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Förord
Det övergripande målet för CKS är att bredda och fördjupa kommun strategiskt 
relevanta kunskap, till stöd för en långsiktigt hållbar samhälls utveckling. För att 
uppnå detta mål bedriver CKS egen forskning samt stödjer kommunstrategisk 
forskning vid andra delar av Linköpings universitet. Det senare sker genom 
att CKS beviljar forskningsstöd till projekt. Den här rapporten presenterar 
resultat från ett sådan projekt som CKS beviljat forskningsstöd till. Projektets 
titel är ”Svenska för invandrare – att organisera för inkludering”. Det är 
kommunerna som är ansvariga för att erbjuda sfi. Det övergripande syftet 
med projektet har varit att skapa kunskap om hur utbildning genom Komvux i 
svenska för invandare (sfi) organiseras.

Andreas Fejes har varit projektledare och är medförfattare till rapporten 
tillsammans med Helena Colliander, Sofia Nordmark och Magnus Dahlstedt. 
Rapporten beskriver empiriskt grundade resultat däribland det är motiverat 
att specifikt lyfta fram en longitudinell intervjustudie med elever eftersom 
detta är en jämförelsevis krävande undersökningsdesign. Vidare är rapportens 
reflektioner över perspektiv på inkludering som sfi relaterar till ett underlag 
för fortsatt diskussion inom detta angelägna fält om kommunernas strategier 
för utbildningen.

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Kommunerna är ansvariga för att erbjuda språkutbildning till migranter 
i behov av kunskaper i svenska. Komvux i svenska för invandrare (sfi) är en 
insats som över tid har tagit form både som formell språkutbildning och 
som en insats för att öka migranters möjligheter att försörja sig och delta i 
samhället och för kommuner att förse arbetsgivare med arbetskraft (Carlson, 
2004; Lindberg & Sandwall, 2007; Rosén 2014). Ett grundläggande syfte i 
utbildningen är att eleverna ska utveckla språkkunskaper för deltagande i 
studie-, arbets-, vardags- och samhällsliv (Skolverket, 2018a). I denna rapport 
undersöker vi hur sfi organiseras på lokal nivå med fokus på om och i så 
fall på vilket sätt sfi kan bidra till migranters sociala inkludering. Följande 
forskningsfrågor ställs: 

1. Hur organiseras sfi för att bidra till migranters sociala inkludering?
2. Hur beskriver migranter sitt deltagande i sfi och dess betydelse för 

social inkludering?
3. Vilka deltagarbanor kan identifieras bland de migranter som deltar i 

sfi?
4. På vilka sätt möjliggör eller begränsar sfi migranters sociala 

inkludering?

I följande punkter sammanfattas rapportens centrala resultat. 

• Båda kommuner som ingår i studien erbjuder plats på sfi för migranter 
som är i behov av språkutbildning inom den tid som regleras enlig lag. 
Vidare har de ett kursutbud som anpassas efter olika elevgruppers 
utbildningsbakgrund och de följer upp studieavbrott för att utveckla 
kunskap om hur dessa kan förebyggas. Kommunerna har även en, i 
nationell jämförelse, hög andel behöriga lärare.

• En utmaning i organiseringen av sfi handlar om hur kommunerna ska 
lyckas erbjuda en likvärdig utbildning till en heterogen elevgrupp. Detta 
då elevunderlaget varierar över tid både vad gäller storlek och elevernas 
förutsättningar och behov. 

• Kommunernas mål och uppdrag med sfi är att öka migranters 
anställningsbarhet och därigenom tillgodose den lokala 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft. I den meningen handlar social 
inkludering först och främst om försörjning och sysselsättning.

• Sfi-undervisningen fokuserar på ett funktionellt språkbruk och att 
utveckla elevernas kunskaper om och för deltagande i arbete och 
samhälle. På så sätt kan sfi potentiellt bidra till social inkludering. 
Undervisningen präglas även av en normativ ansats där lärarna 
föreskriver vad eleverna bör göra för att bli inkluderade i samhället. På 
så sätt osynliggörs elevernas erfarenheter och tankar. 
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• De nationella sfi-provens form och innehåll styr vilka kunskaper som 
värdesätts och ges utrymme i undervisningen. Godkända prov och 
betyg från sfi tillskrivs betydelse som en slags entrébiljett till fortsatt 
deltagande i studier och arbetsliv. Samtidigt fungerar sfi som ett hinder. 
Långdraget deltagande för att nå upp till kraven i sfi, och misslyckanden 
på prov hindrar elever från vidare deltagande i en rad samhälleliga 
sammanhang. 

• Sfi beskrivs av migranterna som betydelsefullt för att utveckla 
språkkunskaper och kunskap om utbildning och arbetsliv i Sverige. För 
vissa elever fungerar läraren som vägvisare in i det svenska samhället. 
Inte sällan är läraren en av få personer med svenska som modersmål 
som migranterna möter i sin vardag. Vidare beskrivs sfi som ett socialt 
rum där det är möjligt att öva svenska i en trygg miljö, och få hjälp 
med att orientera sig i samhället och vardagslivet. I detta rum erbjuds 
dessutom möjligheter att skaffa vänner som delar erfarenhet av att 
migrera och att skapa ett liv i Sverige. 

• Att lära sig språket och försörja sig själv är centrala inslag i migranternas 
deltagarbanor och i deras strävan att känna sig och erkännas som 
inkluderade i Sverige. Vidare är en god boendesituation och möjlighet 
att delta i meningsfulla sammanhang viktiga förutsättningar för att 
kunna vara del i samhället. Gemensamt för deltagarbanorna är att 
migranterna beskriver sig som aktiva när det gäller att ta sig vidare 
genom att lära sig svenska och visa att de vill bli del av samhället. Ett 
hinder i deras banor är avsaknaden av sociala sammanhang utanför sfi 
där det är möjligt att öva på svenska språket och skapa sociala kontakter 
med svensktalande.

• Sfi organiseras framför allt som en formell språkutbildning präglad av 
läroplan och nationella prov. Inom ramen för utbildningen framställs 
social inkludering ske främst genom kunskap i svenska språket och 
framgång i att erhålla anställning. Språket förs med andra ord fram 
som nyckeln till inkludering. En sådan framställning delas i stort av 
migranterna i vår studie. Samtidigt kan vi se hur migranterna i vår 
studie även lyfter fram boende, trygghet och social gemenskap som 
centrala förutsättningar för social inkludering. Språkutbildning är 
således inte den enda nyckeln in i det svenska samhället. 
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1. Inledning 
Oavsett vad det är som får människor att söka sig till ett nytt land så är det en 
på många sätt omtumlande upplevelse att komma till ett land långt hemifrån 
och att börja bygga ett nytt liv. Inte minst för de som är vuxna, som har en 
stor del av livet med sig i bagaget, i form av kortare eller längre utbildning, 
yrkesliv, och möjligen familj. I det nya landet behöver de nyanlända lära sig 
saker och ting på nytt, framför allt ett nytt och sannolikt helt obekant språk, 
och nya sedvänjor. Den första tiden i det nya landet handlar mycket om att 
sortera alla intryck och vänja sig vid tanken att bygga sin framtid i ett obekant 
sammanhang, där tanken att så småningom återvända till landet som lämnats 
gör sig ständigt påmind. Med tiden kan denna tanke te sig alltmer avlägsen, 
särskilt om barnen vuxit upp och steg för steg funnit sig till rätta i det nya 
landet.

Etablering i det nya samhället handlar om att lära sig ett nytt språk, utveckla 
kännedom om lokalsamhälle, nationella villkor och rättigheter, försörja sig 
och skapa sociala nätverk. Stat och kommuner ansvarar för att underlätta 
migranters sociala inkludering genom att till exempel tillhandahålla utbildning 
och olika arbetsmarknadsinsatser. En utbildningsform som ofta framhålls 
som central för migranters sociala inkludering är svenska för invandrare (sfi). 
Sedan sfi etablerades på 1960-talet har utbildningen bedrivits i olika former 
och i olika regi. Utbildningen har stundtals kritiserats för att inte i tillräckligt 
stor utsträckning bidra till de studerandes inkludering i det svenska samhället 
(Lindberg & Sandwall, 2007). Idag ansvarar kommunerna för att erbjuda sfi. 
Sfi är viktig för individer i behov av kunskaper i svenska och för kommunen 
som en insats för att öka migranters möjligheter att försörja sig och delta i 
samhället eller för att förse lokala arbetsgivare med arbetskraft ( jfr Carlsson, 
2004; Lindberg & Sandwall, 2007; Rosén 2014). Sfi syftar till att elever ska 
utveckla sin språkliga förmåga, vilket inkluderar att kommunicera och att 
kunna delta i studie-, arbets-, vardags- och samhällsliv (Skolverket, 2018a). 
Språket ses därmed som ett verktyg för att inkludera migranter i Sverige. 
Tidigare forskning om social inkludering har dock visat att olika grupper ges 
varierande förutsättningar för att inkluderas i olika sammanhang (Marshall, 
1950; Lister, 1990; Pateman, 1988; Schierup, 2010). I denna studie är vi därför 
intresserade av på vilket sätt sfi kan utgöra en sådan förutsättning, samt vilka 
andra förutsättningar som migranter själva identifierar som centrala för att 
kunna delta i olika sammanhang. 

Det stora antalet flyktingar som sökte asyl i Sverige under åren 2014–2016 
visar att kommunerna behöver ha beredskap för att organisera sfi för ett 
varierande elevunderlag. Under tioårsperioden 2007–2017 ökade exempelvis 
antalet elever med närmare 100 000. Under 2018 läste 159 127 elever på sfi 
(Skolverket, 2019). Kommunerna har olika lokala förutsättningar, inte minst i 
termer av ekonomiska, organisatoriska och kompetensrelaterade resurser för 
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att anordna sfi (Utbildningsdepartementet, 2019). Mot bakgrund av de stora 
förhoppningar som uttrycks i samhällsdebatten, samt av sfi-företrädare och 
migranter själva, om att språkutveckling via sfi ska leda till social inkludering, 
och utifrån kommunernas olika förutsättningar, studerar vi den lokala 
organiseringen av sfi, och undersöker migranters meningsskapande kring sfi 
och social inkludering 

Syfte
I denna rapport undersöker vi hur sfi organiseras på lokal nivå med fokus 
på om och i så fall på vilket sätt sfi kan bidra till social inkludering. Följande 
forskningsfrågor ställs: 

1. Hur organiseras sfi för att bidra till migranters sociala inkludering?
2. Hur beskriver migranter sitt deltagande i sfi och dess betydelse för 

social inkludering?
3. Vilka deltagarbanor kan identifieras bland de migranter som deltar i 

sfi?
4. På vilka sätt möjliggör eller begränsar sfi migranters sociala 

inkludering?

Disposition
I kapitel 2 ges en bakgrund till sfi:s statliga och kommunala uppdrag. Därefter 
presenteras i kapitel 3 tidigare forskning om sfi och social inkludering, 
samt de teoretiska begrepp som används i rapporten. I kapitel 4 redogör 
vi för tillvägagångssätt för att samla och analysera materialet. I kapitel 
6–9 presenterar vi studiens resultat om hur kommunerna organiserar 
sfi-utbildningarna och undervisning i relation till social inkludering. Vi 
undersöker även den mening som migranter skapar kring sitt deltagande 
i sfi och sina deltagarbanor i vidare bemärkelse. I kapitel 10 diskuterar vi 
avslutningsvis kring hur kommunernas sätt att organisera sfi kan möjliggöra 
och begränsa migranters sociala inkludering. 
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2. Bakgrund
Sfi – en statligt reglerad språkutbildning
Sfi är en statligt reglerad språkutbildning för människor över 16 år som är 
bofasta i Sverige och bedöms sakna grundläggande kunskaper i svenska. 
Sfi ingår sedan 2016 i den kommunala vuxenutbildningen, komvux (SFS 
2011:1108) och har en egen kursplan, mål och betyg för varje kurs. Syftet med 
sfi är att eleverna ska utveckla kunskaper i det svenska språket och basala 
läs- och skrivfärdigheter. Vidare ska utbildningen vara relevant för elevernas 
studie-, arbets-, vardags- och samhällsliv (Skolverket, 2018a). Utbildningen 
består av fyra kurser på tre olika studievägar. 

• Studieväg 1: kurs A, B, C och D
• Studieväg 2: kurs B, C och D
• Studieväg 3: kurs C och D 

Studieväg 1 riktar sig mot elever utan eller med kort utbildningsbakgrund, 
som har behov av både undervisning i grundläggande litteracitet och svenska. 
Undervisningen på studieväg 1 har en lägre studietakt än övriga kurser. 
Skolverket uppmuntrar även modersmålsstöd som en resurs för elevernas 
lärande på studieväg 1. På studieväg 2, där eleverna har viss studievana, 
fokuseras fortsatt skriftspråklig utveckling. Studieväg 3, har den högsta 
studietakten och riktar sig till elever med stor studievana. Betyg sätts på 
samtliga kurser och på kurserna B, C och D används nationella prov som stöd 
för betygsättning. 

Elever har rätt att fullfölja en kurs de blivit antagna till, men skolan 
kan besluta om avbrott för elever som bedöms sakna förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen eller som inte bedöms göra tillräcklig progression. 
En elev vars studier avbrutits kan få möjlighet att återuppta sina studier (SFS, 
2015:482).

Enligt skollagen ska sfi individanpassas och eleverna erbjudas studie- 
och yrkesvägledning och en individuell studieplan som anger studiernas 
planerade omfattning och elevens mål med utbildningen (SFS 2015:482 8 §). 
Studieplanen, inklusive längden på studietiden, ska göras utifrån elevens 
individuella behov (Utbildningsdepartementet, 2019). Individanpassning 
innebär även att ta hänsyn till den enskilda elevens kunskaper, erfarenheter och 
förutsättningar. Vid sjukdom eller föräldraledighet ska eleverna ges möjlighet 
till fortsatta studier (SFS 2015:482 25 §). Sfi-studerande har även rätt att 
kombinera studier med annan utbildning eller praktik och huvudmännen är 
ålagda att försöka anpassa undervisningstider efter elevernas behov. Sedan 
2016 har staten gett extra stöd till utbildningar som kombinerar sfi och 
yrkesutbildning, så kallad yrkesvux (Utbildningsdepartementet, 2019) och 
kombinationsutbildningar där gymnasial yrkesutbildning kombineras med sfi 
eller svenska som andraspråk. Skolverket (2018b) ser ett behov i kommunerna 
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av att anpassa utbildningar för att ge eleverna mer tid att slutföra yrkeskurser 
och utveckla de språkkunskaper arbetslivet kräver.

Kommunens ansvar och frihet som huvudman för sfi
Som huvudman för komvux ansvarar kommunen för sfi och ska se till att de 
som har rätt att delta i sfi har möjlighet att göra det. I linje med den statligt 
föreskrivna individanpassningen av vuxenutbildning har hemkommunen 
ansvar för att varje elev får en individuell studieplan och erbjuds studie- 
och yrkesvägledning (SFS, 2015:482). Kommunen ska även informera och 
motivera migranter att delta i sfi. Utbildningen ska, om det inte finns särskilda 
skäl, påbörjas inom tre månader för de som har rätt till sfi och för deltagare i 
den nationella satsningen etableringsprogrammet ska utbildningen påbörjas 
inom en månad (SFS, 2015:482). Etableringsprogrammet riktar sig till de som 
nyligen har fått uppehållstillstånd och är mellan 20 och 65 år. I programmet 
ingår sfi, men även bland annat samhällsorientering, validering, praktik och 
stöd vid jobbansökan. 

I övrigt har kommunerna frihet i organiseringen av sfi. Kommuner kan 
erbjuda sfi i egen regi, samarbeta eller skriva avtal med en annan kommun 
eller region om uppgiften att erbjuda sfi inom komvux (Utbildningsdeparte-
mentet, 2019). Kommuner kan också välja att helt eller delvis lägga ut sfi på 
entreprenad, men då behåller kommunen huvudmannaskapet (Utbildnings-
departementet, 2019). Under 2018 läste två tredjedelar av sfi-eleverna en 
utbildning i kommunal regi (Skolverket, 2019). 

En annan skillnad mellan kommuner är hur de tolkar utbildningsplikten. 
Utbildningsplikten innebär en skyldighet att på heltid delta i reguljär 
utbildning eller motsvarande. Etableringsprogrammet och utbildningsplikten 
omfattar individer med flyktingstatus eller skyddsbehövande som fått 
uppehållstillstånd samt deras anhöriga. För sfi-elever innebär det att 
utöver minst 15 timmars sfi-studier per vecka delta i ytterligare utbildning, 
till exempel samhällsorientering. I utbildningsplikten regleras däremot 
inte hur många timmar som utgör heltidsstudier, vilket innebär att olika 
kommuner gör olika tolkningar och ställer olika krav. Ett exempel på hur 
kommuner hanterar utbildningsplikten är att förlägga sfi-undervisning på 
antingen för- eller eftermiddag för att eleverna ska kombinera sfi-studier 
med Arbetsförmedlingens aktiviteter inom etableringsprogrammet. I andra 
kommuner innebär utbildningsplikten att sfi kombineras med andra kurser 
eller språkpraktik anordnade av kommunen. Ytterligare en skillnad utgörs 
av hur kommunerna fördelar det statliga etableringsbidraget som ska täcka 
kommunernas kostnader för sfi-utbildning, mottagning, tolkning och 
samhällsorientering (Utbildningsdepartementet, 2019).

 Sammanfattningsvis organiserar kommunerna sfi på olika sätt, fördelar 
de statliga medlen olika och tillämpar olika tolkningar av utbildningsplikt för 
sfi-studerande inom etableringsprogrammet. Kommunernas möjligheter att 
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individanpassa sfi och övrig vuxenutbildning för nyanlända och utlandsfödda 
beror i hög grad på kommunens förutsättningar i termer av ekonomi, 
organisation, antal nyanlända, hur många som omfattas av utbildningsplikt 
och etableringsbidrag, geografiskt läge, samarbete med andra kommuner, samt 
kompetens och prioritering av kostnader vad gäller utbildning av nyanlända 
(Utbildningsdepartementet, 2019). Skolinspektionen (2018) har identifierat 
både brister i kommunernas möjligheter att erbjuda individanpassad och 
likvärdig utbildning och skillnader mellan kommunerna när det gäller 
kopplingen mellan sfi, vidare studier och arbetsliv. Mot bakgrund av dessa 
brister tillsattes KLIVA-utredningen för att granska kvaliteten på sfi-utbildning 
med avseende på elevernas förutsättningar och behov, genomströmning, 
möjligheter att kombinera sfi och yrkesutbildning och övergången mellan 
sfi och fortsatt vuxenutbildning. Utredningen skulle ta fram ett förslag på 
hur individanpassad utbildning för nyanlända kan säkerställas i enlighet 
med förordningen om utbildningsplikt. Utredningens resultat bekräftar 
bristerna i likvärdighet mellan olika kommuner och presenterar slutsatsen 
att kommunerna behöver ta ett ökat ansvar för utbildningens kvalitet (SOU 
2020:66).
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3. Tidigare forskning om sfi och inkludering
Migranters möjlighet att lära sig språk har inom politikområden såsom 
arbetsmarknads-, social- och utbildningspolitik, setts som en förutsättning 
för social inkludering. Språkutbildning har lyfts fram som en förutsättning 
för människor att kvalificera sig för inträde på arbetsmarknaden och till 
högre utbildning. Sfi har därmed kommit att bli föremål för politiska 
diskussioner och kritiseras ofta för att bära skuld för en påstått misslyckad 
integrationspolitik (Lindberg & Sandwall 2007, 2012; Rosén 2014). Sedan 
starten 1965 har sfi befunnit sig i ett spänningsfält mellan å ena sidan 
umderlätta deltagande i samhällsliv och demokrati och å andra sidan en vilja 
att tillgodose arbetsmarknadens behov (Lindberg & Sandwall 2007). När sfi 
etablerades riktade sig utbildningen mot migranter som kommit till Sverige för 
att arbeta och syftet var att stärka deras möjligheter till delaktighet i arbetsliv 
och samhälle (Rosén 2014). Under 1980- och 1990-talen blev sfi nationellt 
reglerad med läroplan och tydligare koppling till integrations- och arbetsmark-
nadspolitik. Från 1990-talet och framåt har sfi präglats av ett fokus på att göra 
eleverna anställningsbara, genom att utveckla förmågor och kvalifikationer 
som arbetsmarknaden efterfrågar (Carlsson, 2004; Rosén 2014). Kritik mot 
sfi har handlat om utbildningens utformning och effektivitet både vad gäller 
genomströmning och hur väl de studerande förbereds för arbetsmarknaden. 
I relation till idéen att sfi ska göra migranter anställningsbara, framställs 
sfi-studerandes vilja och motivation som ett problem och incitament och 
påföljder som sfi-bonus och tidsbegränsningar av studietiden vid sfi har 
föreslagits för att fler ska klara sfi på kortare tid (Milani 2007, 2010; Lindberg 
2009).

I en longitudinell studie jämförs migranter som deltagit och inte deltagit 
i sfi i avseende på anställning och skillnader i inkomst. Studien visar att 
förekomsten av anställning och inkomstnivån initialt är högre hos de som inte 
studerar, vilket förklaras med att sfi-studenterna är i utbildning. Efter tio år är 
skillnaden i andel som har anställning marginell, 5 procent fler har anställning 
i gruppen som har studerat sfi än i gruppen som inte studerat. Störst effekt på 
graden av anställning verkar sfi ha för kvinnor och lågutbildade där skillnaden 
mellan de som gått sfi och de som inte gått sfi är något större. Studier vid sfi 
tycks inte heller ha effekt på inkomstens storlek (Kennerberg & Åslund 2010). 
Trots politiska ambitioner och initiativ riktade mot sfi som arbetsmark-
nadsinsats, visar flera studier av migranters inträde på arbetsmarknaden att 
inte bara utbildningsnivå och språkkunskaper är avgörande. Andra faktorer 
som har betydelse för inträde på arbetsmarknaden är utbildningsbakgrund, 
sociala kontakter och nätverk (Behtoui & Olsson 2014, Håkansson & Tovatt 
2017), samt ekonomiska konjunkturer och arbetsmarknadens efterfrågan på 
arbetskraft (Rooth & Åslund 2003). Ett alltför snävt fokus på språkkunskaper 
som nyckel till social inkludering genom arbete innebär alltså att andra 
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faktorer som har betydelse för social inkludering riskerar att osynliggöras 
(Behtoui & Olsson 2014; Sharif 2017). 

Carlsson (2004) diskuterar hur lärare och studerande ser på 
kunskapsbegreppet vid sfi och hur studerandes perspektiv och erfarenheter 
inkluderas i undervisning. Lärarna fokuserar främst på hur lärande sker 
medan de studerande i större utsträckning betonar innehållet, det vill säga vad 
de behöver för kunskap för att leva i Sverige. Utifrån exemplet grammatik-
undervisning visar Carlsson (2004) hur lärarna talar om att eleverna vill ha 
grammatik och varför de vill det, utan att föra en dialog med de studerande. 
Eleverna upplever att lärarna har tolkningsföreträde i fråga om vad som 
ses som viktig kunskap för dem. Carlsson (2004) problematiserar detta 
tolkningsföreträde i relation till sfi:s uppdrag att göra elever delaktiga, aktiva 
och ansvarstagande i studierna. Lärarnas tolkningsföreträde i diskussionen om 
kunskap ses som att lärarna talar för snarare än med eleverna och på så vis 
riskerar att utesluta elevernas röster. Även Lundgren (2005) och Colliander och 
Fejes (2020) beskriver hur undervisningens innehåll skapar förutsättningar 
för studerandes delaktighet i undervisningen. Ett standardiserat innehåll 
och primärt ställda icke-autentiska frågor innebär att lite utrymme ges åt 
elevernas kulturella bakgrunder, tidigare erfarenheter och kunskaper. Vidare 
har Norlund Shaswar (2014) visat på att det i undervisningens språkträning 
saknas en koppling till elevernas vardagsspråk vilket gör att eleverna får en 
mer passiv roll i klassrummet och får svårare att i vardagen använda det de 
lär sig i undervisningen. Även i en senare studie problematiseras avsaknaden 
av koppling mellan vardagsspråk och undervisningen och ses som en följd av 
sfi-lärares utmaningar att anpassa undervisningen till elevers olika nivåer av 
språkutveckling (Norlund Shaswar & Wedin, 2019).

Ett flertal studier har intresserat sig för språkundervisningens fostrande 
roll, i en bred mening. Zachrison (2014) visar att sfi-studerande som upplever 
att undervisningen fokuserar på att fostra sociala värden mer än att utveckla 
språkkunskaper för kommunikation upplevde ett utanförskap när de 
använde svenska i och utanför undervisningen. Franker (2007) pekar bland 
annat på att lärare som undervisade korttidsutbildade elever på sfi använde 
grovt förenklade bilder i sin undervisning, vilket bidrog till att infantilisera 
eleverna, det vill säga att framställa dem som barn snarare än vuxna. Lärarna 
tolkade även elevernas svårigheter att tolka bilder i undervisningen som ett 
resultat av deras annorlunda kulturer vilket skapade en ”andrafiering” av 
eleverna. Carlson (2002) beskriver ett liknande mönster och menar att lärare, 
liksom beslutsfattare, utgår från en bredare samhällelig berättelse om ett 
bristperspektiv där elever framställs sakna kunskaper om vad det innebär att 
vara en del av det svenska samhället. I relation till ett bristperspektiv formas 
lärarens roll som ansvarig för att i någon mening fostra eleverna och avgöra 
vad som är bäst för dem och vad de behöver för att leva i Sverige. I studien 
framkommer även att eleverna värjde sig mot en stereotyp beskrivning av dem 
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som svaga eller bristande, genom att berätta om att de genom att de deltagit i 
sfi hade utvecklat både självförtroende och möjligheter att agera självständigt i 
vardagen. På så vis tycktes utbildningen fungera både som en gräns för och en 
brygga till inkludering i det svenska samhället (Carlson, 2002). 

En annan fråga som uppmärksammats i forskning om sfi-undervisning, är 
betydelsen av olika språkkunskaper för lärande och inkludering. Klassrummet 
utgår inte sällan från en påtagligt enspråkig norm, utifrån vilken flerspråkig 
interaktion i huvudsak ses som ett hinder för att lära sig svenska (Rosén & 
Bagga-Gupta, 2015; Rydell, 2015; Wedin & Norlund Shaswar, 2019). Samtidigt 
finns exempel på hur flerspråkighet (bland elever och lärare) kan tillvaratas 
som en resurs i undervisning och utveckling av svenskkunskaper (Mörnerud, 
2010; Rosén & Bagga-Gupta, 2015). 

En annan aspekt av sfi som har studerats handlar om att utveckla 
språkkunskaper genom att tala svenska i och utanför klassrummet. 
Wedin & Norlund Shaswar (2019) har till exempel visat på behov av fler 
lärandeaktiviteter i mindre grupp med större utrymme för elever att interagera 
och tala svenska. Sandwall (2013) visar att elever som har arbetspraktik 
inom sfi sällan använder svenskan under sin praktik vilket begränsar elevens 
språkutveckling om sfi-läraren inte verkar för att integrera lärandet i skolan 
med lärandet på praktikplatsen. För att sfi ska stödja deltagande i samhället 
behöver den skriftspråkliga undervisningen kopplas till elevernas vardag och 
medborgarskap, och eleverna uppmuntras att använda olika språkliga resurser 
utanför utbildningen (Wedin, Rosén, & Hennius, 2018).

Tidigare forskning har således visat att sfi används som ett instrument 
för inkludering, framför allt i relation till arbete. Forskning har även visat att 
sfi-undervisningen kan inkludera såväl som exkludera. Däremot finns få studier 
av hur sfi organiseras specifikt i syfte att bidra till social inkludering. I denna 
rapport studeras just organiseringen av sfi och elevernas meningsskapande 
kring sfi och social inkludering.
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4. Social inkludering och deltagarbanor 
I detta kapitel introducerar vi våra teoretiska begrepp social inkludering, 
praktikgemenskap och deltagarbanor. 

Social inkludering används för att belysa och beskriva sfi-elevernas 
medlemskap och deltagande i samhället. Vi ser social inkludering som en 
öppen process vars slutmål kan skifta och se olika ut. Sådan definition skiljer 
sig från hur social inkludering används som policybegrepp. I policy ses social 
inkludering som ett önskat tillstånd eller mål för samhälleliga insatser riktade 
mot individer eller grupper som definierats som exkluderade (Schierup m.fl. 
2013). Vi har hämtat inspiration från Thomas Humphrey Marshalls (1950), 
definition av medborgarskap som civila, politiska och sociala rättigheter 
som en bred ingång till att studera vad det innebär att vara medborgare 
eller medlem i ett samhälle. Civila rättigheter utgörs av individens frihet, 
åsiktsfrihet, religionsfrihet, likhet inför lagen med mera. Politiska rättigheter 
berör individens möjlighet att delta i och påverka beslutsfattande och sociala 
rättigheter handlar om människors rätt till välfärd och trygghet. Vidare utgår 
vi från att dessa rättigheter har både en formell och en substantiell dimension 
(Bottomore, 1992). Den formella dimensionen handlar om huruvida individen 
har eller inte har rättigheter, och den substantiella dimensionen handlar om 
vilka möjligheter individen har att utnyttja dessa rättigheter på lika villkor 
som andra medborgare. Kritiska perspektiv på medborgarskap, rättigheter 
och social inkludering har intresserat sig för vad civila, politiska och sociala 
rättigheter innebär för olika grupper och vilka olika villkor för deltagande som 
skapas utifrån till exempel klass, kön och etnicitet (Marshall, 1950; Lister, 
1990; Pateman, 1988; Schierup, 2010). Vårt analytiska fokus riktas därför mot 
vilken mening som ledning, lärare och elever i det empiriska materialet ger 
social inkludering, vilka villkor för deltagande, både formella och substantiella, 
som formas och hur de formas genom sfi:s organisering. 

För att undersöka vad sfi innebär för eleverna och vilka förutsättningar 
för social inkludering som formas genom sfi använder vi begreppet 
praktikgemenskap, som betecknar ett socialt sammanhang som innefattar 
mänskliga relationer och handlingar och som är förbundet med andra 
praktiker (Lave & Wenger, 1991). En praktikgemenskap kännetecknas av att de 
som deltar samlas kring ett gemensamt åtagande, en gemensam uppsättning av 
resurser, exempelvis språk, värderingar, rutiner och gemensamma berättelser 
om praktiken (Wenger, 1998). Undervisnings- och lärandepraktiken på sfi ses 
som en praktikgemenskap där det gemensamma åtagandet är att utveckla 
elevernas bemästrande av både språk och andra artefakter, det vill säga 
fysiska och konceptuella verktyg som används och (re)produceras i praktiken 
(Wenger, 2010). Ett annat centralt begrepp är deltagarbanor som beskriver 
hur människor genom deltagande i olika praktikgemenskaper, såsom utbild-
ningssammanhang, arbete och andra sociala sammanhang, utvecklar både 
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färdigheter att handla i dessa praktiker och sin förståelse av sig själva i dessa 
sammanhang (Wenger, 1998; Pedersen & Nielsen, 2009). Deltagarbanor 
är kopplade till individens tidigare erfarenheter, nuvarande situation och 
föreställningar om framtiden (Wenger Trayner & Wenger Trayner, 2015). 

I denna rapport visar vi hur lärarnas handlingar i undervisningen, vad 
de faktiskt gör och vad de talar om att de gör, förhåller sig till de banor som 
lärarna ser för elevernas deltagande i samhället. Vi visar också hur eleverna 
skapar mening i sitt deltagande i sfi i relation till att vara och bli delaktiga 
och forma sitt liv i Sverige. Vidare, hjälper begreppet deltagarbanor oss att få 
syn på hur migranterna skapar mening kring olika sociala sammanhang de 
har ingått i, ingår i, eller vill ingå i, samt hur dessa sammanhang förhåller sig 
till varandra och till det eleverna vill uppnå i sina liv ( jfr Nielsen 2008). Det 
handlar om vilka sociala sammanhang och relationer som, i likhet med sfi, 
tillskrivs betydelse för deras deltagande i samhället. 
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5. Metod
Studiens forskningsdesign är inspirerad av en bred fältstudietradition, där 
olika kvalitativa material används för att beskriva och skapa en förståelse för 
de empiriska sammanhang som undersöks (Hammersley & Atkinson, 2007). 
Sfi har studerats i två olika kommuner genom observationer och kvalitativa 
intervjuer. För att besvara studiens frågeställningar analyseras det empiriska 
materialet utifrån två huvudsakliga angreppssätt: för det första som lokala fall 
med fokus på kommunernas organisering av sfi i relation till statliga direktiv 
och nationella regleringar, för det andra utifrån elevernas deltagarbanor och 
meningsskapande kring sfi och dess betydelse. 

Urval av kommuner
Vi har velat skapa djup i det empiriska material som samlats in, vilket kräver 
kännedom om kontexten och gjort att vi valt att begränsa urvalet till två 
kommuner. En utgångspunkt för urvalet var storleken på kommunerna. Vi 
valde därför en större stad och en mindre stad (jfr SKR, 2021) som empiriska 
sammanhang. De är geografiskt lokaliserade nära flera närliggande städer 
dit det är möjligt att pendla för arbete och vidare studier. Valet av kommuner 
gjordes även med avseende på möjligheten för oss att få tillträde, då det 
sedan tidigare fanns upparbetade relationer mellan forskargruppen och 
kommunernas vuxenutbildning. Hösten 2019 hade den mindre kommunen 
totalt 584 elever och den större kommunen ca 1500 elever på sfi. 

Datainsamling
Den första omgången av datainsamling genomfördes under hösten 2019. 
Skolornas verksamhet observerades parallellt med att policydokument 
samlades in och intervjuer med tjänstemän i den kommunala förvaltningen och 
skolledare genomfördes. I den mindre staden intervjuades en förvaltningschef, 
rektor för kommunens sfi, rektor för en upphandlad sfi-verksamhet som 
var på väg att fasas ut, samt en samordnare för sfi och samhällsorientering 
på den kommunala sfi-skolan. I den större staden intervjuades en chef vid 
arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen och en rektor på sfi. 
Intervjuerna var semistrukturerade och handlade om sfis organisering i 
kommunen och på skolan (bilaga 1). De dokument som samlades in var 
kommunala styrdokument och sfi-skolornas dokument, samt undervisnings-
material.

Observationerna genomfördes i syfte att bekanta oss med de olika 
sammanhangen för sfi och få en bild av dess organisering i de två kommunerna. 
Ett annat syfte var att presentera oss för eleverna och på så vis minska 
tröskeln för dem att delta i intervjuer i ett senare skede av studien. Under 
observationerna skuggades sju lärare: tre i den större kommunen och fyra i 
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den mindre under sammanlagt sju respektive fem halvdagar, vid olika tillfällen 
under en termin. Samtliga studievägar observerades vilket även inkluderade 
särskilda inriktningar såsom yrkesintegrerad sfi och en specifik metod som 
detta fall riktades mot kortutbildade.

Vid observationerna följde vi lärare i deras arbete, främst bestående av 
undervisning men även ett par lärarmöten och lärararbete som skedde utanför 
klassrummet. Därutöver genomfördes en observation av en sfi-lärare som i 
sitt uppdrag undervisade svenska för föräldralediga på Familjecentralen i en 
integrerande verksamhet för besökare på den öppna förskolan. Samtliga sju 
lärare som vi observerade intervjuades också. Därutöver intervjuades ytterligare 
en lärare för att täcka av alla studievägar. Intervjuerna var semistrukturerade 
med frågor om undervisningens organisering, lärarnas uppdrag, elevernas 
potential och sfi:s betydelse för elevernas sociala inkludering (bilaga 2). 

Vid ett första tillfälle intervjuades elever på skolorna under hösten 2019, 
och ett fåtal intervjuades i januari och februari 2020. I urvalet ingick elever på 
samtliga studievägar varav några med yrkesinriktning. Både män och kvinnor 
intervjuades, och intervjupersonernas ålder varierade från 20 till drygt 50 
år. Eleverna kom från 15 olika länder och talade olika språk. En majoritet av 
intervjuerna genomfördes på svenska och sex stycken genomfördes med tolk.

Under 2021 kontaktades intervjupersonerna med en förfrågan om att 
delta i en uppföljande intervju. Efter att ha använt olika kontaktvägar och 
påminnelser genomförde vi till slut intervjuer med 16 personer, ungefär 
hälften av eleverna från första intervjuomgången. Dessa uppföljande intervjuer 
genomfördes på distans via Zoom eller telefon. Även vid denna intervjuomgång 
fanns en spridning vad gäller intervjupersonernas kön, ålder, studiebakgrund 
och livsomständigheter. De flesta elever hade sedan första intervjun fortsatt att 
studera, andra arbetade och ytterligare ett par var föräldralediga eller väntade 
på fortsatta sfi-studier. Eftersom vi saknar information om vad dessa elever 
befinner sig eller vad de gör kan vi inte göra någon bortfallsanalys kring vad 
det innebär för vårt resultat. En fundering är om de som tackade nej till en 
andra intervju i mindre utsträckning hade kommit vidare i sina önskade banor. 
Elevintervjuerna var semistrukturerade. De fokuserade på hur och vilken 
mening eleverna tillskrev sitt deltagande i sfi och sina vidare deltagarbanor 
i Sverige. Att intervjua eleverna vid två olika tidpunkter skapade möjlighet 
att analysera betydelsen av sfi under studierna och en tid efteråt. Vi frågade 
om elevernas planer och drömmar inför framtiden vid första intervjun, och 
följde sedan upp planer och drömmar vid den andra intervjun. Därtill fick 
vi också underlag för att identifiera andra sammanhang av betydelse för 
deras deltagarbanor (bilaga 3 och 4). Samtliga intervjuer spelades in och 
transkriberades. 
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Etik
Projektet är del av ett större forskningsprogram (Migration, lärande och social 
inkludering) som har prövats och godkänts av den regionala etikprövnings-
nämnden i Linköping (Dnr 2017/280-31). Insamling och hantering av data 
följer de forskningsetiska riktlinjer som anges av Vetenskapsrådet (2017). Detta 
innebär bl.a. att deltagarna i studien informerades både skriftligt och muntligt 
om projektets syfte, tillvägagångssätt och att deltagande var både frivilligt och 
konfidentiellt. Informationen var skriven på svenska, och för eleverna på enkel 
svenska. I flera fall informerade lärarna om studien i sina klasser. Vid varje 
intervju upprepade vi villkoren för insamling och behandling av data och att 
deltagandet var frivilligt och konfidentiellt. Intervjupersonerna lämnade vid 
intervjun även skriftligt samtycke att delta i studien.

Analys
Först har vi analyserat dokument, och intervjuer med förvaltningschefer, 
rektorer, utvecklingsansvarig på skolnivå, samt lärare med fokus på 
utbildningens organisering, när det gäller likheter och skillnader i 
kommunernas förutsättningar och strategier. Särskilt intresse har riktats mot 
sätten att organisera sfi i relation till nationella riktlinjer och social inkludering. 

I ett andra skede har vi tematiskt analyserat ( jfr Boyatzis, 1998) 
fältanteckningar från observationerna och transkriptioner från 
lärarintervjuerna med fokus på undervisningens organisering och lärarnas 
meningsskapande av sfi. Vägledande i analysen har varit vad eleverna förväntas 
lära sig, hur lärare ser på sfi och vad de gör i sin undervisning för att bidra till 
elevernas sociala inkludering. Då vi i materialet inte sett att undervisningen på 
ett övergripande plan varierat mellan kommunerna har vi valt att inte jämföra 
dem i detta avseende.

Elevintervjuerna analyserades tematiskt med fokus på elevernas 
meningsskapande kring sfi och social inkludering. En utgångspunkt för 
analysen har varit sfi-klassrummet som en praktikgemenskap som syftar till att 
eleverna ska utveckla olika resurser för att få tillträde till och förutsättningar 
för att kunna delta i andra praktikgemenskaper och på så vis möjliggöra 
social inkludering. Därutöver har vi analyserat materialet i sin helhet för att 
identifiera olika deltagarbanor och vilken betydelse olika sociala sammanhang 
och relationer har för social inkludering. För att visa på variationen i de 
studerandes livssituation och deltagarbanor presenterar vi fem deltagarbanor 
som illustrerar migranters meningsskapande kring faktiskt och önskat socialt 
deltagande. 
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6. Kommunal organisering av 
sfi för social inkludering 
Den kommunala organiseringen skapar olika lokala institutionella 
förutsättningar för sfi att bidra till social inkludering. I följande kapitel 
beskriver vi hur studiens två kommuner har tolkat det kommunpolitiska 
uppdraget att anordna sfi, vilka förväntningar och ambitioner som uttrycks 
i styrdokument och av företrädare för verksamheten. Vi undersöker vidare 
vad som karaktäriserar de respektive kommunernas olika sätt att organisera 
sfi utifrån val av utbildningsanordnare, ekonomiska och kompetensmässiga 
resurser, kursinriktningar och stöd för elevens studiegång.

Kommunal styrning – politisk organisation kring och synen på sfi 
Kommunerna ansvarar för att sfi bedrivs i enlighet med nationella syften 
och kursmål, men formulerar därutöver egna, lokala mål och direktiv. Det 
politiska uppdraget och syftet med sfi varierar beroende på vilken politisk 
nämnd som ansvarar för sfi. I den mindre kommunen ansvarade nämnden 
och förvaltningen för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser för sfi. I 
intervjuerna framkom att rektor och förvaltningschefen hade nära samarbete. 
Dessutom fanns en samverkansplattform mellan arbetsmarknadsenhet, 
socialtjänst och arbetsförmedlingen. I vuxenutbildningens uppdrag i 
kommunens kommunplan för 2019–22, nämns inte något specifikt om sfi. 
Däremot formuleras följande:

kommunens vuxenutbildning ska bidra till att tillgodose 
näringslivets behov av kompetens genom att tillhandahålla 
utbildningar på såväl gymnasial som yrkeshögskole- och 
högskolenivå. Organisationen ska fokusera på bristyrken och vara 
snabb att ställa om till nya branscher i takt med förändringar på 
arbetsmarknaden (s. 6). 

Vidare anges det i planen att:

Kommunen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för 
alla i arbetsför ålder att arbeta, studera eller delta i andra 
kompetenshöjande aktiviteter … För personer med otillräckliga 
kunskaper i svenska ska yrkesutbildning kombineras med 
språkutbildning och arbete eller praktik (s. 7).

I kommunen framstår vuxenutbildning generellt alltså som ett verktyg för 
bredare kompetensförsörjning med tydligt fokus på arbetsmarknadens 
behov och efterfrågan. Både utifrån den organisatoriska placeringen och hur 
uppdraget formuleras behandlas sfi som en fråga om individens försörjning 
och sysselsättning. 
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I den större kommunen ansvarade Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden för sfi. Vuxenutbildningen var i likhet med den mindre kommunen 
nära kopplad till lokal arbetsmarknadspolitik. Men en skillnad var att sfi:s 
uppdrag i den större kommunens kommunplan (2019) betonade individens 
behov av försörjning och sysselsättning snarare än näringslivets behov av kom-
petensförsörjning som i den mindre kommunen.

I båda kommunerna fanns ett samarbete mellan sfi och arbetsförmedlingen 
inom ramen för det statliga initiativet Delegationen för unga och nyanlända 
till arbete (DUA). Syftet med DUA är att effektivisera unga och nyanländas 
etablering på arbetsmarknaden genom en sammanhållen process. I den större 
kommunen fanns därutöver en lokal överenskommelse om att språkstudier 
borde ha företräde framför andra typer av etableringsinsatser då de olika 
aktörer som ansvarade för arbetsmarknadsinsatser, sfi och andra studier 
konkurrerade om deltagarnas tid. Vid lektionsobservationerna såg vi exempel 
på denna konkurrens. Elever var frånvarande på grund av möten med olika 
myndigheter och en elev bad sin lärare kontakta en handläggare om att byta tid 
så att eleven kunde närvara vid ett prov.

Tidigare forskning har visat på konkurrens mellan olika politiska intressen 
och syften med sfi: som en språkutbildning, arbetsmarknadsinsats eller 
integrationsinsats (Lindberg & Sandwall, 2007; 2012, Rosén, 2014). I de 
studerade kommunernas är sfi organisatoriskt placerat tillsammans med ar-
betsmarknadsfrågor och tydligt formulerat som en arbetsmarknadsfråga. 
Sfis potential för social inkludering präglades av deltagande i och etablering 
på arbetsmarknaden. Den kommunala tolkningen var därmed snävare än 
det nationella uppdragets tolkning som även innefattar deltagande i studie- 
vardags- och samhällsliv ( jfr Skolverket, 2018a) 

Kommunala strategier för att möta sfi:s uppdrag att 
individanpassa efter en heterogen målgrupp
I det nationella sfi-uppdraget anges vikten av att anpassa undervisningen till 
varje elev. I läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12) står att: 

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är 
individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål 
med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför 
anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den 
kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen 
ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och 
förutsättningar (Skolverket, 2012).

Utdraget visar att sfi enligt de nationella styrdokumenten ska organiseras med 
hänsyn till elevernas olikheter. I vår genomgång av kommunala styrdokument 
för sfi är detta perspektiv delvis framträdande. I en nämndrapport från den 
mindre kommunen framhålls bland annat att individer behöver få ”ta del av 
rätt insatser i förhållande till de individuella förutsättningarna” i samband 
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med rutiner för återvändare till sfi-studier. I rapporten framgår även behov av 
tydligare kriterier för att bedöma om elever som slutat sfi på grund av bristande 
progression får komma tillbaka, behovet av stödinsatser och att tydligare 
förmedla förväntningar på eleverna. I kommunplanen behandlas frågan om 
flexibelt lärande i relation till målsättningen att så snabbt som möjligt få 
eleverna vidare till arbete snarare än till elevernas olika behov av utbildning. 

I en kvalitetsrapport från den större kommunen (2018) förs ett resonemang 
om att undervisningen måste anpassas till mångfalden av elever utifrån det 
statliga uppdraget för vuxenutbildningen. Vårt material visar viss flexibilitet 
i form av undervisning på olika tider, varierande studietakt, samt insatser för 
elever i behov av särskilt stöd, såsom modersmålsstöd, specialpedagogiskt stöd, 
särskilda skrivgrupper, förlängd studietid, samtalsstöd med lärare eller kurator, 
och/eller studiemotiverande samtal riktade specifikt mot elever vars motivation 
i något avseende sågs brista. Grunden för sådana anpassningar och stöd var 
månatliga uppföljningar för att identifiera stöd till elever med bristande 
progression. I den lokala organiseringen av kommunernas sfi omsattes alltså 
uppdraget om flexibilitet och individanpassning i form av stödinsatser för 
snabbare och ökad genomströmning av elever. I den mindre kommunens 
nämndrapport aktualiseras även frågan om gränsdragning för elever som inte 
ses ha förutsättningar att fullfölja sfi. 

Båda kommunerna erbjöd särskilda studieinriktningar för olika 
elevgrupper. Den mindre kommunen anordnade/hade tidigare anordnat 
sfi med jobbspår med inriktning mot t.ex. vårdyrken både på gymnasial 
och förgymnasial nivå. I den större kommunen erbjöds deltidskurser, 
kvällskurser samt distanskurser, samt sfi med språkpraktik inom områden 
som vård/omsorg, kök, handel/lager/service, pedagog eller industri/hantverk. 
Språkpraktiken sågs som en möjlighet för eleverna att skapa kontakter och få 
arbetslivserfarenhet i Sverige. Gemensamt för de lokala yrkesinriktningarna 
var att urvalet av yrkesområden gjordes utifrån den lokala arbetsmarknadens 
behov av arbetskraft i olika branscher. Att en del yrkesinriktningar anordnades 
inom ramen för DUA är ytterligare exempel på att utbildningens syfte och 
inramning präglas av ett arbetsmarknadsfokus. 

Utöver yrkesinriktningarna anordnade kommunerna inriktningar 
anpassade efter elevernas utbildningsbakgrund och studievana. I den mindre 
kommunen fanns 2017–2019 en inriktning för kortutbildade. Bakgrunden 
var att många elever upplevde att de misslyckades med sfi och hoppade av 
utbildningen. Projektet syftade specifikt till att minska kvinnors frånvaro i 
undervisningen. 

Det statliga uppdraget att erbjuda utbildning anpassad efter den 
heterogena målgruppens behov omsattes i de studerade kommunerna genom 
olika typer av kurser – på plats eller på distans, på hel- eller halvfart. Som visat 
anordnade kommunerna även specifika stödinsatser för elever som bedömdes 
ha jämförelsevis svårare att klara studierna, och olika inriktningar som är 
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anpassade efter elevernas studiebakgrund eller riktade mot ett visst yrke. De 
yrkesinriktningar som erbjöds/hade erbjudits styrdes av arbetsmarknadens 
behov, vilket innebär att specifika delar av arbetsmarknaden presenteras som 
möjliga vägar för sfi-studerande att inkluderas i arbetslivet. 

Huvudmannaskapets betydelse för lokala 
tolkningar och organisatoriska lösningar
Nationell statistik visar att vissa kommuner bedriver all sfi i egen regi medan 
andra kommuner upphandlar delar av eller hela utbildningen eller köper 
sfi-platser av närliggande kommuner. 62 procent av sfi:s kursdeltagare går 
en utbildning som bedrivs i kommunal regi och 38 procent en utbildning 
som bedrivs av annan utbildningsanordnare. Huvudmannen ansvarar för att 
läroplanen, lagar och förordningar följs. Samtidigt har huvudmannen utrymme 
att forma verksamheten på olika sätt, utifrån exempelvis olika värderingar och 
lokal praxis (Skolverket, 2019). Mot denna bakgrund kan sfi-utbildningens 
huvudmannaskap ha betydelse för hur sfi organiseras och innebär social 
inkludering. 

I den större kommunen bedrevs all sfi i kommunal regi, i en skola vars 
lokaler enbart rymde sfi-verksamhet. En av skolledarna menade att det 
innebar ett större elevunderlag, vilket gav större möjlighet att erbjuda 
olika inriktningar efter elevernas behov. Sfi-verksamheten stod för en 
omorganisation där den skulle delas i tre enheter beroende på studienivå 
och inriktning. Det övergripande syftet med den nya organisationen var att 
koppla sfi närmare arbetsmarknaden. Omorganiseringen beskrevs som ett 
sätt att styra mot en mer likvärdig utbildning. För att nå detta mål föreslogs 
tydligare ansvarsområden för rektorerna och skärpt styrning av lärarna som 
uppmanades att i större utsträckning arbeta med gemensamt material och 
bestämda teman i undervisningen. 

I den mindre kommunen ansvarade förvaltningen för vuxenutbildning 
och arbetsmarknadsinsatser även för sfi i en närliggande, mindre kommun. 
Samarbetet innebar att elever från den närliggande kommunen kunde läsa 
vissa sfi kurser på sin ort. Enligt ledningen innebar detta logistiska svårigheter 
för elever att lämna och hämta barn på förskola och skola, samt ökade 
resekostnader. Samtidigt var utbudet av kurser större i huvudkommunen och 
det gick att läsa på kvällstid. Att lokalerna inrymde både sfi-studerande och 
andra komvuxelever gav dessutom förhoppning om att sfi-eleverna skulle 
inspireras till fortsatta studier. 

Den mindre kommunen hade under perioden 2017–2019 upphandlat en 
del av sfi från ett privat utbildningsföretag. Skolan bedrev främst undervisning 
för elever på studieväg 1, vilket den kommunala skolan då själv gav i liten 
omfattning. En skillnad mellan den kommunalt anordnade sfi-verksamheten 
och den upphandlade var att den senare utöver de kommunala riktlinjerna 
arbetade utifrån sin egen värdegrund, vilken bland annat underströk att lärarna 
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skulle arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv och var baserad på analyser av 
hur den egna organisationen gynnade och/eller missgynnade olika elevgrupper. 
Exemplet visar att social inkludering även inom sfi inom en kommun kan ges 
olika vikt och innebörd när det gäller ambitioner, mål och riktlinjer för hur sfi 
kan bidra till social inkludering i och/eller efter utbildningen. 

Utbildningens resurser – ekonomiska 
förutsättningar och personell kompetens
Som beskrivits har kommunerna olika ekonomiska förutsättningar och de 
fördelar det statliga etableringsbidraget mellan nyanländas sfi-utbildning, 
samhällsorientering och tolkverksamhet på olika sätt (Utbildningsdeparte-
mentet, 2019). Flertalet migranter som kom till Sverige 2014–2016 kom att 
ingå i det statliga etableringsprogrammet, vilket syftar till att stötta migranter 
att etablera sig i arbetslivet, inte minst genom utbildning. Etableringsbidraget 
täcker dock inte alltid elevens hela tid på sfi. I båda kommunerna innebar detta 
att skolan fick ta av sin rambudget för att finansiera elevernas hela studiegång. 
Därmed minskade budgetutrymmet för till exempel inköp av material, lärares 
kompetensutveckling och undervisningstid, samt annat personellt stöd. 

Skillnader i resurser för kompetensutveckling av lärare och prioriteringar 
i fråga om undervisningstid riskerar att göra utbildningen mindre likvärdig 
mellan landets kommuner (Utbildningsdepartementet, 2019). Ledningarna 
och lärarna i studien menade att kollegialt lärande var den modell för 
kompetensutveckling som användes och var möjlig utifrån de ekonomiska 
resurserna. I den större kommunen fanns även en förstelärare med särskilt 
ansvar för kompetensutveckling i arbetslagen. 

I debatten om sfi, integration och arbetsmarknad har kritik riktats mot att 
andelen behöriga lärare inom sfi är för låg och att kommuner och andra utbild-
ningsanordnare har svårt att kompetensförsörja verksamheten (SKL, 2015). 
Statistik visar att antalet heltidsanställda sfi-lärare minskat mellan 2016–2019, 
men att andelen behöriga lärare har ökat. 2019/20, när datainsamlingen 
gjordes, var 44,5 procent av landets totalt 3088 sfi-lärare behöriga (Skolverkets 
statistik, 2019). I de studerade kommunerna hade skolorna låtit sina lärare 
ta del av Lärarlyftet – en satsning på vidareutbildning av lärare – och aktivt 
arbetat för att rekrytera behöriga lärare. De tillsvidareanställda lärarna var 
därför behöriga och utgjorde en majoritet av kollegiet. De två studerade 
kommunerna hade således en hög andel lärare med behörighet att undervisa 
på sfi, jämfört med Skolverkets nationella statistik (Skolverkets statistik, 2019). 

I den mindre kommunen fördelades antal elever per lärare enligt en princip 
om mindre klasser och högre lärartäthet på de lägre nivåerna än på de högre. I 
B-kursen på studieväg 1 var det 15–20 elever och på C- och D-kurserna snarare 
20–25 elever/klass. I den större kommunen var storleken på elevgrupperna 
ungefär desamma. Lärarna där beskrev att stora elevgrupper gjorde det svårare 
att individanpassa undervisningen efter elevernas behov.
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Ytterligare personella resurser i utbildningen var lärarassistenter, varav 
en del talade både svenska och något av de mer vanligt förekommande 
modersmålen bland sfi-eleverna. De kunde till exempel vara med på 
introduktionskursen och som stöd för den ordinarie lärarens arbete i 
klasserna. Ibland fick ett litet antal elever extra stöd av en lärarassistent eller 
specialpedagog. Andra gånger undervisade lärarassistenten en klass medan 
läraren undervisade en mindre grupp elever i behov av stöd. På skolorna fanns 
även studie- och yrkesvägledare, kurator och samordnare. 

Dessa exempel visar att ekonomi utgör ramar för undervisningens 
organisering, lärararbetet och tillgången till stödresurser. Ett rimligt 
antagande är att stora elevgrupper tillsammans med brist på läromedel, 
modersmålsstödjare och specialpedagogiskt stöd får störst konsekvenser 
för de elever som har svårast att tillgodogöra sig sfi. Därmed finns risken att 
elever på en och samma sfi-skola som inte får en likvärdig utbildning sett till 
anpassningar efter deras behov. Sfi:s potential för social inkludering kommer 
alltså delvis an på individens vana av/ förutsättningar för studier.

Institutionell design för genomströmning
Kritik har riktats mot att sfi har en alltför låg grad av genomströmning. Endast 
63 procent av de elever som påbörjade sfi 2016 uppnådde godkänt på minst en 
kurs två år senare. 24 procent av eleverna hade avbrutit en eller flera kurser och 
inte slutfört någon kurs under perioden. Övriga 13 procent antogs gå kvar på 
den kurs de påbörjat (Skolverket, 2019). 

Frågan om vilka som klarar sfi och hur kommunerna hanterar elever 
som har svårt att fullfölja studierna är återkommande i dokumenten och 
intervjuerna med ledning och lärare. I den mindre kommunen hade nämnden 
gett sfi uppdrag att öka genomströmningen och förbättra måluppfyllelsen i 
utbildningen, så att fler elever slutförde både enskilda kurser och hela sfi. För 
att möta dessa krav hade förvaltningen infört en schablon för antalet veckor/
studieväg. I den större kommunen fick sfi 2019 för första gången ett specifikt 
mål i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhetsplan. 
Målet var vagt formulerat, att sfi ska utvecklas, men det angavs att målet skulle 
följas upp genom att se hur lång tid det tog för elever på studieväg 2 att nå 
godkänt betyg på B- respektive D-kurs. I likhet med den mindre kommunen 
anger de politiska direktiven för sfi framför allt att fler elever ska klara sfi på 
kortare tid. 

I lednings- och lärarintervjuerna framkommer att de kommunalpolitiska 
målen inte bara fick konsekvenser för organiseringen av sfi i form av schabloner 
och ökad uppföljning, utan även för elevernas faktiska möjligheter till lärande. 
I båda kommunerna beskrevs en motsättning mellan politiska krav på snabb 
genomströmning och nationellt formulerade kunskapskrav i sfi:s kursplaner. 
Om elever så fort de fått godkänt på ett prov flyttas upp till nästa kurs finns 
en risk att de kunskaper de får med sig inte är tillräckliga. Den lokala politiska 
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styrningen med sitt fokus på effektivitet i termer av kortare studietider 
och ökad genomströmning riskerar, om den frikopplas från de nationella 
kursmålen kring vad eleverna förväntas kunna, att leda till att eleverna inte 
utvecklar tillräckligt goda kunskaper för att klara fortsatta studier. Detta 
innebär begränsat utrymme åt det nationella uppdraget att stödja elevers 
delaktighet och frågor om hur undervisningens innehåll, form och kvalitet 
påverkar elevernas möjligheter till social inkludering. 

De politiska målen för sfi:s genomströmning formar utbildningens 
organisering. I kommuner och på enskilda skolor organiseras elevernas väg 
genom sfi på olika sätt. Inledningsvis kartläggs elevernas mål, intressen, 
bakgrund och erfarenheter som grund för sortering in i olika studievägar 
och kurser. Kartläggningen utgör en grund för den individuella studieplanen 
utifrån elevens förutsättningar och förväntade studietakt (Utbildningsdeparte-
mentet, 2019). Det är lokala variationer i fråga om intag av elever, introduktion, 
stöd i studierna och rutiner vid studieavbrott.

I sfi sker ett kontinuerligt intag för att kunna erbjuda elever utbildningsplats 
inom den tid de har rätt till ( jfr 22 kap. 11 § skollagen; SFS, 2015:482 29 §). I 
den mindre kommunen hade intagning och testning av nya elever ändrats från 
var tionde till var femte vecka, med syfte att minska kötiden. Intagning skedde 
parallellt med de nationella proven då elever med ett godkänt prov gick vidare 
till nästa kurs eller avslutade utbildningen. Därmed frigjordes nya platser på 
kurserna. I den större kommunen skedde kunde intaget ske varje vecka. 

Introduktionen till sfi varierade både mellan och inom kommunerna 
över tid, vad gäller förekomst, längd och innehåll. I den mindre kommunen 
hade den längre introduktionskursen visat sig leda till både högre studietakt 
och bättre resultat. Men den hade av ekonomiska skäl kortats ner och kom 
framför allt att utgöra underlag för elevernas placering i studieväg och kurs 
med kartläggning, samt viss introduktion. I den större kommunen fördelades 
eleverna av en samordnare i de grupper där det fanns plats och meddelade 
lärare och elever om startdatum. Tidigare fanns en introduktionskurs, men så 
var inte längre fallet. Det fanns dock planer på att starta en sluss-grupp för 
nya elever i form av en kurs på 1–2 veckor som fokuserade på studieteknik 
och förväntningar på sfi-studerande. Detta skulle dock kräva att placeringen 
av elever organiserades samordnat varannan vecka. 

Skolorna i studien använde sig av olika stöd för elevens studiegång. Un-
dervisningsgrupperna utformades för att underlätta undervisning och lärande 
då eleverna placerades i olika studieväg och kurser. I den mindre kommunen 
arbetade två modersmålsstödjare eller kulturtolkar, vars stöd erbjöds 
framför allt på språk som talades av många elever, till exempel arabiska. I 
båda kommunerna fanns specialpedagogiskt stöd, kurator och studie- och 
yrkesvägledare.

Trots det stöd som ges finns en gräns för vilka elever som får vara kvar i 
studierna (jfr SFS, 2015:482). Denna gränsdragning förhandlas lokalt. På de 
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studerade skolorna avskrevs elever som inte gjorde tillräcklig progression och 
som därmed inte ansågs ha förutsättningar att klara av sfi. Detta sågs bero 
på brist på motivation, hög ålder, sjukdom och vård av barn, diagnoser och 
trauman. Bristande motivation ansågs bero på att elever inte alltid kände till 
målet med studierna och att kraven var för otydliga. I relation till elever som 
avskrevs uttryckte en av förvaltningscheferna att det fanns behov av alternativ 
till sfi.

…Då kanske man behöver något annat. Så att det har rektor lagt in 
och jobbar mer med. En person som inte kommer framåt, kanske 
inte är motiverad just nu, kanske den ska vara i en arbetsmark-
nadsåtgärd under en period. Prova någonting annat.

Avskrivna elever har enligt Skollagen (2010:800) rätt att vid särskilda skäl 
kunna återuppta sfi-studier. Villkoren för detta skiljer sig åt mellan olika 
kommuner. I materialet ges exempel på villkoren i en grannkommun, där 
elever som avbrutit studierna av andra orsaker än graviditet, sjukdom eller 
arbete inte garanterades en ny plats utan behövde vänta minst sex månader 
på att återuppta sina studier, och då enbart om de kunde visa att deras 
förutsättningar för studier hade förändrats. Med hänvisning till denna rutin 
efterfrågades det i den egna kommunen tydligare riktlinjer för beslut kring 
återkomst till studier. En ökad tydlighet förmodades motivera eleverna i deras 
studier och till att ta del av individuellt baserade stödinsatser.

De politiska målen om att öka genomströmning och måluppfyllelse fick 
stor inverkan på utbildningens organisering. För att motverka studieavbrott 
och hjälpa elever att fullfölja sfi-utbildningen angavs olika strategier. Utöver 
en översyn av rutiner och uppföljning av förutsättningar och resultat, samt en 
reglering av antal veckor/studieväg startade skolan i den mindre kommunen 
ett arbete med individuella studieplaner. En konkret tidsangivelse i form av 
start- och slutdatum i studieplanerna angavs som ett incitament för eleverna 
att studera:

Och att man har … ett tydligt mål, så att eleven vet ”Vad är det jag 
ska jobba mot?” för att komma vidare till nästa kurs. Så att det 
inte är en ocean av tid, utan att ”Till de här veckorna så ska jag 
leverera det här”. Ungefär som det är i skolan överlag. Om du och 
jag studerar, eller barn i skolan, så har man ju ändå något att … 
”Den här kursen ska ge det här.” (Förvaltningschefen)

Citatet visar även att de individuella studieplanerna skulle ge eleverna 
överblick över sina studier och synliggöra deras ansvar för progression. I båda 
kommunerna användes även dokumentation och uppföljning av studieavbrott 
för att skapa kunskap om elevernas väg genom studierna och orsakerna till att 
avvikelser från denna och därmed bättre kunna förebygga studieavbrott.

Sfi:s målgrupp formuleras med en bred definition och formella rättigheter 
att studera vid sfi. Den kommunala organiseringen av utbildningen ger dock 
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olika studiemässiga förutsättningar för individen. Den kommunpolitiska 
styrningen fokuserar framför allt på elevernas olika förutsättningar att 
studera som en fråga om effektivitet i form av ökad genomströmning. De sätt 
som sfi organiseras på tycks, med grund i de intervjuer vi genomfört, skapa 
en motsättning mellan krav på genomströmning och kunskapskraven i sfi:s 
kursplaner. Denna motsättning kan beskrivas i termer av kvantitet kontra 
kvalitet, där studietakten i någon mening framstår som viktigare än kvaliteten 
i undervisningen och vilken kunskap som eleverna faktiskt utvecklar. Intro-
duktionskursernas vara eller inte vara, dess längd och innehåll ger studerande 
olika förberedelser inför studierna. Vidare kan tillgången till modersmålsstöd 
underlätta för vissa elever att tillgodogöra sig sfi samtidigt som det är svårt 
att tillgodose detta behov för elever med modersmål som är i minoritet på sfi. 
Insatser i form av stödundervisning eller kuratorskontakt fanns, men detta 
var inte tillräckligt för alla. Elever som inte sågs ha möjlighet att slutföra sfi 
avskrevs från studierna. Båda kommunerna har påbörjat ett uppföljningsarbete 
för att kartlägga orsaker till studieavbrott. En analys av avbrott i studierna 
som synliggör skillnader i faktiska förutsättningar att studera sfi, gör att dessa 
skillnader blir möjliga att möta, inom ramen för sfi eller i alternativ form för 
att bättre kunna möta migranters behov av språkkunskaper som möjliggör 
deltagande i samhället. 
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7. Att organisera undervisning 
för social inkludering
I detta kapitel utgår vi från data från observationer och intervjuer med lärare. 
Vi analyserar hur lärarna agerar, och vill agera, för att bidra till elevernas 
deltagande i det svenska samhället. Materialet analyseras med särskilt fokus 
på lärarnas syn på vad eleverna behöver lära sig för att kunna delta i samhället.

Elevernas lärandebehov i relation till social inkludering
När lärarna talar om elevers behov och förutsättningar återkommer en 
uppdelning mellan å ena sidan välutbildade och å andra sidan mindre 
utbildade elever. En lärare, Eva, beskrev välutbildade elever på studieväg 3 
som var förmögna att ta ansvar för sitt eget lärande vilket vanligen innebär 
snabb progression i studierna. Jämfört med eleverna i studieväg 2 sågs dessa 
elever ha mindre behov av repetition i undervisningen. Eva berättade att 
hon uppmanade dessa elever att själva avgöra vad de behövde träna mer på i 
grammatik och att på egna initiativ göra övningar på skolans lärplattform. 

När lärarna talade om elever på studieväg 1 och elever som var något äldre 
så beskrevs andra förutsättningar för att lära sig språket. För dessa elever 
lades betydligt större fokus i undervisningen på att eleverna skulle klara av 
vardagslivet och erhålla ett jobb. I nedanstående citat beskriver två lärare fokus 
i denna typ av undervisning: 

Hilda: Ja, att man ska kunna klara sig själv. Nummer ett, alla 
kommer inte gå på universiteten. De här eleverna kommer inte 
göra det. Ett fåtal kanske men inte alla, långt ifrån alla.

Linda: De kommer säkert inte ens läsa in grundskolan eller 
gymnasiet på något sätt. Utan de kommer gå sfi.

Hilda: Och de ska klara sig utan tolk. Och förhoppningsvis 
att några … Åtminstone en större del förhoppningsvis, blir 
självförsörjande. Att man kan få ett jobb som man kan gå till. Och 
då behöver man ha de här vardagsfraserna med sig framför allt. 

I citatet beskriver lärarna kortutbildade elever som i behov av att lära sig 
ett funktionellt språk och vardagsfraser för att på kunna hitta jobb och 
hantera sina vardagsliv. Hilda och Linda jobbade båda med en specifik 
undervisningsmetod. Genom att erbjuda variation i undervisningen i form 
av olika aktiviteter och konstnärliga uttryckssätt, många konkreta exempel, 
och repetition menade de att undervisningen gav bättre förutsättningar för 
kortutbildade att lära sig språket. 

Återkommande i materialet är att lärarna lade stort fokus på att eleverna 
skulle utveckla kunskaper som gjorde att de kunde utveckla självständighet. 
För kortutbildade innebar självständighet att klara sig i vardagslivet och få 
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jobb, medan självständighet för välutbildade framstod som en resurs som de 
kunde använda sig av för att ta sig framåt i studierna och därefter få jobb. 

När lärarna beskrev elevernas lärandebehov och förutsättningar för att 
klara sfi var även ansvar och motivation återkommande teman. Lärarna gav 
exempel på hur motivationen kan skilja sig bland eleverna i en och samma 
grupp. Mirja berättade om att det i en grupp fanns elever som lärt sig svenska 
på egen hand genom att använda Internet och samtala med volontärer på 
Migrationsverkets boende. Dessa elever beskrevs som högt motiverade. Erika, 
däremot berättade om elever på samma kurs som ägnade mer tid åt sina 
telefoner och att småprata med varandra än att fokusera på undervisningen. 
Erika resonerade vidare om vad skillnader mellan dessa två olika typer av 
elever kan innebära för undervisningen. 

Är det en bra blandning eller inte? Såna saker kan försvåra i sin 
planering att man har båda de två och allt däremellan. Men i vissa 
grupper så kan det vara väldigt […] att det sitter en ambitiös, 
ung person som måste hänga med dem som inte har den inre 
drivkraften och som hela tiden använder modersmål och det blir 
konflikter.

För att möta olikheter i en grupp berättade lärarna att de anpassar 
undervisningens innehåll och form efter olika lärandebehov. Detta arbete 
handlar exempelvis om att lyssna in gruppen, regelbundet använda test för att 
stämma av kunskapsnivån och/eller ge enskilt stöd till elever som har svårt att 
hänga med. 

För att öka motivationen försökte lärarna behandla ämnen som de trodde 
skulle intressera eleverna och vara användbara i framtiden. Stina berättade 
om hur hon använde undervisningsmaterial och -uppgifter som knöt an till 
elevernas vardagsliv: 

Ja, att man har samhället som bas i sin undervisning kring det 
som är viktigt. Att kunna använda verkliga uppgifter, titta på saker 
som de kommer möta. Det är otroligt mycket som är svårt för dem, 
med blanketter, förstå föräldrainformation, schema. Alltså att man 
använder sådant i sin undervisning som de direkt kan koppla till 
sitt eget, i den mån man har möjlighet.

Lärarna berättade också att det kunde vara en utmaning att undervisa 
elever med erfarenhet av andra undervisningsformer där eleverna förväntas 
vara passiva mottagare och mer eller mindre mekaniskt reproducera 
kunskapsinnehållet. Mirja berättade: 

Det är också väldigt olika. En del av de studerande har ju stor 
erfarenhet av att plugga, väldigt mycket eget driv och är väldigt 
självgående. Medan andra inte har någon större erfarenhet av 
någon annan skola än den där man sitter och repeterar det som 
läraren säger.
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Lärarna berättar i relation till berättelser om liten erfarenhet av studier eller 
andra skolerfarenheter än de som liknar sfi, att elever kan vara i behov av att i 
någon mening socialiseras in i studier på sfi, exempelvis vad gäller att utveckla 
rutiner för sina studier till att lära sig komma i tid och göra läxor. Att bedriva 
sådan socialisering i relation till elever som är vuxna, krävde enligt lärarna ett 
särskilt förhållningssätt. Som Klara sa:

De här fostrar man ju inte, på något sätt. Man kan inte säga: ”Du 
kan inte göra så där”, utan det man kan är pusha dem till att: 
”Det är bra om du tränar hemma”, men man kan inte säga: ”Du 
ska”, men: ”Det är bra om du kan, om du vill komma vidare”. Man 
måste prata som till en vuxen vad det än är, även om de inte kan så 
mycket och hjälpa dem på traven, när de inte kan ord då förstås.

Här gör Klara skillnad på fostran och att ”pusha” eller ”hjälpa på traven”. Med 
hänsyn till att eleverna är just vuxna handlar socialisering i undervisningen 
snarare om att uppmuntra än att uppmana eleverna till ett önskvärt beteende 
och ansvarstagande. 

Lärarna såg alltså olika lärandebehov vad gäller språkkunskaper och 
samhällsdeltagande. I skildringarna av de pedagogiska utmaningarna 
beskrevs sfi-elevens behov och förutsättningar i relation till begrepp som 
lågutbildad eller högutbildad, omotiverad eller motiverad, och oansvarig eller 
ansvarig. Sådana kategoriseringar riskerar att skapa en bild av sfi-eleven som 
antingen det ena eller det andra, där det ena framstår som mer önskvärt. 
Kategoriseringen riskerar även att begränsa elevers möjligheter att vara något 
annat än det som inryms i de fasta, på förhand givna kategorierna. Genom 
beskrivningarna framträder också olika deltagarbanor: de som först leder mot 
fortsatta studier och därefter mot arbete och de som mer direkt leder eleverna 
mot ett lågkvalificerat arbete.

Undervisning för social inkludering
I detta avsnitt presenteras utifrån fyra teman hur lärarna talade om 
undervisning och undervisade för elevernas sociala inkludering. 

Undervisning för utveckling av ett funktionellt språkbruk
Ett övergripande tema var att undervisningen, i linje med det statliga 
uppdraget, primärt skulle leda till att de studerande utvecklar sin förmåga att 
förstå och använda det svenska språket. I den observerade undervisningen 
lades mycket tid på genomgångar av grammatik, ordförståelse samt, beroende 
på nivå, att skriva meningar eller texter inom en viss genre. Undervisningen 
ägnades även åt att träna hörförståelse och tal. 

I lärarnas tal om undervisning var ett funktionellt språkbruk som mål 
framträdande, det vill säga att eleverna skulle kunna använda språket utanför 
skolan, till exempel i möten med samhällsinstitutioner. Klara berättade: 
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Att kunna prata när du går till Arbetsförmedlingen. Du ska kunna 
prata med läkaren. När du går ut i samhället, det som du måste 
göra. Det är att handla, du måste gå till Bostadsbolaget eller var du 
går och prata om bostaden. Såna saker är det som du måste kunna 
först. Och då ska du kunna lära dig skyltarna.

I citatet ges exempel på olika sammanhang där eleverna behöver ordkunskap 
och muntliga kommunikativa färdigheter i vardagslivet. Lärarna betonade 
vikten av att eleverna lärde sig hur språket användes i olika sammanhang och 
att de använde olika typer av material i undervisningen för att spegla olika sätt 
att kommunicera. Ett annat exempel på hur undervisningen organiserades för 
funktionella språkkunskaper var i grammatikundervisningen. 

Jobbar vi med en text där det är läsa … Så kan man titta, ja, men 
okej, här i texten så står det ”sitt nya kontor”. Varför blir det ”nya” 
och inte ”ny”? För det är ju bara ett kontor. Och så får man liksom 
jobba med grammatiken där. (Eva) 

Här berättar Eva hur hon sökte få eleverna att förstå principerna bakom 
svenskan genom att integrera grammatikundervisning i samtal om andra 
saker med förhoppningen att eleverna även efter sfi skulle ha redskap för att 
träna svenska. Även Ella berättade att hon ville att eleverna skulle utveckla sin 
metaspråkliga kompetens och att grammatikundervisning var behjälplig för 
elevernas språkutveckling utanför sfi. Hon hade därför längre och mer explicita 
grammatikgenomgångar och direkta grammatikuppgifter för eleverna att lösa. 

Som visat så tycks det övergripande målet med sfi-undervisningen vara 
att eleverna ska förstå hur språket fungerar som grund för att kunna utforska 
språket på egen hand.

Undervisning för deltagande i arbetsliv
Ett andra tema rörde undervisning för att utveckla kunskaper om arbete och 
arbetsliv i Sverige och kunskaper för att delta i arbetslivet. Undervisningen 
fokuserade både på att eleverna skulle utveckla ett språk för arbete, lära sig 
hur arbetslivet fungerar och om olika förväntningar och normer som finns på 
arbetsplatsen: 

I den gruppen jag arbetar med nu har vi jättemycket fokus på just 
arbetsliv, för att det är dit vi behöver komma. Man ska komma ut 
i arbete, och vad kan vi ge dem för verktyg för att kunna komma 
ut i arbetet? Vad behöver man kunna för att få ett jobb? Och vad 
behöver man kanske se? Vad finns det här i Sverige för yrken? Hur 
gör man när man söker ett jobb? Hur skriver vi CV? Och noggrant 
med egenskaper. Och hur går det till på en intervju, att vi tränar 
intervjusituationer. För många av eleverna till exempel har aldrig 
varit på en intervju, för det fungerar inte så i deras hemländer. 
(Erika)
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Som citatet visar syftade undervisningen för arbete bland annat till att utveckla 
praktiska färdigheter som att skriva ett CV, känna till hur en anställningsinter-
vju går till och vilka kompetenser som efterfrågas vid en sådan. Andra lärare 
berättade att de sökte få eleverna att följa allmänna arbetsplatsrutiner, som att 
småprata med kollegor under rasterna. Lärare behandlade också att eleverna 
inte skulle låta sig begränsas av sitt kön när de sökte jobb som traditionellt setts 
som kvinno- eller mansdominerade, exempelvis inom vård och omsorg eller 
industri. Därmed tog lärarna inte bara en instruktiv roll i undervisningen, utan 
även en fostrande roll vad gäller elevernas attityder och beteenden i relation till 
framtida arbetsliv.

Lärarna baserade urvalet av yrken som presenterades i undervisningen på 
sina uppfattningar om vilka arbeten eleverna hade chans att få. På studieväg 
1 handlade det till exempel om busschaufför eller jobb inom äldreomsorgen; 
arbeten som inte krävde längre utbildning och där det är enklare att få arbete. 
I relation till att en viss typ av yrken sågs som möjliga för eleverna uttryckte 
lärarna en kritik mot att sfi:s kursmål innehöll färdigheter som många av 
eleverna inte sågs behöva för framtida arbeten och/eller studier. Ella menade 
att: 

De här målen, hur mycket de ska kunna skriva? Och klart, ska man 
upp i högre studier så måste man ju kunna skriva på svenska. [...] 
man drömmer om att jobba med äldreomsorgen, så tror inte jag att 
man behöver så mycket uppsatsskrivande och skriva brev.

Kursmålen för sfi ses här som alltför inriktade på att förbereda eleverna 
för vidare studier snarare än att rusta dem för arbeten som inte kräver 
vidareutbildning. Lärarna såg därmed inte allt innehåll som lika relevant för 
alla elever. 

Undervisning för deltagande i samhället 
Ytterligare ett tema handlar om deltagande i samhället. Som illustrerats 
strävade lärarna efter att undervisa i funktionell svenska, så att eleverna 
skulle kunna kommunicera i olika sociala kontexter, som i kontakt med 
vården, i livsmedelsaffären, på arbeten och om sitt boende. Ett annat fokus i 
undervisningen var att på olika sätt utveckla elevernas kunskap om samhället. 
Studiebesök med syftet att vidga omvärlden för eleverna var ett inslag i 
undervisningen. Några lärare framhöll att de brukade läsa eller titta på nyheter 
tillsammans med eleverna, som en utgångspunkt för samtal om det svenska 
samhället. Syftet med dessa moment var att använda kunskaper om samhället 
som en bas för språkligt lärande. Sådana metoder är vanligt förekommande i 
erfarenhetsbaserad undervisning (jfr Norton, 2000).

Utöver att utveckla språkkunskaper och kunskap om olika samhällsinstitu-
tioner undervisade lärarna om vad det innebar att vara invånare i det svenska 
samhället. Hilda gav följande exempel på detta:
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Det handlar också om jämställdhet och att våga ta plats. Att man 
som kvinna också kan ta plats och att man ska ta plats. Och att i 
samhälle där både män och kvinnor jobbar så har vi det ju bättre. 
[...] Kvinnor är viktiga. Kvinnor är viktiga i politiken. Och där man 
har ett jämställt samhälle så har man inte lika mycket krig

Som citatet illustrerar vägleds undervisningen av ambitionen att tydliggöra hur 
individen som samhällsmedlem har både rättigheter och skyldigheter. Män och 
kvinnor har samma rättigheter och förväntas delta i samhället på lika villkor, 
dels genom att arbeta, dels genom att delta i beslutsfattande. I undervisningen 
lyftes därför även vikten av en jämställd arbetsfördelning i hemmet. Ett sådant 
fostrande inslag i undervisningen motiverades med hänvisning till att eleverna 
var nykomlingar i Sverige och sågs sakna kunskap om det svenska samhället 
( jfr Carlson, 2002; Dahlstedt m.fl. 2019). I följande citat ges uttryck för 
sådan fostran när Mirja beskriver sina ambitioner att förmedla kunskap om 
demokrati, traditioner och tänkesätt: 

Jag vill skicka med lite allmänbildning. Ja, kanske själv kan vara 
ett exempel på hur man som medborgare i ett land med lång 
demokratisk tradition har lärt sig att tänka och reflektera och 
resonera. Och visa att jag känner till den tradition som en elev 
kommer ifrån, är också ett sätt, det kan också hjälpa den personen 
att bli mer motiverad att förstå svenskt tänkesätt, svensk tradition.

Lärarnas uppfattning om vad som var utmärkande för det svenska samhället 
och vad det innebar att vara en god samhällsmedlem som deltar aktivt i 
samhället utgjorde både innehåll i och föremål för diskussion i undervisningen. 

Undervisning för en aktiv fritid och deltagande i lokalsamhället 
Det fjärde temat handlar om kunskap för en aktiv fritid och deltagande i 
lokalsamhället, för elevernas sociala inkludering och personliga välmående. 
Under en observerad lektion fördes ett samtal om fredagsmys följt av 
ett studiebesök på Fritidsbanken, som lånar ut fritidsutrustning till 
privatpersoner. Eva, som organiserade denna lektion, ville främja elevernas 
möjligheter att ta kontakt med andra och skaffa sig meningsfull fritidssyssel-
sättning utanför hemmet. Stina uttryckte ett liknande tankesätt när det gällde 
att ge förslag på fritidssysselsättningar:

Mångas omvärldskunskap om Sverige är väldigt begränsad. Det 
märker man när vi gör några grejer utanför skolan, kanske bara 
går upp till parken. ”Va? Finns det här? Och det är inte alls långt 
därifrån jag bor. Hit ska jag gå med mina barn”. Alltså där tror jag 
sfi har väldigt viktig funktion att upptäcka närområdet faktiskt. 
Många bara åker direkt hem till var de nu bor och så kommer 
de till skolan. Det är liksom den delen av staden de känner till. 
Så där tror jag att vi har en väldigt viktig funktion att visa. Och 
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sedan brukar vi gå till konserthuset till exempel. De bjuder 
in till konserter. Eller vi går till museum, för de har väldigt bra 
utställningar oftast, för att visa på lite andra, vad man kan göra 
mer. 

Undervisningen syftade både till att eleverna skulle få en ökad förståelse av det 
svenska samhället och att upptäcka saker att göra på sin fritid i lokalsamhället, 
tillsammans med sina familjer. Ofta handlade det om aktiviteter kopplade till 
kultur eller idrott. De aktuella sammanhangen var sådana som lärarna ansåg 
att eleverna kunde vara intresserade av och där de kunde få möjlighet att träna 
svenska och få kontakt med infödda svenskar.

I ambitionen att stötta elevernas möjligheter till en aktiv och meningsfull 
fritid rymdes även tankar om att främja elevernas hälsa. Hilda och Linda 
beskrev att de en gång i veckan anordnade lektioner utanför klassrummet med 
ett hälsotema för att understryka vikten av motion för det egna välmåendet 
och ge möjlighet för eleverna att under lektionstid utöva motion och på sikt 
etablera sådana vanor.

Initiativ från lärarna att främja elevernas välmående speglar både en 
omsorg om eleverna, och föreställningar om att en medlem i det svenska 
samhället tar ansvar för sitt välbefinnande. I det senare avseendet socialiseras 
eleverna in i samhället genom personliga kontakter med företrädare för 
majoritetssamhället och en förväntan om att ta ansvar för sin hälsa. 

Provens betydelse för formandet av 
undervisning och deltagarbanor 
Nationella prov är centrala både i lektionsobservationer och lärarintervjuer. 
För att gå vidare från en kurs till en annan och slutföra sfi-utbildningen 
behöver eleverna godkänt på alla delar av de nationella kursproven (undantag 
A-kursen). Provens formella betydelse innebar att undervisningen (med 
undantag för de lärare som jobbade med den specifika undervisningsmeto-
den riktades mot att eleverna skulle klara proven. Lärarna anordnade flera 
tester för att göra eleverna vana vid att skriva prov, motverka nervositet vid 
provtillfället och som underlag för eleverna att reflektera kring sitt lärande. De 
tränades även i att utveckla ett metatänkande kring provens genomförande. 
I följande utdrag från en observation ses ett exempel på detta i lärarens 
återkoppling på en hörövning som klassen gjort.

När läraren märker att elevernas svar skiftar, berättar hon att man 
på proven i kurs D försöker luras genom att lägga in information 
om allt möjligt i den upplästa texten. ”Man måste titta på 
frågan”. Läraren visar den upplästa texten i nedskriven form på 
smartboarden. Hon läser texten och stryker under de rätta svaren 
och det som ger ledtrådar till det rätta svaret allteftersom. Det är 
ju mycket information som är implicit. Sedan ställer hon frågan till 
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studenterna om vad som är de rätta svaren igen. (Fältanteckning 
30/10–19, L6)

Undervisningen i detta exempel syftade till att eleverna skulle utveckla 
färdigheter för att klara ett prov, vilket kan förstås som ett smalt 
och instrumentellt syfte. Proven framstår som en central artefakt i 
sfi-undervisningen då lärarnas (och elevernas) handlingar strävade mot 
att eleverna skulle bemästra proven. De som vande sig vid att göra prov och 
förstod logiken bakom blev mer initierade i den aktuella undervisnings- och 
lärandepraktiken och kunde fortsätta sin bana genom sfi. 

Lärarna beskrev hur de nationella proven blev en biljett till eller ett hinder 
för elevernas deltagande i fortsatta studier på sfi, annan utbildning eller mer 
brett i samhällslivet. De nationella provens inkluderande och exkluderande 
funktion sågs skapa en spänning mellan elevernas påtryckningar att få göra 
prov och kursplanernas kunskapskrav. Eleverna kunde uppleva förväntningar 
från familj, handläggare på Arbetsförmedlingen och samhälle att snabbt lära 
sig svenska. Stina beskrev det som en press som även riktades mot lärarna: 
”Det är en väldig press på oss lärare […] för att vi har pressen från eleverna här. 
’Vi måste skriva. Jag måste bli klar på sfi’”.

Vidare berättade lärarna om ett glapp mellan den kunskap som proven 
efterfrågade, och den kunskap som de såg att eleverna behövde för att kunna 
delta i olika sociala sammanhang. 

För Skolverket […] betonar att man ska kunna producera i 
skrift, på ett sätt som jag inte tycker är relevant. Och samtidigt 
säger arbetsgivarna ”ja, men du måste ha sfi-betyg, du måste 
ha sfi-betyg”. Och här går man och tragglar, och har utmärkt 
kommunikativ kompetens, inga problem att förstå instruktioner 
och så vidare. Men så ska man lik förbaskat behöva traggla i tio 
veckor extra, för att man inte kan skriva en argumenterande text. 
(Mirja)

I ovanstående exempel invände Mirja mot att proven testar en förmåga som 
inte är relevant för elevernas deltagande i arbetslivet. Eva, uttryckte därtill oro 
över att provens centrala betydelse för sfi främjade en instrumentell syn på 
lärande, där elever strävade efter att ta sig igenom utbildningen så fort som 
möjligt med minsta möjliga marginal. Därmed riskerade eleverna att inte 
utveckla mer fördjupade kunskaper än vad proven testade.
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8. Att skapa mening kring deltagande i sfi 
Detta kapitel handlar om hur elever skapar mening kring sfi i relation till 
samhälleligt deltagande. Övergripande förstås utbildningen som viktig för att 
utveckla förmåga att prata, läsa och skriva svenska. Sfi-undervisningen sägs 
därutöver ha bidragit till ökad kunskap om Sverige, gett tillgång till vägvisning, 
social gemenskap och förutsättningar deltagande i andra sociala sammanhang. 

Sfi-läraren som vägvisare
I intervjuerna framträdde lärarna som signifikanta personer, som var snälla 
och villiga att förklara, ge exempel och överblick, samt repetera innehåll. 
Eleverna uppskattade att lärarna stöttade dem att själva vara aktiva i sitt 
lärande, till exempel genom frivilliga övningar på utbildningens lärplattform, 
tips om språkutvecklande resurser och hur de kunde lära sig på egen hand. 

Lärarna sågs också som viktiga för att visa hur man uttrycker sig med 
adekvat svenska. Sarah uttryckte det som: att ”det är bra att höra en svensk 
person prata också. Ibland har jag lärt mig ett ord på ett fel sätt, eftersom det 
inte var från en lärare. Ja, de betyder nästan allting”. Exemplet visar hur eleven 
genom att lyssna på hur lärarens sätt att uttrycka sig tog del av det formellt 
korrekta sättet att säga något för att sedan försöka omsätta det i sitt eget språk. 
För många elever var läraren en av få svenskfödda personer de tillbringade 
tid med. I linje med ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan läraren på 
så vis ses som en mästare, som vet hur språket, den mest centrala artefakten i 
sfi-klassrummets praktik, kan användas (jfr Lave & Wenger, 1991). 

Eleverna beskrev också lärarna som viktiga kunskapskällor för information 
om Sverige. Suado, berättade att hon varit på läger tillsammans med sina lärare 
och därigenom fått se en plats att återvända till på sin fritid och samtidigt fått 
lära sig om svensk natur. Andra elever lyfte fram hur lärarna kunde svara på 
frågor om samhällsdeltagande. Oksana ger följande exempel på detta:

Vi kan ställa olika frågor till lärarna. Inte bara om språk, kanske 
du har annan fråga, kanske du fick något papper, något brev. För 
du kan inte läsa själv, du kan bara fråga om någonting. Det är 
jättebra att man lär sig område. Vad finns här i stan? Vad man kan 
göra. Var kan man gå om man vill […] nej, jag vet inte, dansa till 
exempel?

Lärarna beskrivs här som viktiga genom att svara på frågor och berätta om 
aktiviteter som eleverna kunde delta i utanför klassrummet. Utöver sin 
pedagogiska roll, framträder lärarna med sin kunskap om Sverige som 
vägvisare och tillgängliggörare av olika resurser som underlättar elevernas 
sociala deltagande. 



39

Sfi som socialt rum 
Sfi framstod också som ett socialt rum. Eleverna beskrev hur deras relationer 
med andra elever erbjöd möjligheter att prata svenska i en trygg miljö. I denna 
miljö blev det även möjligt att få saker förklarade för sig på sitt eget modersmål 
och lära sig hur sfi-praktiken fungerade, exempelvis vad gäller genomförande 
av prov. För en del elever erbjöd sfi även möjlighet att bygga vänskapsrelationer, 
som också kunde sträcka sig utanför skolan. Genom sådana relationer kunde 
eleverna tillsammans orientera sig i de gemensamma studierna, och/eller, vad 
gäller vägar mot fortsatta studier och arbetsliv och annat i livet.

Förutsättningarna för att interagera med varandra var dock inte lika för 
samtliga elever. Sociala relationer uppstod framför all i grupperingar baserade 
på modersmål, vilket gjorde att elever som inte tillhörde några av de mer 
vanligt förekommande modersmålen hade svårare att hitta andra elever att 
tala och umgås med. 

Men lite svårt, för jag vill inte låta stereotypisk eller, men det finns 
många arabiska personer som vill prata bara med varandra, för ... 
Det är svårt att gå till dem [...] Ja, för de lite stängd grupp (Dorota)

De restriktioner och påbud om social distansering som infördes i samband 
med Covid-19 gjorde att många elever upplevde en stor avsaknad av sfi som 
ett socialt sammanhang och som en resurs för deras språkutveckling vid de 
uppföljande intervjuerna. Speciellt framkom det i intervjuer med elever som 
efter sfi-studierna gått vidare till utbildning i distansform. De beskrev hur 
distansläget inneburit begränsade möjligheter att interagera med lärare och 
studiekamrater, vilket i sin tur har påverkat deras lärande negativt. I jämförelse 
med dessa senare utbildningserfarenheter framträder sfi här som en utbildning 
som erbjöd både möjligheter att tala svenska och få sociala kontakter. 
Avsaknaden av möjligheter till språklig träning i vardagslivet tycks förstärka 
sfi:s betydelse som ett socialt rum. 

Sfi som entrébiljett till och en förutsättning för deltagande
I elevintervjuerna framkom att sfi-studierna gav eleverna formellt tillträde till 
en rad praktiker av betydelse för deras sociala inkludering, samt beredskap att 
delta i dessa. Sfi-utbildningen beskrevs fungera som en entrébiljett till vidare 
studier eller arbete. Denna funktion syns i elevernas berättelser om efter 
att klara prov, komma vidare till nästa kurs och slutföra sfi. Elevernas olika 
bakgrunder innebar dock att olika delar av undervisningen kunde upplevas 
mer eller mindre relevanta, och studietakten som för hög eller för låg. En del 
upplevde att de hölls tillbaka i sin väg genom utbildningen. Dawit, berättade: 
”[jag är] lite stressad, jag vill flytta till C, D. Sen jag vill klara det också snabbt. 
Sen jag vill gå vidare till komvux”. Här kan vi se hur viljan att komma vidare 
kunde skapa frustration, i synnerhet för de elever som likt Dawit upplevde 
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att de stod stilla och inte tillräckligt fort kom vidare i sina studier. Dorota 
gav uttryck för en liknande upplevelse: ”det var dagar när jag trodde, ’Ja, jag 
förlorar min tid här’. Men det var bara för att jag visste redan lite svenska”. 

Sfi sågs också som en förberedelse för deltagande i andra sociala 
sammanhang. I de uppföljande intervjuerna beskrev eleverna sin bild av sfi 
efter att ha gått vidare till andra studier och/eller arbete. Sarah berättade då 
att undervisningen på sfi, utöver språkutveckling, gett henne en ökad insikt i 
vuxenutbildning i Sverige.

Ja, jag fick typ en smak av […] kanske inte hur en vanlig svensk 
skola fungerar, men en skola för vuxna människor, så var det 
väldigt olika det som jag var van med i USA, för att i USA var 
det mycket läxor, man behövde ta mycket tid för att göra allting. 
Och här var det mindre stress. Det känns inte exakt som om det 
fortfarande är skola [skratt]. Men det var bra att ha en miljö där 
jag kunde bli mer van och förstå det lite mer. För att nu studerar 
jag … på folkhögskola, […] Så det var en bra början att förstå 
hur det går, att man måste vara mer social i klassrummet, vara 
engagerad och vilja jobba med andra och allting.

Sfi gav Sarah en bredare förståelse för krav, förväntningar, relation och 
arbetsformer vanliga inom svensk vuxenutbildning. Oksana däremot tog upp 
sfis betydelse i relation till kommande arbetsliv:

Jag kommer ihåg att det handlade mycket om att man måste göra 
allt i tid och komma […] till exempel, på intervju eller någonstans, 
i tid, att det är viktigt i Sverige, […] så jag försöker att vara i tid 
alltid. (Oksana)

Citatet illustrerar att Oksana förändrat sitt handlande utifrån undervisningens 
explicita framhållande av punktlighet som norm vid deltagande i olika sociala 
sammanhang i Sverige. 
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9. Deltagandets banor
Utifrån elevernas berättelser presenterar vi i detta kapitel fem banor mot social 
inkludering i Sverige. Särskilt fokus riktas mot elevernas sätt att beskriva vad 
de vill med sina liv, vad de gjort, gör och vill göra för att åstadkomma detta, 
samt vilka sammanhang och förutsättningar som tillskrivs betydelse för 
deltagande i respektive bana. 

Dawits bana
Dawit var vid tillfället för den första intervjun 22 år. Han kom till Sverige 
som kvotflykting från Eritrea i september 2017, tillsammans med sin familj. 
Han hade tidigare gått omkring sex år i skolan. I Sverige läste han först på 
Språkintroduktion (SI). När han fyllt 20 år fick han inte studera vidare på 
SI, utan fick då börja på sfi och studieväg 2. Vid tiden för den uppföljande 
intervjun hade Dawit gått klart sfi, både påbörjat och hoppat av svenska som 
andraspråk på komvux (på grundläggande nivå) och jobbade vid detta tillfälle 
på en fabrik. Dawit bodde vid tiden för andra intervjun tillsammans med sin 
mamma och flera syskon. Hans primära mål vid denna tidpunkt var att flytta 
till egen lägenhet. 

Första gången vi träffade Dawit berättade han om hur han skulle vilja 
bo i en större stad, köpa en snygg bil, ett hus, gifta sig, kanske resa till sitt 
tidigare hemland Eritrea och se sig runt om i Europa. Vid den uppföljande 
intervjun berättade han hur han skulle vilja återuppta sina studier i svenska 
och därutöver läsa andra ämnen för att på sikt kunna starta ett eget företag. 
Allra helst skulle han vilja driva en egen affär, alternativt jobba som buss- eller 
lastbilschaufför, eller som mekaniker. 

Vid den första intervjun berättade Dawit att inkludering i Sverige för 
honom handlar om att studera, för att därefter hitta ett arbete, och om lära sig 
svenska för att kunna kommunicera med andra människor:

Behöver mycket svenska förstå om vi vill jobba, om vi vill prata 
med andra som svensk eller […] måste vi studera.” […] Jag vill 
komma in i Sverige. Jag vill lära mig svenska. Då pratar jag mest 
också med mina syskon. 

Vid det andra intervjutillfället gav Dawit exempel på hur det språk som han 
utvecklat på sfi hade gjort att han kunnat läsa körkortsteori på svenska, få ett 
jobb och bättre kommunicera med andra. Dawit berättade att hans svenska 
var tillräckligt god för att kommunicera i sammanhang där han hade en 
förförståelse och kunde använda sig av kroppsspråk, men han menade att 
han fortfarande behövde lära sig språket ännu mer för att kunna skämta med 
vänner och kollegor.

När det gäller att nå sina drömmar om inkludering framträdde sociala 
sammanhang som på olika vis gör det möjligt att skapa identifikation och 
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erkännande som viktiga för Dawit. Vid den första intervjun pratade han inte 
minst om fotbollen som ett betydelsefullt sammanhang för social gemenskap 
där det var möjligt att träna språket, medan han vid den andra intervjun 
lade större vikt vid utbildning och arbete. Specifikt beskrev han SI som ett 
sammanhang som erbjöd möjligheter till identifikation och erkännande. 

Under studierna på SI skaffade sig Dawit vänner som inte talade hans eget 
modersmål. Dessa kontakter var värdefulla inte bara under tiden på SI utan 
även efter det att studierna vid SI avslutats. Med vännerna var det möjligt att i 
backspegeln prata om sina erfarenheter från studierna vid SI: ”Vi pratar. 2018, 
vi har studerat. Nu igen vi träffar i jobbet. Så […] livet […] Ibland vi kommer 
ihåg vad vi gjorde i klassen eller någonting som hände”. Genom att tillsammans 
med vännerna dela sina erfarenheter av att ha gått vidare från SI, till fortsatta 
studier och arbete, blir det möjligt att få syn på både likheter och skillnader i 
vännernas fortsatta banor i Sverige. Vännerna ges här möjlighet att minnas ett 
gemensamt förflutet och samtidigt spegla sig i förhoppningar inför framtiden. 

Dawit berättade att han i vännernas ögon är en person som är bra på 
svenska. Det gör bland annat att han får både översätta och hjälpa vännerna 
med språket. 

De trodde jag pratar helt svenska. Sen jag blir lite glad [skratt]. 
För framför dem jag är lite kunnig […] Och jag hjälper dem, när 
jag hjälper dem, så de blir glad. ”Åh, du studerade och kan bra.” De 
säger till mig ”vi vill kunna som dig”.

Att behärska språket väl ger Dawit ett visst erkännande. Han får status i 
kompisgruppen. Han framstår som en slags mästare i gemenskapen (jfr Lave 
och Wenger, 1991). Genom att hjälpa sina vänner med svenskan kan han i sin 
tur bidra till deras fortsatta banor i det svenska samhället. 

Den känsla av gemenskap som Dawit upplevde under sina studier i SI 
uteblev dock när han senare började på sfi eftersom övriga elever var i den 
ålder där de i princip hade kunnat vara hans föräldrar. Han ville så snabbt 
som möjligt klara sfi så att han kunde gå vidare till kurser på komvux, där han 
förhoppningsvis återigen skulle möta elever i sin egen ålder. 

Sarahs bana
Sarah var vid tillfället för den andra intervjun 24 år. Hon flyttade till Sverige 
från USA i januari 2018, eftersom hennes pojkvän är född och bosatt i Sverige. 
I USA hade Sarah gått ut high school, där hon även jobbat extra i affär och 
restaurang samt på bibliotek. 

Sarah berättade att hon inte riktigt visste vad hon ville göra i framtiden. 
Hennes primära strävan inför framtiden var att bli svensk, som hon uttryckte 
det. Därutöver talade hon vid det första intervjutillfället om att hon kanske 
kunde tänka sig att läsa på universitetet och därefter jobba. Med vad hade hon 
inte riktigt klart för sig. Vid den uppföljande intervjun funderade Sarah över 
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möjligheten att läsa till bibliotekarie, men tydliggjorde samtidigt att hon inte 
var beredd att flytta för att studera. Hon gav också uttryck för att hon skulle 
vilja lära känna den stad hon nyligen flyttat till bättre.

För Sarah handlade inkludering i hög grad om att bli svensk. Med det 
menade hon att både känna sig som och bli erkänd som svensk. Vägen mot 
inkludering stakades i Sarahs berättelse huvudsakligen ut genom det svenska 
språket. Hennes allra tydligaste mål inför framtiden handlade om att kunna 
använda det svenska språket precis lika bra som sitt modersmål. ”Om jag inte 
pratar, så tror folk att jag är svensk”, noterade hon. I de flesta sammanhang 
där hon vistades tyckte hon sig kunna passera som svensk. Men så fort hon 
öppnade munnen så upptäcker människor i omgivningen att hon inte är det, 
utan att hon är invandrare. Språket och svårigheterna att tala svenska bidrog 
på så vis till att skapa en viss känsla av osäkerhet och att inte riktigt passa in. 

Sarah beskrev hur hon nyligen hade upptäckt att det var lättare att skaffa 
vänner och att umgås med andra människor om hon försökte prata svenska i 
stället för sitt modersmål engelska. Samtidigt som hon själv fortfarande inte 
kände sig helt bekväm med att prata svenska, hade hon alltmer kommit att inse 
att andra inte heller var helt bekväma med att prata engelska med henne. Den 
osäkerhet som hon kände inför att prata svenska bidrog också till att skapa en 
känsla av att inte riktigt våga vara sig själv, inför andra människor. 

Om det är svenska så blir jag lite mer blyg, jag har inte så mycket 
självförtroende och kanske närmare ett barn än en vuxen, för att 
man är samma person, men det är svårare att visa personen som 
man är, om man inte kan uttrycka sig ordentligt [skratt].

Vid det andra intervjutillfället beskrev Sarah att hon kände sig som mer svensk 
än hon gjort vid det första. Hon sade att hon var mer ”förberedd att bara prata 
svenska” när hon rörde sig i olika sammanhang. ”Jag skulle säga att det är 
bättre än ett och ett halvt år sen”. Allt oftare hände det till och med att hon kom 
på sig själv med att tänka på svenska. ”Jag har adopterat ganska mycket svensk 
kultur”, förklarade hon. ”Jag kollar på svensk tv oftare och lyssnar på radio”, 
vilket hon menade var en starkt bidragande orsak till skapat en helt annan 
vana vid det svenska språket. Genom att ta del av svensk tv och radio, och göra 
”vanliga svenska saker” tillsammans med infödda svenskar, inte minst hennes 
svärmor, skapandes vägar in i en svensk gemenskap.

En annan viktig del av Sarahs strävan efter att bli svensk var svenskt 
medborgarskap. För Sarah tycktes medborgarskap ha mer en symbolisk än 
en substantiell innebörd. När hon beskrev vad ett svenskt medborgarskap 
skulle innebära för henne så noterade hon, ”praktiskt, inte så mycket skillnad 
faktiskt”. Däremot tydliggjorde hon att den formella anknytningen till Sverige 
i formen av medborgarskap kunde fungera som ett slags bevis på att hon 
verkligen är i Sverige för att stanna, vilket annars tenderar att ifrågasättas för 
dem som är födda utomlands:
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Ibland när man är invandrare, så känns det att man inte är seriös 
att vara en del av samhället, att bli så svensk som möjligt, men 
också ha sin egen kultur, förstås. Men att kunna säga att ”Ja, jag 
är en svensk medborgare”, så man ses på olika sätt, tycker jag, som 
att man är seriös med att vara här, och vill vara här, och vill ha sitt 
liv här också. 

Sammantaget blir frågan om att lära sig språket och att erhålla medborgarskap 
centralt för Sarah i hennes strävan att bli del av den svenska gemenskapen. 

Salmas bana
Salma var vid det första intervjutillfället 37 år gammal. Hon kom till Sverige 
från Syrien i december 2016. I Syrien hade hon gått 12 år i skolan och hade 
bland annat utbildat sig till sekreterare. Vid ankomsten till Sverige kom hon till 
en mindre stad där hon läste på sfi under två års tid. Vid den första intervjun 
hade hon nyligen flyttat till en annan stad, där hon under två veckor hade 
fortsatt studierna på sfi, C-kursen på studieväg två. 

Salma pratar inte specifikt om inkludering, men hon berättar om vad hon 
vill kunna göra i sitt liv i Sverige. I framtiden vill hon jobba som taxichaufför, 
sekreterare eller i blomsterbutik, ”dessa saker älskar jag och vill jag gärna 
fortsätta med men det som hindrar mig är språket och sfi:n”. Sfi sågs som ett 
medel för att få ett sådant arbete och trots Salmas tydliga motivation visade 
det sig att hon vid andra intervjun ännu inte fått arbete. Salma menar att hon 
behöver en hel sfi-utbildning för det. 

För Salma framträder sociala gemenskaper som grunden för och vägen mot 
social inkludering. Det kan handla om både familj och vänner. Hon beskriver 
bland annat anledningen till att hon flyttat omkring en del med sina barn: 

Först var det för barnens skull, att mina barn trivdes här bättre 
i skolan och så. För det andra var det att min mamma och mina 
bröder bor här så jag kunde [...] Det är skönare när man [...] Så 
här tryggare när en eller fler familjemedlemmar är i samma stad 
som mig.

I den stad hon slutligen flyttade till har hon både familj och vänner och hon 
träffar några vänner som hon tränar med på gym några gånger i veckan. Salma 
lyfter fram språket som nyckel till att bli inkluderad i samhället och sfi som ett 
sätt att lära sig språket. I Salmas berättelse om sfi har den specifika platsen en 
central betydelse då sfi-undervisningen varierat mellan de olika kommunerna 
där hon har bott och studerat. På sfi i en kommun upplevde hon sfi mer givande 
då eleverna fick samarbeta med varandra för att träna på att tala och läraren 
talade med dem i stället för att läsa upp en text och låta dem jobba individuellt. 
Salma menar att denna undervisning gjorde att hon “blev självsäker och vågade 
prata med folk”. I och med att hon flyttat mellan olika städer, och på grund av 
pandemin har hon fått står hon vid andra intervjutillfället i kö för att få en 
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plats på sfi – vilket också blir en väntan på att kunna inkluderas i samhället – 
då språket är centralt för att kunna erhålla anställning.

I väntan på fortsatta studier vid sfi hade Salma gjort praktik i två 
omgångar. Hon berättar att hon själv tagit initiativ till och kontakt med både 
praktikplatserna, i köket på ett ålderdomshem och en blomsteraffär. Båda 
praktikplatserna var sammanhang som Salma menar bidrog till att hon 
utvecklade sin svenska, om än på olika sätt. Chefen i köket var arabisktalande, 
medan personalen i blomsterbutiken var svensktalande. Det innebar att 
hon under den första praktiken lärde sig en rad specifika kökstermer på 
svenska, medan hon under den andra perioden fick fler tillfällen att tala 
svenska. Därutöver berättade Salma att hon deltagit i olika aktiviteter som 
Arbetsförmedlingen anordnar för att stötta migranter i att söka arbete. 

Dians bana 
Dian var vid den första intervjun 21 år och gick vid detta tillfälle på sfi, 
studieväg 1, kurs C. Dian kom till Sverige från Afghanistan, via Iran, 
tillsammans med sin far och sin dotter. Innan hon började på sfi hade hon 
aldrig gått i skola. Under den första tiden på sfi funderade hon därför mycket 
över hur hon, som varken kunde läsa eller skriva på ”sitt eget språk”, skulle 
kunna lära sig ett helt nytt språk. 

I framtiden sade sig Dian vilja arbeta som barnskötare. Hennes kompisar 
hade sagt att hon då behövde läsa vidare på komvux på grundläggande nivå. 
Hon kunde också tänka sig att jobba inom hemtjänsten. Dians ambition var 
att lära sig svenska språket ännu bättre, för att på sikt stå på egna ben, klara sig 
själv ekonomiskt och leva ett bra liv. 

När Dian berättade om sin framtid intog studier en central betydelse. 
Hon beskrev sig själv som ansvarstagande, villig och kapabel att lära, både i 
utbildning, på fritiden och i relation till sina vänner. För att kunna realisera 
sina förhoppningar inför framtiden lade hon stor tonvikt vid att tro på sig själv 
och sin förmåga att lära, även om hennes tidigare erfarenheter av att studera 
var avsevärt kortare än många andra elever. ”Man kommer att lära sig och det 
är viktigt att man tror på sig själv”, fastslog hon. ”Om man tänker negativt blir 
det svårt och man lär sig ingenting och mår inte heller bra”. 

I backspegeln beskrev hon sitt första möte med sfi som både positivt och 
betydelsefullt för hennes fortsatta studier. Här fick hon inspiration och stöd av 
en mer erfaren elev och ett bra bemötande från hennes första sfi-lärare. Dian 
beskrev hur den läs- och skrivkunnighet och de språkkunskaper i svenska hon 
erövrat gjort att hon kan hjälpa sin dotter i skolan och ta sig fram på egen hand 
i lokalsamhället. Sfi kom också att fungera som ett viktigt socialt sammanhang 
där hon kunde träffa vänner som hon umgåtts med både på och utanför skolan.

Vid den uppföljande intervjun, ett och ett halvt år senare, berättade Dian 
att hon vid det tillfället studerat vidare på Komvux, att hon påbörjat barnsköta-
rutbildningen och såg fram emot att så småningom söka jobb som barnskötare. 
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På grund av covid-19 har dock studierna genomförts på distans, vilket gjort 
det svårare att få hjälp av lärare och att träffa nya vänner. Dian sade sig önska 
fler vänner, särskilt som läser till eller är barnskötare, eftersom hon såg sådana 
kontakter som betydelsefulla när det framöver är dags för henne att själv 
söka jobb. Vännerna hon träffade på sfi tycktes fortfarande viktiga för henne, 
och även om de inte längre sågs lika ofta så brukade de hålla kontakten via 
telefon. Utanför barnskötarutbildningen sade sig Dian ha få sammanhang där 
hon hade möjlighet att prata och öva på sin svenska. Hon berättade att hon 
visserligen saknade svenska grannar, men att hon ändå försökte prata svenska 
med både grannar och barnens lärare. 

Vad som är centralt i Dians berättelse är vikten av att bli sedd som någon 
som är duktig på att lära sig. När hon berättade om vänner som fortfarande 
studerade på sfi så återkom hon till hur de brukade beskriva henne som både 
smart och duktig och att de undrade hur hon gjort för att lära sig svenska så 
pass fort. Dian brukade svara att hon ofta lyssnade på svensk radio, sfi-podden 
med långsamt tal och att hon dagligen tittade på tv-nyheter och barnprogram. 
Hon lyfte också fram att hon brukade föregå med gott exempel i sin vilja att 
lära sig och att till exempel tipsa sina vänner om hemsidor och poddar för att 
öva på svenska. 

Eminas bana
Emina är när vi träffar henne för första intervjun 38 år gammal och flyttade 
till Sverige från Serbien 2016, tillsammans med sin man som just fått arbete i 
landet. I Serbien hade hon tagit en högskoleexamen i ekonomi och även arbetat 
som ekonom. Vid det första intervjutillfället gick Emina på sfi, studieväg 3 och 
kurs C, med inriktning yrkesliv. Studierna varvades med praktik. Som ekonom 
på ett företag fick hon tillsammans med en handledare tillfälle att ägna sig 
åt arbetsuppgifter som hon beskrev som enkla, men ändå givande. Inte minst 
uppskattade hon möjligheterna att lära sig både svenska regler och användbara 
termer inom området. 

Emina beskrev studierna på sfi som ett tillfälle att få höra och prata svenska, 
som en bas för att kunna sköta vardagliga sysslor som att handla i affären eller 
att prata med läkare, men inte så mycket mer än så. Mot bakgrund av sina 
tidigare studier såg hon goda möjligheter att lära sig läsa och skriva hemma, 
på egen hand. 

När Emina berättade om sina tankar inför framtiden framträdde en stark 
vilja att återerövra ett tidigare liv, bestående av kvalificerat arbete, meningsfull 
sysselsättning och hus. Inte minst är yrkeslivet och Eminas tidigare 
professionella identitet som ekonom ett viktigt inslag i förhoppningarna inför 
framtiden. Emina har en längre kvalificerad utbildning och sammanlagt tio 
års yrkeserfarenhet bakom sig i Serbien och gav uttryck för en stark vilja att 
arbeta. För Emina kretsade inkludering i hög grad om att hitta ett framtida 
arbete, som inte bara handlar om försörjning utan även om något meningsfullt 
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att gör. Arbete gör det möjligt att både få använda och bli erkänd för sin 
yrkeskompetens. Därutöver ger arbete möjlighet att spara pengar och på så vis 
skapa ett bättre liv i Sverige. 

När Eminas man blev arbetslös blev livet i Sverige inte riktigt som de tänkt 
sig. Med viss besvikelse blickade hon tillbaka på tiden i Serbien där både hon 
och hennes man hade kvalificerade arbeten och bodde i hus. Vid tiden för 
intervjun var familjen bosatta i lägenhet i ”ett inte så bra område, men bra som 
en början”, som Emina uttryckte det. Kontakterna med grannarna beskrev hon 
som sporadiska, ”det kanske är normalt här, men inte i Serbien”. 

Emina beskrev sig själv som en målmedveten, aktiv och ansvarstagande 
person, när det gäller att försörja sig själv och sin familj, skapa rutiner i 
vardagen och ta hand om sin hälsa genom att motionera. 

Vid tiden för den andra intervjun hade Emina slutfört sfi, läst grund på 
Komvux där hon var i färd med att läsa svenska som andraspråk, samtidigt 
som hon sökte jobb. Under pandemin genomfördes studierna på distans. Hon 
sade sig sakna tillfällen att prata svenska tillsammans med elever och lärare, 
eftersom lektionerna mest gick ut på att lyssna och göra skriftliga uppgifter. 
Under studierna på sfi hade hon skaffat vänner från olika delar av världen, men 
under hela pandemin hade hon inte träffat dem. De enda hon träffade då var 
personer som också de kom från Serbien. 

Utöver studierna berättade Emina att hon deltog i ett program som 
Arbetsförmedlingen anordnade för att hitta arbete. För att lyckas med det 
menade hon att det krävs kontakt också med svenskar, vilket dock inte tycktes 
helt enkelt. För att hitta ett arbete var Emina beredd på att ta andra arbeten än 
som ekonom, även om det var hennes dröm att i framtiden få ägna sig åt detta 
yrke. Hon beskrev dock konkurrensen om arbete som stor.

Det är många invandrare och många svenskar går före för att få 
jobb, men det är normalt. Men jag hoppas att man ska se att jag är 
ekonom och vill mycket och har mina diplom.

I dessa ordalag beskrev hon det som på ett sätt förståeligt att svenskar går 
före i konkurrensen om arbetstillfällen. För att hävda sig i denna konkurrens 
menade hon att det inte räcker med att vilja. Det krävs stora ansträngningar, 
vilket hon sade sig villig att göra. Istället för att låta sig nedslås och bromsas 
upp av att svenskar går före henne i jakten på arbete så sade hon sig acceptera 
detta förhållande. ”Jag tänker som svensk, jag respekterar Sverige för att 
de accepterar mig och ger mig chansen att utveckla mig här”. Samtidigt 
positionerade hon sig i relation till andra invandrare som hon beskrev som 
både ovilliga att arbeta och oförstående inför hennes vilja att arbeta. 

Konklusion deltagarbanor mot inkludering
I de individuella deltagarbanorna som vi identifierat framträder att lära sig 
språket och att kunna försörja sig själv som centrala mål och medel för att 
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vara och erkännas som samhällsdeltagare. En stor roll spelar också att ha ett 
trivsamt boende och att delta i meningsfulla socialt sammanhang till exempel 
genom studier, arbetsliv och fritid. Sociala sammanhang ger möjlighet att 
utveckla språkliga kunskaper, färdigheter och kontakter som är viktiga både 
för känslan av att vara del i ett sammanhang som skapar trygghet, trivsel och 
tillhörighet. Sociala kontakter med svenskar och med andra migranter är 
betydelsefulla i en rad hänseenden, de senare till exempel för att navigera i 
studie- och yrkesval.

Utöver dessa gemensamma strävanden präglas deltagarbanorna även av en 
viss variation i vad som är viktigt för att uppleva sig vara inkluderad eller inte. 
I Dawits och Dians bana handlar inkludering om att få möjlighet att skapa ett 
liv som självständiga vuxna. För Sarah är det centralt att erkännas som svensk 
– att både känna sig och passera som svensk i mötet med andra och i formell 
mening genom svenskt medborgarskap. Även för Eminas del är erkännande 
centralt, framför allt att erkännas som professionell och därmed som del av en 
svensk gemenskap. För Salma kretsar inkludering om av att känna sig hemma 
och att hitta ett arbete. 

I de individuella banorna ser vi att tidigare val flätas samman med planer 
inför framtiden, i migranternas strävan efter inkludering. På väg mot ett mer 
initierat deltagande positionerar de sig mer eller mindre starkt, som aktiva 
och ansvarstagande. Dian, Emina och Sarah framhåller att de lyssnar och ser 
på svensk radio och tv, för att lära sig mer svenska, medan Dian och Dawit 
framhåller sig både som aktiva i att lära sig språket och som förebilder för 
andra migranter. Salma betonar sina aktiva initiativ till att hitta praktikplats i 
väntan på en ny sfi-plats. 

Dawit, Salma och Dian beskriver språket som ett verktyg, något som 
underlättar socialt deltagande och som ger tillträde till olika sociala 
sammanhang, inte minst utbildning och arbete. 

Därutöver ges språket en symbolisk betydelse, i den meningen att det 
hänger samman med identitet och en känsla av tillhörighet. För Dians del 
har de språkliga kunskaperna stärkt henne, både i hennes tilltro till sin egen 
förmåga att lära sig och i sin roll som vuxen. För Emina framstår det svenska 
språket som viktigt i hennes strävan efter att återerövra en professionell 
identitet medan språket för Sarah blir till en markör som ger tillträde 
till och samtidigt stänger henne ute från en svensk gemenskap. Denna 
positionering som aktiv och ansvarstagande kan förstås i ljuset av sfis och 
det omgivande samhällets explicita förväntningar på migranter att lära sig 
språket, bli anställningsbara och försörja sig själva. Att lära sig språket är 
inte bara betydelsefullt som kunskap utan även som en symbol för aktivitet, 
ansvarstagande och en vilja att höra till.
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10. Slutsatser och diskussion 
I denna studie intresserar vi oss för hur sfi möjliggör och/eller begränsar 
social inkludering. Genom att närmare undersöka hur sfi organiseras i två 
olika kommuner har vi identifierat olika förutsättningar på skolnivå och 
i klassrummet som både möjliggör och hindrar eller begränsar elevers 
fortsatta banor i det svenska samhället. Här vill vi diskutera några av studiens 
huvudsakliga slutsatser och dess implikationer för kommuners och skolors 
organisering av sfi. 

I styrdokument, skolledning och lärares beskrivningar och i migranternas 
meningsskapande kring sfi beskrivs språket som betydelsefullt för inkludering. 
Språkliga färdigheter sorterar vem som får och inte får tillträde till olika 
sammanhang. Att lära sig behärska svenska språket ses av både migranter och 
omgivningen som en symbol för en strävan att ingå i samhället. 

De studerandes meningsskapande kring sitt deltagande i sfi sammanfaller 
i stor utsträckning med de kunskapskrav som värderas i styrdokumenten och 
som riktas mot migranter från olika håll i samhället – att lära sig språket och 
bli självförsörjande. I de individuella deltagarbanorna framträder viljan att lära 
sig språket och att kunna försörja sig själv som både mål och medel för att vara 
och erkännas som delaktig i samhället. Därutöver tillskrivs ett trivsamt boende 
och meningsfulla sociala sammanhang en avgörande betydelse i migranternas 
banor. 

I migranternas beskrivningar framhålls även sfis betydelse som ett socialt 
rum där det är möjligt att träna på svenska i en trygg miljö, utbyta erfarenheter 
och kunskaper om utbildning, samhället och vardagslivet i Sverige. I detta 
sammanhang tillskrivs läraren rollen som vägvisare in i en svenskspråkig 
samhällsgemenskap. En roll som inte minst blir viktig då deltagarna för övrigt 
saknar kontakter med personer som har svenska som modersmål (jfr Ahlgren 
& Rydell, 2020). En del studerande beskriver sfi som ett socialt rum som haft 
avgörande betydelse när det gäller social identifikation med andra som delar 
liknande erfarenheter av att skapa sina liv i Sverige. Mot bakgrund av dessa 
iakttagelser torde sfi-anordnare organisera utbildningen på sätt som å ena 
sidan gör det möjligt för studerande att i större utsträckning lära känna och ha 
utbyte av varandra, å andra sidan stöttar elevers utveckling av ett språk som är 
användbart i olika sociala sammanhang. 

För migranterna blir deltagande i Sfi – och inte minst examinationen – så 
kallade high stake. Att misslyckas med prov innebär att eleven inte kommer 
vidare i sina studier och till arbete. Sfi antar då snarare formen av ett väntrum 
eller en stoppkloss i banan mot social inkludering. Bland vissa elever som 
fastnar på kurser i sfi framträder i studien stor frustration. De vill ta sig igenom 
studierna snabbare än vad som är fallet. Även bland vissa lärare framträder 
frustration. De menar att ett alltför snävt kunskapsfokus styrt av de nationella 
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proven gör att utbildningen inte möter de olika behov som de studerande har 
vad gäller undervisning och språkkunskaper.

I sin undervisning strävar lärarna efter att hjälpa eleverna med att orientera 
sig och delta i det svenska samhället. Sådan undervisning sker bland annat 
genom lärandeaktiviteter som introducerar nya ord, uttryck och sätt att 
kommunicera på svenska i olika sammanhang samt att ge eleverna information 
om (lokal)samhället. I lärarnas berättelser sker en förhandling om vilket 
utrymme som olika typer av kunskaper ska ges. Lärarnas didaktiska val formas 
av läroplan, kursplan, de nationella provens form och innehåll, samt deras egna 
föreställningar om elevernas behov.

Föreställningen om att elevernas brister i kunskaper som krävs för att 
vara del av samhället kommer i undervisningen till uttryck på olika vis. En 
beskrivande ansats i undervisningen möjliggör för eleverna att få ökad kunskap 
och kännedom om språket och hur samhället och deltagande i samhällslivet 
fungerar i Sverige. Med hjälp av sådan kunskap kan elevernas möjligheter 
att utifrån självständiga val utöva sina substantiella rättigheter öka. Däremot 
innebär en föreskrivande, normativ ansats, som handlar om vad eleverna borde 
kunna och göra för att inkluderas i samhällsgemenskapen, att eleven inte 
fullt ut behandlas som de vuxna individer de faktiskt är ( jfr Carlson, 2002). 
Som sfi-lärare finns en poäng i att reflektera över den komplexitet som ligger 
i elevrollen – att eleverna, även om de är nya i Sverige och är på sfi för att 
lära sig svenska, samtidigt behöver vara delaktiga i och ges ansvar för sin egen 
lärandeprocess. Ett inkluderande förhållningssätt i undervisningen på sfi kan 
ses som ett sätt att erkänna migranter som delaktiga i samhället här och nu och 
inför framtiden. Ett sådant förhållningssätt skapar även bättre förutsättningar 
för att individanpassa undervisningen. Vi kan dock se hur de institutionella 
ramarna som läroplan och nationella prov utgör, snarare styr undervisningen 
mot en mer standardiserad form. Denna styrning ställer i sin tur stora krav på 
lärarna när det gäller att tillgodose de formella kraven, samtidigt som de utgår 
från elevernas egna frågor, behov och intressen. 

Vi har i studien visat hur det i sfis organisering på kommunal nivå likväl 
som skolnivå finns faktorer som kan underlätta för migranters sociala 
inkludering. I båda kommunerna erbjuds elever plats på sfi inom angiven 
tid, kursutbudet riktar sig till olika elevgrupper, kommunerna satsar på att 
systematiskt upptäcka orsaker till studieavbrott och förebygga sådana, och 
de erbjuder utbildning med en hög andel behöriga lärare. En organisatorisk 
utmaning handlar dock om att anpassa verksamheten efter hur elevunderlaget 
varierar i storlek och hur elevernas individuella förutsättningar och behov 
skiljer sig åt. Inom ramen för sfi framträder dess funktion framförallt som att 
ge eleverna grund för att erhålla arbete och egen försörjning. Därmed hamnar 
andra dimensioner av social inkludering i skymundan, inte minst för de 
individer som av olika skäl inte har ett arbetsliv framför sig. Sfis organisering 
premierar framförallt den deltagarbana som består i att relativt snabbt ta sig 
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genom utbildningen med siktet inställt mot vidare studier och arbete. För alla 
deltagare i sfi är dock banan inte lika rak. Banan når heller inte alltid fram till 
det formella slutmålet om deltagande i studier eller arbete, vilket aktualiserar 
frågan om kommunernas möjligheter att erbjuda en likvärdig undervisning. 
Även om elever på sfi inte alltid når de formella målen, kan sfi dock ändå bidra 
till att de utvecklar (språk)kunskaper som är väsentliga för deras liv i Sverige, 
som att kunna prata med barnens lärare eller samtala med myndigheter utan 
tolk. Detta är exempel på hur migranter kan ges möjligheter att utnyttja sina 
substantiella rättigheter, och vilka sällan nämns i den offentliga debatten om 
hur sfi kan bidra till social inkludering.

Språket som nyckel är en återkommande metafor i dagens migrations- 
och integrationspolitiska debatt som formulerar starka förväntningar om att 
migranter ska lära sig svenska för att bli inkluderade (Dahlstedt, m.fl; 2021; 
Rydell, 2018). I vår studie uttrycks metaforen språket som nyckel både av 
företrädare för utbildningen, genom förväntningar de studerande upplever 
från omgivningen och av eleverna själva. Inom kommunernas mål och i 
dess organisering av sfi, finns behov av att fokusera mer på hur utbildningen 
kan möjliggöra, inte bara migranters anställningsbarhet, utan också deras 
deltagande i andra sociala sammanhang. I skuggan av metaforen språket 
som nyckel hamnar andra kommunala insatser som är viktiga i migranters 
deltagarbanor, såsom tillgång till försörjning, bostad, trygghet och social 
gemenskap i skymundan. Ett sådant osynliggörande är högst olyckligt och 
begränsande. Även om språkutveckling är centralt kan sfi rimligen inte på 
egen hand bära ansvaret för migranters sociala inkludering. Detta fulla ansvar 
kan inte heller tillskrivas migranterna själva. I slutändan är det samhället och 
därmed vi alla som tillsammans bär ansvaret för migranters sociala inkludering 
genom att tillgängliggöra olika typer av sammanhang för deltagande.
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Bilagor

Bilaga 1 Intervjuguide för ledningsföreträdare
• Hur organiseras sfi i kommunen? Hur fördelar ni eleverna i 

kommunen? Vilka styrdokument utgår ni ifrån (+ möjlighet att få ta del 
av lokala sådana)

• Om du tänker på de kurser som ni ger, vad är speciellt med dem? (ev. 
profiler) + ev. övriga projekt under sfi

• Vad skulle du säga är det viktiga innehållet i sfi-kurserna?
• Vad har varit viktigt att tänka på gällande planering? Gällande 

genomförande?
• Hur har ni bemannat kurserna? Lärarnas behörighet?
• Vilka utmaningar ser ni för era lärare? Hur hanterar ni dem? Hur 

stöttar ni lärarnas kompetensutveckling? Hur satsas det på dem 
lönemässigt?

• Vilka är de största utmaningarna för deltagarna? Vad kan ni göra för att 
stötta deltagarna med dessa?

• Vilka är de största organisatoriska utmaningar för att genomföra 
sfi-verksamheten? Och hur försöker ni lösa de problemen?

• Har ni de förutsättningar som krävs för att organisera kurserna på ett 
bra sätt? Vilket stöd skulle du behöva?

• Vilken potential ser du att dessa kurser har för migranter i deras 
etablering i Sverige (både socialt, medborgarmässigt och på 
arbetsmarknaden)?

• Hur ser du på potentialen hos just dessa kurser i relation till annan 
utbildning, vuxenutbildning eller folkbildning?

Bilaga 2 Intervjuguide för lärare

Frågeområde 1: Bakgrund

• Berätta hur kommer det sig att du blev lärare?
• Vilka arbetslivserfarenheter har gjort att du hamnade här? Tidigare 

erfarenheter av att 
• arbeta med vuxenutbildning/utbildning? Att arbeta med migranter?

Frågeområde 2: Undervisning

• Hur skulle du beskriva ditt uppdrag? Hur ser ni på ert uppdrag i relation 
till andra samhälliga insatser för migranter?

• Hur ser ni på potentialen hos just dessa kurser i relation till annan 
utbildning, vuxenutbildning eller folkbildning?
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• Har ni några elever som har gått Språkintroduktion eller andra 
informella kurser innan de kom till sfi?

• Hur organiserar ni er verksamhet internt (inom skolan och 
studievägen)?

• Om ni nu tänker på dessa kurser, vilka är de största organisatoriska 
utmaningarna?

• Vad skulle ni säga är det viktiga innehållet i undervisningen?
• Vad är viktigt att tänka på vid planeringen av kurserna? Vad är viktigt att 

tänka på vid genomförandet?
• Vilket undervisningsmaterial används? Har ni tillgång till det som 

behövs? Om inte, hur hanterar ni det?
• Vilka undervisningsmetoder jobbar ni med?
• Hur examinerar ni eleverna?
• Vilka utmaningar är det för er som lärare? Hur hanterar ni dem?
• Vilka är de största utmaningarna för eleverna? Vad kan ni göra för att 

stötta deltagarna med dessa?
• Har ni de förutsättningar som krävs för att genomföra kurserna på ett 

bra sätt?
• Jobbar ni i lärarlag/? Om ja, hur stöttar ni varandra? Hur upplever ni 

annan form av stöd från rektor och från kompetensutveckling?
• Spelar det någon roll om ni som lärarna är behöriga? Varför varför inte?
• Vilken potential ser du att dessa kurser har för migranter i deras 

etablering i Sverige (både socialt, medborgarmässigt och på 
arbetsmarknaden)?

Frågeområde 3: Avslutning

• Är det något ytterligare du skulle vilja berätta för oss eller som du 
undrar över?

Bilaga 3 Intervjuguide för deltagare omgång 1

Frågeområde 1: Dåtid

Berätta lite om din bakgrund

• Hur gammal är du?
• Varifrån kommer du?
• Vad har du för utbildning?
• Vad har du arbetat med?
• Är du ensam är eller har du familjen med dig?
• Hur kommer det sig att du hamnade i Sverige?
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Frågeområde 2: Nutid

Berätta lite om dina nuvarande studier

• Finns det andra sätt än sfi du lär dig svenska genom?
• Har andra studier du deltar i?
• Har du läst svenska tidigare utanför sfi?
• Hur kommer det sig att du började studera?
• Vad vill du få ut av dina studier?
• Har du fått nya kontakter/vänner via studierna? 

– Träffas ni även när ni inte studerar? Är, och hur är dessa kontakter 
viktiga för dig?

• Om du tänker på lektionerna/studierna, hur går de till? 
– Berätta om hur en dag i skolan brukar vara? 
– Vilka områden pratar ni om? (Språk? Samhällskunskap? 
Jobbsökande? Annat) 
– Hur sker undervisningen? T.ex. individuellt/kollektivt? 
– Har ni examinationer/test? Hur går de till? 
– Hur viktigt är uppflyttning till nästa nivå? Hur viktigt är det att klara 
kursen? 
– Vad för material använder ni i undervisningen? Böcker, häften, 
lärplattor, tidningar mm? 
– Vad betyder läraren för dina studier? 
– Hjälper studiekollegorna varandra?

• Vad tycker du om studierna? Mest värdefullt? Minst värdefullt?/Om du 
vill förändra något i studierna – vad skulle du vilja göra då? Varför? 
– Är de bra? 
– Är det dåligt? 
– Varför?

Berätta lite om din nuvarande livssituation 

• Hur bor du?
• Vad gör du på dagarna?
• Vilka umgås du med? Har du några svenska vänner? (Hur har du lärt 

känna em?)
• Har du möjlighet att prata svenska utanför skolan?

Frågeområde 3: Framtid

Berätta lite om hur du tänker om framtiden

• Om du tänker dig fem år framåt, vad gör du då?
• Var tänker du dig att du kommer att leva och bo i framtiden?
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• Vill du studera vidare? 
– Vad i så fall? 
– Vad kommer att krävas för att kunna studera vidare?

• Vad skulle du vilja jobba med framöver? 
– Vad? 
– Vad kommer att krävas för att få detta arbete?

• Vilka andra planer har du för framtiden? Har du några andra planer för 
framtiden?

Frågeområde 4: Avslutning

•  Är det något ytterligare du skulle vilja berätta för oss eller som du 
undrar över?

Bilaga 4 Intervjuguide för deltagare omgång 2

Frågeområde 1: Dåtid

När vi träffades senast, kommer du ihåg vad du tänkte att du skulle göra 
fem år senare?

• (Om de inte minns, påminn lite om vad de sa vid senaste intervjun)
• Hur tänker du om det idag?

Vad har hänt sedan sist vi träffades?

• utbildning
• arbete
• annan sysselsättning
• familjesituation
• boende
• fritid
• vänner (sociala kontakter…)

De aktiviteter du har deltagit i sedan sist, har de varit viktiga för dig?

• I så fall, på vilket sätt?
• Var har dessa aktiviteter ägt rum?
• Vilka andra personer som du träffat har varit viktiga för dig?

När vi träffade dig senast deltog i studier i sammanhang sfi. Så här i 
efterhand, hur tänker du kring de studierna?

• Var de bra?
• Hur hade de kunnat bli än bättre?
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• Vad lärde du dig? Har sfi hjälpt dig att komma vidare till arbete/studier 
och klara av detta? Vad/Hur från sfi har hjälpt dig i jobba/arbete/
samhälle? Vad lärde du dig inte, men som hade varit bra att lära sig?

• Har du lärt dig ngt annai från sfi än själva språket?
• Vad har du haft för användning av studierna?
• Har du lärt känna andra? Umgås du med ngn från sfi?
• Skulle du rekommendera de som idag kommer till Sverige att delta i den 

typ av studier du då deltog i?
• Om du jämför dessa studier med de aktiviteter du senare deltagit i, vad 

har varit mest värdefullt? (varför?)

Berätta lite om hur du ser på din språkutveckling

• Tycker du att du kan tillräckligt bra svenska? Varför/varför inte?
• För att göra det du behöver?
• Jämfört med andra?
• Vad säger/tycker andra?
• Vad har varit viktigt för att lära dig svenska?

Frågeområde 2: Nutid
Tillbakablick om vad vi frågade om sist, ex boendesituation, fritid (om de inte 
berättat om det redan)

Berätta lite om din nuvarande livssituation 

• Var/hur bor du?
• Eget boende, inneboende, lägenhet etc?
• Har du flyttat runt?
• Vad gör du på dagarna?
• Vilka umgås du med?
• I vilka sammanhang?

Berätta lite om din nuvarande sysselsättning

• Arbete. Vad gör du? Arbetsuppgifter? Vad är lätt/svårt med det 
språkliga jobbet? Vilken typ språkkunskaper behöver du i ditt arbete. 
Umgås du med några kollegor (på och utanför jobbet)

• Utbildning. Vad gör i dina studier? Vad är lätt/svårt med det språkliga i 
studierna/Vilken typ språkkunskaper behöver du i dina studier. Umgås 
du med några kollegor (på och utanför jobbet)?

• Övrigt. Liknande frågor som ovan kring fritidsengagemang

Språkanvändning

• Vilka språk använder du?
• I vilka sammanhang och med vilka?
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• Fortsätter du att aktivt jobba med att utveckla din svenska? Hur? 
(individ) Varför/varför inte använder du svenska (förutsättningar)?

Frågeområde 3: Framtid

Berätta lite om hur du tänker om framtiden

• Om du tänker dig fem år framåt, vad gör du då?
• Var tänker du dig att du kommer att leva och bo i framtiden?
• Vill du studera vidare? 

– Vad i så fall? 
– Vad kommer att krävas för att kunna studera vidare?

• Vad skulle du vilja jobba med framöver? 
– Vad kommer att krävas för att få detta arbete?

• Vilka andra planer har du för framtiden?

Har dina planer för framtiden ändrats sedan vi senast träffade dig? Ville 
du ngt då, som du inte vill/inte tror är möjligt idag? (nya idéer/hinder)

• I så fall på vilket sätt?
• Vad tror du att det kan bero på?

Frågeområde 4: Avslutning

• Är det något ytterligare du skulle vilja berätta för oss eller som du 
undrar över?
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