspråksinlärning.  

 

Orsaken till uppkomsten av etniska segregerade bostadsområden i svenska städer har ofta 

förklarats med att likasinnade invandrare med samma kultur och bakgrund söker sig till 

varandra för att hitta trygghet. Men tenderar man att förklara segregation endast på det sättet, 

mister man att se andra maktförhållanden i samhället som skapar dessa platser. Det finns 

rashierarkiska segregationsmönster som ofta sätter utomeuropeiska invandrare längst ner i 

rangordningen. Det råder även ett antagande om att invandrare kommer från historielösa 

bakgrunder som leder till att deras ras kopplas ihop med dem klass- och bostadsstrukturer som 

redan finns i det nya landet.  Aktuell forskning visar att nyanländas möjligheter att fritt välja 

bostadsområde kan hindras av klasstillhörighet och kapitalistiska strukturer. Därför måste 

etnisk bostadssegregation också förklaras genom politiska och ideologiska 

maktförhållanden.
76
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Raad är den informant som mest diskuterar sitt bostadsområde. Han talar om Södertälje som 

en trygg bas i början på sin flytt till Sverige. Men utrycker samtidigt en problematik med att 

vilja integreras och lära sig det svenska språket och samtidigt bo i ett segregerat område i 

Södertälje. Även de andra informanterna diskuterar frustrationen med mängden 

arabisktalande i den lokala miljön de befinner sig i och som gör att andraspråksinlärningen 

stagnerar. På samma gång säger alla att sfi inte räcker till för att lära sig det svenska språket, 

utan en naturligare språklig kommunikation i vardagen efterlyses, men som informanterna 

utrycker är svåråtkomligt.  

 

Ingen av informanterna utrycker att de trivs och kan tänka sig bo kvar i sina bostadsområden 

och när jag frågade var de bor, skrattar dem flesta eller himlar med ögonen som att svaret vore 

självklart. Men ingen av informanterna, förutom Faten, kan tänka sig flytta från Södertälje, 

däremot kan man tänka sig flytta från det segregerade bostadsområdet.      

 

Sfi – en ”limbo” eller ett integrationsverktyg? 

Jag ser det av värde i detta avsnitt redogöra för mina personliga erfarenheter av att undervisa 

på sfi. Genom min roll som nyexaminerad svensklärare och med min förmåga att överkomma 

dem språkliga barriärerna med dem irakiska sfi – studerandena, kan jag ge en annan syn på sfi 

som är relevant i denna studie.  Att jag är ny i verksamheten kan kanske också tillföra ett nytt 

perspektiv i ämnet.  

 

Vidare vägar och vägen vidare är en utredning som har gjorts för att se över hur sfi, i 

samarbete med andra myndigheter, ska effektiviseras. Med effektivisering menar man att 

utifrån deltagarens särskilda behov, kön, utbildningsbakgrund, ordna med en effektiv 

validering, anpassade yrkeskurser och praktikplatser, för att på det sättet snabbt öka 

språkinlärningen, delaktigheten i samhället och på arbetsmarknaden och därmed 

integrationen.
77

 Utredningen uppdrag var att se över hur sfi – undervisningen kan förnyas, 

kvalitetshöjas och hur kursmålen mer kan anpassas åt varje individs behov för att öka 

effektiviteten. 
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Det här är en sammanfattning på sfi:s uppgift som gör verksamheten till en komplex 

organisation som ska ansvara för allt detta. Samtidigt finns nationella prov och betygskriterier 

som vänder sig till alla deltagare oavsett studiebakgrund, skilda förutsättningar och behov. 

Det bör också framläggas att ett av sfi:s främsta syfte, enligt kursplanen, är att ge dem sfi -

studerande ett funktionellt språk. En definition som tåls att diskutera. Vad innebär det att ha 

ett funktionellt språk och hur väl anpassad är definitionen till de nationella proven och de 

generella betygsbedömningarna? Ska det vara samma funktionella språk för en sfi – 

studerande som är utbildad hantverkare, som för en sfi - studerande som vill fortsätta mot 

högre studier? Svaret borde vara ja eftersom båda bedöms efter samma betygskriterier och 

läser samma kurs. Dessutom behöver båda deltagare avsluta alla sfi- kurser för att vara 

sökbara på arbetsmarknaden. I det här sammanhanget tåls det att upprepa tanken med sfi: Sfi 

ska i samarbete med andra myndigheter effektiviseras. Med effektivisering menas att utifrån 

deltagarens särskilda behov, kön, utbildningsbakgrund, ordna med en effektiv validering, 

anpassade yrkeskurser och praktikplatser. För att snabbt öka språkinlärningen och 

delaktigheten i samhället och arbetsmarknaden, därmed integrationen. Å ena sidan ska sfi - 

undervisningen vara effektiv, funktionell och behovsanpassad. Å andra sidan ska alla 

deltagare bedömas utifrån samma betygskriterier och läsa samma kurser för avslutande sfi – 

studier, som ska göra dem sökbara på arbetsmarknaden. Två riktlinjer som fullständigt går 

emot varandra.   

 

Hur lyckosam är då sfi som ett integrationsverktyg? Är det bara en ”limbo”, en hållplats, i 

väntan på något bättre? (Begreppet limbo är ett teologiskt begrepp som beskriver ett 

mellantillstånd mellan himmel och helvete). Hur främjas integrationen när sfi – deltagarna i 

intervjuerna och de elever jag möter i min vardag pratar om ”svenskheten” som ett abstrakt 

fenomen som de inte har några personliga erfarenheter av, förutom de svensketniska lärarna 

de träffar i skolan samt handläggarna på dem olika myndigheterna. Vad händer med 

integrationen när sfi – deltagarna tar sina bussar ut till dem segregerade bostadsområdena, 

som av de flesta kallas för ”Lilla Irak”? Vad händer med alla de nya svenska orden de har lärt 

sig i skolan? 

 

Situationen med sfi i Södertälje såsom den har beskrivits, kräver att skilda samhällsaktörers 

ansvarsområden uppmärksammas i denna kedja av integration, där sfi ska vara en språngbräda 

över till det svenska samhället. Sfi - deltagarna är inga språkmaskiner som kan förväntas lära 

sig ett nytt språk utifrån förutsättningar som försvårar andraspråksinlärningen, såsom 
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bostadssegregation och en avsaknad av naturliga möten med etniska svenskar. Ansvaret kan 

inte endast ställas på deltagarna eller sfi som ett lärosäte att hantera, om inte andra delar i 

samarbetskedjan också tar sitt ansvar. Om inte ansvaret, förståelsen och lyhördhet fördelas 

jämt över hela integrationsprocessen finns det en risk att sfi blir någon form av ”limbo”, en 

hållplats för nyanlända att förvaras på, en liten stund till i deras utanförskap.  

 

På samma sätt som Thomsson beskriver den tänkta integrationen med upprättandet av 

kvinnoföreningar i segregerade förorter som, ”(…) bara andningshål, tillfälliga pauser i ett liv 

som fortsätter att vara oberört”.
78

 Tror jag att nyanlända invandrare på samma sätt kommer att 

fortsätta leva i sina, ”sidosamhällen”, vid kanten av majoritetssamhället i Södertälje, och sfi 

blir som beskrivningen ovan, bara ”andningshål”. Och politiska utredningar, strävansmål och 

lagar kommer att ersätta varandra i försök att uppmärksamma samt åtgärda problematiken, 

samtidigt som dessa politiker och utredare befinner sig långt från verklighetens dagliga 

verksamhet och målgruppens personliga livssituation. Dessutom har de som utformar reglerna 

och förändringarna åt någon annan, helt andra förutsättningar och villkor att själva rätta sig 

efter.  

 

Att tala om språket som en maktutövning blir kanske svårt att ta till sig i en verksamhet där 

man sysslar just med andraspråksinlärning, och där själva verksamheten baseras just på att 

den ena parten ska lära sig ett språk av den andra parten. För mig, den enda arabisktalande 

utbildade svenskläraren av cirka 70 sfi - lärare, var den här maktutövningen, medveten eller 

omedveten, en process som jag såg som oundviklig i en verksamhet som sfi. Men under den 

här studiens gång har kopplingen mellan språk, identitet, segregation, integration, utanförskap 

och maktstrukturer fått mig att inse hur komplext det är att vara en sfi- studerande.  

 

När jag tänker tillbaka till samtalen med informanterna och till den relation jag lyckas skapa 

med mina studerande på sfi, går det inte att bortse från fördelen med att tala deras språk. Det 

ger mig möjligheten att se dem för vem de egentligen är med deras humor, tankar, drömmar, 

bakgrund, livssituation och familjerelationer. För mig blir de mer än bara sfi – deltagare, 

något som jag inte skulle ha haft möjlighet att upptäcka om det inte vore för att vi lyckas 

överstiga den språkliga barriären, samt komma under ytan på vilka vi egentligen är. Samtidigt 

kan jag se hur samma personer förlorar en del av sina identiteter i interaktion med andra lärare 
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när kommunikationen utförs på svenska. Plötsligt får de nya identiteter som definierar dem 

utifrån deras bristande svenskkunskaper, och överskuggar allt annat de är. Thomsson 

beskriver i sin studie hur hennes informanter utryckte en svårighet med att; ”/…/ diskutera 

med ”svenskar”/…/ att alltid känna sig som det man har att säga är oviktigt. Att känna sig 

som ett barn eller en ointelligent och ointressant varelse. Det är dels språket, att man inte 

klarar svenskan helt perfekt, som sätter käppar i hjulet. Dels något mer, säger de. Kanske 

handlar det om att de som jobbar med integration själva aldrig levt, eller åtminstone aldrig 

själva fastnat i det liv som vi lever, kanske handlar det om att de heller inte vill att vi ska ta 

för oss för mycket /…/”.
79

 

 

Vidare ber informanter i en annan grupp Thomsson att fråga politikerna om de vet hur; ”/…/ 

jobbigt det är att alltid bli informerad, undervisad och tillrättavisad. Att man tappar tron på att 

man någonsin kan göra något bra /…/ fråga dem om de förstår hur det känns att få höra ”Du 

måste det och du måste det” hela dagarna /…/ Prata om hur viktigt det är att vi får jobb, säger 

någon. Ingen mår bra av att leva som ett barn när man är vuxen. Otillräcklig, tillrättavisad, 

beroende”.
80

 

 

Gate – keepers – andraspråksresans gränspoliser 

Redan i början av de nyanländas ankomst till Sverige påbörjar de sin andraspråksanvändning i 

kontakt med representanter från majoritetssamhället, gällande frågor om skola, bostad och 

arbete. Här börjar den språkliga underordningen.  Därför menar Bremer m.fl. att tjänstemän 

på olika myndigheter har en avgörande roll för hur nyanlända bedömer sina möjligheter till 

framtida deltagande och integration i det nya samhället.
81

 Tjänstemännen fungerar som en 

andraspråksresans gränspoliser. Situationen kan medföra att kommunikationen dem emellan 

skapar ångest och kränkthet hos den nyanlända, samt frustration hos både parterna som i sin 

tur förstärker fördomarna om ”den Andre”.
82

  

 

Begreppet gate – keepers, gränspoliser, fick mig att tänka på vad en sfi – studerande sa till 

mig en dag på skolan: ”Lärarna får mig att känna som att mitt liv ligger i deras händer, och 

jag kan inte förklara eller argumentera för min sak.” Den studerande suckade samtidigt som 

han skakade på huvudet: ”Vem trodde att man skulle hamna här?”, sa han och tackade mig för 
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hjälpen. Den studerande kommenterade en frånvaroblankett som lärarna har som uppgift att 

fylla i gällande elevens närvaro på skolan. Blanketten vidarebefordras till den studerandes 

handläggare, som i sin tur betalar ut ersättning utifrån antal närvarotimmar på sfi. Deltagaren 

var ingen jag kände, utan han sökte upp mig för att hjälpa honom att förklara sin skäliga 

frånvarotimme för sin lärare.  

 

Deltagaren fick mig att fundera på hur han ser på oss lärare? Är vi ytterligare en 

myndighetsaktör i kedjan av en integrationsprocess, som grundas på att den ena parten 

underordnas genom sin språkliga oförmåga? Är vi politiska tjänstemän eller lärare? Under 

min tid som lärarstudent och från mina tidigare arbetserfarenheter från gymnasiet och 

grundskolan, har jag aldrig sett på min roll som en formell myndighetsperson. Jag 

representerar en lagbunden utbildningsinstitution, men jag ser mig själv främst som lärare. 

Hur kan undervisningen vara stimulerande och pedagogisk när vi i de studerandes ögon 

representerar en auktoritär motpart? Vad händer med en människas självkänsla och identitet 

när den behöver springa efter någon som kan föra hennes talan i anspråkslösa situationer i 

vardagen?  Vad för olika känslor, åsikter, frustrationer och erfarenheter har dessa irakier, 

invandrare, flyktingar, elever, med sig in i klassrummet och hur framgångsrik kan 

andraspråksinlärningen bli? Känner vi dem som sitter på bänkstolarna? Jag kanske kan finna 

många svar på dessa frågor men mitt syfte med studien var inte att redogöra för mina tankar 

om dessa, utan att försöka ge en röst åt några sfi - deltagare som oftast är ganska tysta och 

därmed väcka reflektion hos läsaren. 
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