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ABSTRACT 

The aim of this study is to have a deeper understanding about the motivations and the 

obstacles of an immigrant’s language learning. I have studied the problem with focus on 

integration and language learning. The study is principally based on deep interviews with 

Turkish immigrants. I have studied the question by means of a socio-cultural perspective of 

learning; Mead’s conceptions I, Me and the generalised other; Scheff’s conception, the social 

bonds and Freire’s conception, dialog and Asplund’s conception social responsiveness.  

  On the surface it seams like, the émigré is someone who is incapable or reluctant to learn 

Swedish and integrate in the society. During the study, I have discovered an emotional 

obstacle, which arises at the émigré’s meeting with the Swede. One usually bypasses this 

emotional obstacle and concentrates on the cognitive level for language learning. The 

emigrant thinks then the Swedish language is difficult to learn and she knows too little 

Swedish to communicate with the Swede. The Swede thinks that the immigrant does not want 

to learn Swedish and integrate in the society. When I focused on the immigrant’s subjective 

experience about the meeting with the Swede, I noticed that the emigrant experiences the 

meeting as a sort of one way communication. At this meeting, she is assessed negatively by 

the Swede. The immigrant finds it difficult to develop a positive emotional attitude towards 

the Swede and the Swedish language. Then she gets away from the meeting with the Swede 

and reduces her relations with the Swedish culture to a minimum level.   

  I have speculated on the immigrant’s negative experience by means of Asplund’s conception 

social responsiveness and a governmental report of investigation about segregation. For a 

more active language learning and integration, I proposed, that the language education (SFI) 

should encourage the emigrant to question society with a critical attitude to identify herself in 

the new situation and the society. This can be achieved by means of a dialogical perspective, 

which presupposes and develops a strong trust in the human being, love, humility, solidarity, 

respect and the critical thought.   

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRAKT 
 

Denna kvalitativa studie syftar till att ha en djupare förståelse för motivationer och hinder av 

invandrarens språkinlärning. Jag har studerat problemet med fokus på integration och 

språkinlärning. Arbetet bygger framförallt på djupintervjuer med invandrare med turkisk 

bakgrund. Jag har studerat problemet med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv om lärande;  

Meads begrepp I, Me och den generaliserade andre; Scheffs begrepp sociala band; Freires 

begrepp dialog samt Asplunds begrepp social responsivitet.  

   På ytan verkar det som om invandraren är någon som är okunnig eller motvillig att lära sig 

språket och integrera sig i samhället. Under studien upptäckte jag ett emotionellt hinder som 

uppstår vid invandrarens möte med svensken. Man förbipasserar ofta detta emotionella hinder 

och satsar på den intellektuella planen för språkinlärning. Invandraren tänker då att det 

svenska språket är svårt att lära sig och hon vet för lite svenska för att kommunicera med 

svensken. Svensken tänker att invandraren inte vill lära sig språket och integrera sig i 

samhället. När jag fokuserade på invandrarens upplevelse av mötet med svensken märkte jag 

att invandraren upplever mötet med svensken som en slags envägskommunikation där hon 

värderas negativt av svensken. Invandraren har det svårt att utveckla en positiv emotionell 

attityd mot svensken och det svenska språket. Hon drar sig för mötet med svensken och 

reducerar sina relationer med den svenska kulturen till en minimum nivå.  

   Jag har spekulerat över invandrarens negativa upplevelse med hjälp av Asplunds begrepp 

social responsivitet och den statliga utredningens rapport om segregationen. För en aktivare 

språkinlärning och integration föreslog jag att språkutbildning (SFI) bör uppmuntra 

invandraren till att ifrågasätta samhället med en kritisk inställning för att identifiera sig själv i 

det nya läget och samhället. Detta kan ske genom ett dialogiskt perspektiv som förutsätter och 

utvecklar en stark tro på människan, kärlek, ödmjukhet, solidaritet, respekt och kritiskt 

tänkande.  
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INLEDNING 
 

Vi blir människor genom språket. Vi utvecklar kultur, moraliska uppfattningar, identitet 

genom språket. Världen blir begriplig genom språket. Tänkande och perception sker och 

konstrueras genom språket. Vi orienterar oss i världen genom språket. We are human not 

because we have language but because we are language, sa språkfilosofen Wilhelm von 

Humbolt (Chomsky, 2004, p 12).  

   Många av mina bekanta invandrare säger att svenska är ett svårt språk att lära sig. Med 

invandrare menar Migrationsverket (webbsidan) ”personer med utländskt medborgarskap 

som blivit folkbokförda i Sverige”. Mitt begrepp invandrare omfattar dem som känner sig 

som invandrare även om de fått svenskt medborgarskap. Jag vet många som har bott i Sverige 

i flera år som inte kan svenska. Det finns också vissa som lärt sig språket inom bara några 

månader. Jag ville få en bättre förståelse för både motivationen och motståndet att lära sig det 

svenska språket genom att studera den ömsesidiga relationen mellan språk och integration, 

språk och sociala band.  

   Med integration menar jag individens aktiva deltagande i samhället och inte assimilation. 

Med sociala band menar jag banden mellan människor. Det är ett dynamiskt fenomen som 

uppstår och bevaras i interaktionen med andra. Vi blir människor genom att bilda sociala band 

med omgivningen och bevara dem. Människan räcker inte till sig själv. Vi behöver andra för 

att skapa identitet, kultur, värderingar, normer och kunskap. (Scheff, 1990; Aspelin, 1999).  

   Kultur kan beskrivas som motsatsen till natur. Den är alltså allt som skiljer människan från 

naturen. Kultur förbinder också människan till naturen på ett mänskligt sätt. Kamali (2002) 

skriver att man kan betrakta kulturen som ett system av värderingar, symboler och 

tolkningsmönster. Den kan också betraktas som social handling. Jag ser inte på kulturen som 

ett fast, färdigt och koherent system. Kultur är en process som hela tiden skapas och 

återskapas i interaktionen mellan struktur och aktör, mellan det sociala systemet och den 

individuella världen. Kulturen är inte ett koherent system utan ett levande system med 

motsättningar precis som livet. Man kan beskriva kulturen som föränderliga sociala praktiker 

som äger rum genom aktiva handlingar, motsättningar och konflikter. Kultur är inte bara en 

symbolisk representation av det sociala livet utan den är själv en del av det sociala livet  

   Språk är viktigt för individens samspel med samhället. Det är viktigt för ett fungerande 

samhällsliv, för integrationen. Integration är en viktig fråga i Europa. Tysklands 
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förbundskansler Merkel sa på ett möte med turkiska media i Tyskland (Hürriyet, 2006-09-15) 

att språket är dörren in i samhället. Vi i Sverige har också integrationsfrågan på dagordningen. 

Det finns många människor med invandrarbakgrund som lever i Sverige. Tiotusentals av 

dessa har en bakgrund i Turkiet. De flyttade hit som gästarbetare eller flyktingar, därefter kom 

nya med anledning av familjeåterförening, därefter äktenskap (Berg, 1994). De brukar gifta 

sig med folk från hemlandet.  Detta bidrar till ökande antal invandrare från Turkiet. Sverige 

behöver också många nya invandrare som arbetskraft. Enligt en rapport av SCB 

(WälfärdsBulletinen Nr 4 1999) från och med 2007 kommer antalet människor mellan 20- 64 

år att minska.  ”Ett par år in på 2030-talet kommer pensionärerna, de som är 65 år och äldre, 

att utgöra en fjärdedel av landets befolkning” säger den officiella rapporten. Sverige behöver 

exempelvis vårdare.  Därmed blir frågan om invandring mer aktuell. Folkpartiet vill att 

invandrare ska gå igenom ett språkprov för medborgarskap.  

   Man upplever problemet i vardagslivet, i skolan och på jobbet. Här är några rubriker från 

tidningsartiklar: 

 
"Barn med utländsk bakgrund klarar sig allt sämre i skolan" (DN/ webbsida 2006-02-02)  
"Unga och invandrare väntar allt längre med att söka arbete" (DN/webbsida, 2006-09-23)  

     Arbetsgivare väljer bort arabiska namn (DN/ webbsida 2006-09-04)  

 

Från en rapport av Integrationsverket (webbsida/2006) 22 procent av invandrare upplever sig 

som diskriminerade på arbetsplatsen en eller flera gånger under 2005. Invandrare med asiatisk 

och afrikansk bakgrund upplever sig mest som diskriminerade.  

   Problemet har en modern karaktär. Ökande kommunikationsmöjligheter som användning av 

paraboler, Internet mm verkar som en faktor för att bevara en turkisk identitet i Sverige. Det 

verkar som om det är en bromsande faktor för språkinlärning och integration också. 

 

Syfte och begränsningar 

 
Mitt övergripande syfte med denna studie är att få en djupare förståelse för hur problemet ser 

ut i invandrarens möte med svensken. Jag vill fokusera på invandrarens upplevelser, motstånd 

mot och motivation för språk inlärning. Jag ville förstå hur invandraren upplever det svenska 

språket, vad relationen mellan integration och språkinlärning är utifrån hennes livsvärld. Jag 

har begränsat mig till vuxna invandrare som kommer från Turkiet med förväntan att det skulle 

underlätta mitt arbete.  
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Frågeformulering 

Min frågeformulering är: Hur förhåller sig en invandrare från Turkiet till integration och 

det svenska språket?  

   Vilka motivationer och hinder upplever svenska turkar för integration och språkinlärningen? 

 

Bakgrund 

Hela världen kommer till mig, sa SFI-läraren under min intervju med henne. Jag har sett 

studerande från Irak, Iran, Turkiet, Kosova, Thailand, Vietnam, Serbien i hennes klass. 

Sverige är ett land där man invandrar till och utvandrar från. Enligt Statistiska central byrån 

(SCB/webbsida. 2006-10-31) finns det drygt 9.1 miljoner invånare i Sverige. Enligt ett 

pressmeddelande från SCB (webbsida. 2006-12-20)  beräknas 97 tusen ha invandrat till 

Sverige under året 2006. Det är en ökning med 48 procent jämfört med året innan och det är 

den största invandringen under de sista 131 åren. De flesta invandrare kommer från asiatiska 

och afrikanska länder.  

   Olika kulturer blandar sig i varandra genom invandringen och därmed förändras Sverige 

hela tiden. Språket ändras också genom invandringen. Ungdomar med invandrarbakgrund 

utvecklar till exempel rinkebysvenska (Khemiri, 2004; Stroud i Hyltenstam & Lindberg (red), 

2004).  

   Enligt Migrationsverkets (webbsida, 2006- 03-30) fick Sverige hansatyskars invandring 

under medeltiden Under 1500- och 1600-talet invandrade finnar, zigenare, valloner, 

savolaxfinnar till Sverige. Under 1700- och 1800-talet invandrade judar, franska konstnärer, 

filosofer och intellektuell, italienare samt skottar. Men 1960-talet var det en annorlunda 

invandring till Sverige: grekiska, jugoslaviska, turkiska mfl grupper började komma.  Detta 

var till följd av arbetskraftsbehov och flyktningsstatus enligt Genèvekonventionen 1951. 

Turkiska invandrare utgjorde en stor grupp bland dessa invandrare.  

   Berg (1994) skriver fem invandringsvågor för turkar: arbetskraftsinvandringen, 

familjeåterföreningen, den assyriska/syrianska och den kurdiska politiska flykten, och 

invandringen genom äktenskap. Under 1960-talet gällde högkonjunktur och allmänna brist på 

arbetskraft i Europa. Turkiet undertecknade bilaterala arbetskraftsavtal med olika länder: 

Österrike, Nederländerna och Belgien, Frankrike, Australien. Avtalet med Sverige 

undertecknades 1967; Året 1975 var det 900 000 turkiska arbetare i Västtyskland och 1989 

var det drygt 24 000 turkiska invandrare i Sverige. År 1990 var det drygt 33 tusen turkiska 

medborgare i Sverige. 
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   Med den första vågen kom unga okvalificerade manliga arbetare utan familjer. I början av 

1970-talet inleddes familjeåterförening. Det var den andra invandringsvågen. Det finns en 

annan invandring som politisk flykting. År 1967 utvandrade assyrier/syrianer, en kristen 

minoritetsgrupp från sydöstra Turkiet. Politiska invandringar ökade mellan 1975-1977. 

Invandringen fortsätter i form av äktenskap.  

  Berg (1994) skriver att de första invandrarna var lågutbildade och den andra generationen 

var högre utbildade. Detta stämmer med mina observationer i Sverige. Den första 

generationen försökte bevara sina gamla traditioner. Mötet med den svenska kulturen ledde 

till en konservativ attityd från de turkiska invandrarna gentemot samhället. Man isolerade sig 

och höll sina kontakter med befolkningen i Sverige på minsta möjliga nivå. Man utvecklade 

en begränsad svenska. De flesta turkiska invandrare var lågutbildade och det var inte sällan att 

de upplevde det svenska som någonting hotande och fientliga.  

   Motsättningar mellan föräldrar och andragenerationens barn resulterade också i vissa 

sorgliga händelser. En av dessa händelser skakade Sverige. Fadime Sahindal mördades av sin 

pappa år 2002. Det var ett hedersmord enligt de svenska medierna. (DN/webbsida. 2002-04-

04) Detta ledde till en het diskussion i Sverige. 

   Invandrare som förstageneration lär sig språket genom SFI (Svenskundervisning för 

invandrare). SFI blir det första steget i samhället för en vuxen invandrare. Den nykomna 

invandraren börjar SFI så snart som möjligt enligt den nya kursplanen 2003.  

   SFI har drygt 40 år historia. Den startades 1965 med ett riksdagsbeslut om avgiftsfri 

undervisning i svenska för invandrare vid studieförbund. Målet med beslutet, enligt Lindberg, 

(Lindberg, i Hyltenstam (red), 1996) var att få invandrare att så snart som möjligt assimileras i 

det svenska samhället genom att lära sig svenska. Undervisningen pågick i tolv år utan någon 

granskning. År 1977 började Skolöverstyrelsen utvärdera verksamheten med ett uppdrag av 

regeringen. Den finns alltså forskningsarbete på området under 30 år. 

   SFI-utbildningen reformerades flera gånger under tiden. Nuvarande utbildning går utifrån 

beslut taget 2003. Enligt dokument jag fått av rektorn är utbildningens (SFI) syfte att ge 

vuxna som saknar grundläggande kunskaper i svenska möjligheter att utveckla förmågan att 

muntligt och skriftligt kommunicera på svenska. Utbildningen ämnar stödja studerandes 

förmåga att kommunicera i vardagslivet, samhällslivet och arbetslivet samt studier. Man vill 

också att invandrare ska ha möjlighet att få kunskap om och förståelse av samhällets 

organisation och dess grundläggande värderingar. Enligt kursplanen (2003, Skolverkets 

webbsida) syftar SFI-undervisningen till att underlätta deltagarnas integration i samhället. 

Integration definieras som aktiv medverkan i och bidrag till utvecklingen av samhällsliv, 
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arbetsliv och kultur i Sverige. SFI ämnar också ge eleverna information och vägledning för att 

underlätta deras planering av fortsatt utbildning, arbete och lärande i vardagslivet utifrån deras 

egna behov och intresse.  

 Kursen har fyra steg: kurs A, kurs B, kurs C och kurs D. Deltagarna kan vara nyanlända 

invandrare men de kan också ha bott i Sverige i flera år. Undervisningen kan börjas inom tre 

månader om det inte finns särskilda skäl till fördröjning. Eleverna tilldelas i olika nivåer efter 

sin kunskap om svenska och utbildningsnivån.  Eleverna testas först när de kommer till SFI. 

Man ämnar att kursen ska gå tillsammans med arbetspraktiken. Den som hittar jobb kan sluta 

kursen om hon vill. Kursen ordnas av kommunerna.  

   Enligt en artikel i DN (webbsida/2006-10-03) blev den nya svenskkursen ett fiasko, medan 

Skolverket, den intervjuade läraren och den intervjuade rektorn hade en annan tolkning av 

resultaten. (Skolverket/webbsida. 2006-07). 

   Det står i tidningen DN att det bara är en tredjedel av alla elever som började år 2003 som 

nådde D nivån år 2005 och siffran är inte bättre jämfört med tidigare. Bland dem som har 

minst studiebakgrund på A-kursen 2003 var det bara 8 procent som fick D-kursbetyg.  Men 

Skolverkets dokument  (webb/ Nyhetsbrev/ 7/ 2006) tolkar resultatet som bra.  

   Enligt det tidigare systemet fick man ett slutbetyg när man slutade hela kursen. Enligt det 

nya systemet får man betyg i varje steg. Det blir betyg A, betyg B, betyg C och betyg D. 

Enligt den intervjuade SFI-läraren är betyg C också godkänt för att arbeta. Hon menar att 

betyg D gäller speciellt de som vill studera vidare. Hon tycker att de får fantastiska resultat.  

   Sverige har invandrarområden. Vi har Rinkeby, Kista, Husby, Tensta, Fittja, Södertälje i 

Stockholm. Vi har Malmö där invandrarkaraktären är starkare än andra stora städer. Vi har 

Biskopsgården, Hisingen, Hjällbo, Angered i Göteborg och Andersberg i Halmstad mm.  

   Man säger att språkproblem är det största hindret för integrationen. En fräsch rapport i 

Tyskland (Radikal 20.10.06) hävdar att tre fjärdedelar av turkar i Tyskland upplever 

segregation och utstötning. Rapporten hävdar att orsaken till utstötningen är brist på språk. 

Lindberg (1996) skriver att bristande kunskaper i svenska är en allvarlig faktor för 

segregeringen och diskrimineringen men det finns strukturella orsaker också.  

    

Disposition  

Min uppsats är upplagd på så sätt att jag diskuterar i metodkapitlet mina ontologiska, 

epistemologiska och metodologiska utgångspunkter med att välja en kvalitativ ansats som 

bygger på abduktion. Jag beskriver hur jag samlat in data, varför jag valt en semistrukturerad 

intervju- och observationsmetod och mitt tillvägagångssätt vid kontakt och urval av 
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intervjupersonerna och hur jag genomförde intervjuerna. Jag beskriver också 

intervjusituationerna och hur de påverkade intervjuerna.  Jag säger också något om etiska 

aspekter, generalisering och validitet.   

   I teoriavsnitten presenterar jag Meads begrepp den generaliserade andre, ”I” och ”Me”; 

Scheffs begrepp sociala band; Asplunds begrepp social responsivitet, Freires begrepp dialog 

samt ett sociokulturellt perspektiv om lärande och kunskap vars förespråkare är Säljö i 

Sverige. Jag försökte göra en teoretisk syntes mellan dessa teoretiker för att studera mitt 

ämne. Jag presenterar också vad jag valt representera tidigare forskning. I redovisningskapitel 

börjar jag med att presentera mina intervjupersoner för att läsaren kan få en klarare 

helhetsbild.  I analyskapitlet diskuterar jag invandrarens språkproblem med fokus på lärare-

elevrelationen utifrån Freires perspektiv.  Sist sammanfattar jag analysen, reflekterar över mitt 

arbete och skriver mitt förslag till en lösning på problemet. 

   Den vuxna invandrarens ursprungliga identitet benämnde jag som turkisk med tanke på att 

hon kommer från Turkiet. Jag vet att kurder och andra minoriteter från Turkiet är känsliga för 

sina etniska identiteter och jag respekterar det. Benämningen turkisk i detta arbete omfattar 

alla människor som kommer från den turkiska statens område. Med begreppet svensk menar 

jag ”etniska” svenskar, som är en kategorisering i motsats till invandrare. Jag identifierar 

svensken som han medan jag identifierar invandraren som hon.  
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METOD 
 
Jag studerar inte ett tekniskt eller naturvetenskapligt ämne utan ett samhällsvetenskapligt 

ämne. Mina insamlade data har framförallt kvalitativ karaktär, ”mjuka data” (Kvale, 1997, s 

69). Alltså är de inte objektivt mätbara utan bygger på subjektiva upplevelser som jag fått 

genom intervjuer och observationer. De är kontextberoende. Jag var inte en neutral person 

utan en aktör under forskningen. Mitt mål med denna studie är att nå en bättre förståelse, en 

helhetsuppfattning om problemet. Det är därför valde jag kvalitativ metod.  

   Alwood skriver att (Alwood, 2004) man kan sammanfatta skillnaderna mellan kvalitativ och 

kvantitativa ansatser från tre utgångspunkter: utifrån forskningsfilosofi, forskningsprocessen 

(kvalitativ eller kvantitativ data eller fenomen), utifrån forskningsmetod (kvalitativa och 

kvantitativa forsknings metoder).  

   Även om det kvantitativa och det kvalitativa förutsätter varandra tenderar den kvantitativa 

ansatsen att utesluta den kvalitativa. Den bygger på en ontologisk uppfattning som ser världen 

som en ordning som bygger på regelbundenheter och lagmässighet, alltså en matematiskt 

ordnad värld (Kvale, 1997). Människan tänks som en logisk varelse. Kvantitativ ansats bygger 

på statistiska data. Den förutsätter en ”objektiv” forskningsprocess som är en och samma för 

alla där forskaren har en överdriven neutral attityd som forskar i ett helt utifrånperspektiv, 

som om hon inte har någon värderingskänsla för området. 

   Den kvantitativa metoden bygger på deduktion (hypotetisk-deduktiv metod). Hartman 

(1998) skriver att ordet deduktiv betyder logiskt härledd. Man utgår från en hypotes och man 

provar hypotesen genom att insamla objektiva, hårda data (Kvale, 1997). Man testar 

hypotesen genom antingen naturliga eller manipulerade observationer. Stämmer 

observationerna med hypotesen då är hypotesen rättfärdigad. Är det tvärtom, då är hypotesen 

falsk och förkastas.  

   Den kvantitativa metoden brukar man använda inom naturvetenskaper som bygger på en 

positivistisk kunskapsuppfattning: kunskapen och sanningen är en och samma för alla. 

Positivismen påstår också att forskningsprocessen var en och samma för alla. Denna synsätt 

bygger på en vetenskaplig sanningsuppfattning: det råder ordning, regelbundenheter och 

lagmässighet i världen. Men Peirces begrepp abduktion upphäver denna dualistiska 

distinktion. 
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Abduktion och hermeneutik 

Peirce (1990) skriver att man inte kan nå ny kunskap genom enbart induktion eller deduktion. 

Induktion kan bara ge empirisk kunskap. Dessutom förutsätter induktion teorineutrala 

observationer men samtidigt påverkas observationer av forskarens erfarenheter, intresse, 

känslor mm. Deduktion ger ingen kunskap. Man kan nå ny kunskap genom abduktion, skriver 

han. Abduktion gör en syntes mellan den empiriska och den rationalistiska 

kunskapstraditionen, mellan induktion och deduktion, mellan det objektiva och det subjektiva, 

den kvalitativa och kvantitativa. Abduktion bygger på dialektiken mellan del och helhet för att 

få kunskap. Vi människor är abdukteranda varelser. Induktion bygger på sannolikhet och 

deduktion på nödvändighet. Abduktion bygger på rimlighet. Det finns ingen absolut säker 

kunskap.  Abduktion smälter samman percept och handling. Peirce skriver att naturen blir till 

kultur med abduktionens hjälp. (Peirce 1990, s 35).  

   Jag anser att Asplunds bok (Asplund, 2003) stämmer överens med Peirces tankar.  Asplund 

skriver att vetenskapsmanen har en speciell metod och ett speciellt språk men det finns inte 

skarpa motsättningar (dikotomier) mellan att förstå och att förklara, naturvetenskap och 

samhällsvetenskap, teori och praktik, vetenskaplig verksamhet och konst, vetenskapligt språk 

och vardagsspråk, vardagslärande, vardagskunskap och vetenskaplig forskning och 

vetenskaplig kunskap.  

   Asplund skriver att distinktionen mellan vetenskaplig och konstnärlig verksamhet, eller 

barnsligt lärande är mycket otydliga vid upptäckternas tillfälle. Men när det gäller 

upptäckternas giltighet då blir den vetenskapliga metoden viktigare. De flesta uppfinningar 

kom på tanken genom observation och reflexion. Barnslig spontanitet, social responsivitet, 

var en kreativitetskänsla vid upptäckternas tillfälle.  

   Enligt Asplund är forskning något individuell och social verksamhet där var och en 

utvecklar sin egen metod utifrån sina egenskaper.  Stela regler förstör kreativitet, menar han 

medan han berättar om Christoffer Pollhem, den svenske uppfinnaren. Pollhem lärde sig 

mycket snabbare än andra genom observation och reflektion (abduktion). Han begränsade sig 

inte till tidigare teorier och tankesätt. När Pollhem studerade en maskin försökte han förstå 

den genom att härma maskinen. Det är inte mycket annorlunda än att ställa sig i den andres 

situation för att nå en förståelse. Han håller också en viss distans, ett kritiskt förhållande under 

efterhärmningen. Därmed utvecklar han sin förmåga att överskrida det rådande. Reflexivitet 

finns i naturvetenskapen och tekniken också: människan gjorde dator efter sitt exempel. 

Människan tar också datorn som en norm när hon tänker och handlar.    
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   Jag anser att abduktion är förenlig med det hermeneutiska förhållningssättet till vetenskap.  

Hermeneutik betyder tolkningslära. Om kunskap är social konstruerad då kan allt tolkas på 

olika sätt. Hermeneutik möjliggör att studera ett fenomen inifrån. Hermeneutik bygger på 

helhetsuppfattningen. Hermeneutik möjliggör också en processuppfattning.   

  Man observerar med sin förförståelse (jag ska förklara begreppet förförståelse längre fram) 

och tolkar resultaten med teoriernas, känslornas och erfarenheternas hjälp och med reflexion.  

Det bildar en snabb rörelse mellan observation och fantasi. Under processen försöker man 

hela tiden förstå och förklara fenomenet genom teorierna och förförståelsen medan man 

ifrågasätter teorierna och förförståelsen med fenomenet. Detta utvecklar sig som en 

hermeneutisk cirkel. 

   Mitt arbete bygger på berättelserna. Man kan behandla berättelser på tre olika sätt. Man kan 

söka en sanning bakom berättelser genom att eliminera det subjektiva. Man kan också bygga 

arbetet på aktörernas berättelser utan kritiska reflektioner. I det första fallet missar man 

aktörernas verklighet, deras livsvärld. Subjektiva upplevelser är mycket viktiga för 

socialpsykologin. Socialpsykologin studerar inte människan som ett objekt. Eftersom det är 

aktörernas upplevelser som ger deras handlingar mening och identitet då kan man inte bortse 

från deras subjektiva upplevelser. Forskaren måste studera fenomenet inifrån med empati. 

Man får sätta sig i aktörernas plats för att nå en förståelse. Men om man bara följer aktörernas 

handlingar och berättelser, om man bara tänker med deras begrepp och tankesätt kan man bli 

vilseförd av deras uppfattningar. Man får skapa en väg som går i mitten genom att förena det 

objektiva och det subjektiva. Livsberättelser är aktörernas tolkningar. Forskaren tolkar 

aktörernas berättelser alltså deras tolkningar med ett vetenskapligt språk. Giddens kallar det 

för dubbelhermeneutik (Steinberg, 2002).  

   Forskaren reflekterar över sin tolkning också.  

   Forskningen skapar en samklang mellan närhet och distans med Scheffs ord. Forskaren får 

aktörernas upplevelser genom att närma sig dem och hon tolkar deras berättelser med 

vetenskapliga teorier, som innehåller begrepp som tillhör vetenskapligt generaliserade 

erfarenheter, kan man säga.  

 

 

Min förförståelse 

Man möter inte världen neutralt och fördomsfri. Man ser på saker och ting utifrån sina 

begrepp, sina erfarenheter och trosuppfattningar. Gadamer kallar detta för förförståelse 

(Gilje & Grimen, 1992). Man har alltid ett perspektiv, en teori även om man inte är helt 
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medveten om denna. Förförståelse är både en underlättande och hindrande faktor för 

forskningen. Man kan inte göra en forskning utan förförståelse. Förförståelse ger en riktning 

för forskningen. Men förförståelsen kan också fånga forskaren så att han/hon kan hamna i 

subjektivismen. Forskningen då kan hamna i ett rättfärdigandearbete till förförståelsen. Man 

måste vara aktsam för att inte bli fångad av förförståelsen. Man kan gå lättare med 

förförståelsen och medvetenhet av förförståelsen kan bli en hjälp för att undvika 

subjektivismen. 

   Jag är en vuxen invandrare. Det var min invandraridentitet som mest påverkade mig att 

välja ämnet. Jag vet att jag i och för sig forskar om mig själv. Förutom Sverige har jag varit i 

Grekland som en politisk flykting under flera månader, i Tyskland, Frankrike. Jag var i 

Tyskland under flera månader. Jag hade också åkt till olika städer i Tyskland och försökt få 

information om turkiska invandrare innan jag bestämde mig för att studera mitt ämne. Jag har 

varit i Paris i en invandrarförort som heter Malakoff med  många invandrare med arabisk 

bakgrund. Jag har bott i Sverige på flera orter. Jag har bott i Tensta, en invandrarförort i 

Stockholm under ett år samt i Andersberg, en invandrarförort i Halmstad, i två år. Jag har 

varit i Göteborg många gånger. Där har jag sett olika invandrarförorter. Malmö är också en 

bekant stad i detta avseende. Jag har turkisk talande vänner från vilka jag kan få information 

och diskutera mitt ämne.  Jag har ett barn med en infödd svensk mamma.  

   Jag anser att världen är socialt konstruerad. Det finns säkert en materiell värld utanför oss, 

men vi människor tolkar världen utifrån oss själva. Sanningen och kunskapen är social 

konstruerad. De har också en kommunikativ karaktär.  Objektivitet har en intersubjektiv 

karaktär. Det objektiva och det subjektiva förutsätter varandra.  

   Man kan göra en forskning om språkproblem för invandrare som kan fokusera på 

assimilationens och anpassningens fördelar och man kan också göra en annan forskning 

utifrån den andra polen, alltså utifrån ett annat synsätt som är ett aktivt deltagande. Mellan två 

polar kan det finnas många varianter. Och alla forskningar kan vara vetenskapliga trots deras 

olika utgångspunkter, synvinklar och resultat. Men jag anser att nyttan av en kunskap ligger i 

dess frigörande potential för människan. Jag anser att människan är dömd till att bli fri. Det är 

min etiska uppfattning också. Jag vill distansera mig från anpassningsstrategier för språk och 

integration för jag finner dem farliga för friheten.  

   När jag läste Chomskys påstående (Scheff, 1990) att alla människa har en genisk förmåga 

om de har ett språk då tänkte jag att alla vuxna kan lära sig ett språk om man redan kan ett. 

När jag läste Scheff då kopplade jag hans begrepp sociala band till språkinlärning. 

Motivationer och hinder om språkinlärningen kan sökas i skam och stolthets känslor tänkte 
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jag. Skam och stolthet är mellanmänskliga processer enligt Scheff. När jag upplever att jag 

värderas negativt av verkliga eller imaginära andra är det skam känsla och när jag upplever att 

jag är positivt värderad då är det stolthetskänsla. (Aspelin, 1999, s 97). 

 

Kontakt och urval 

Jag valde att använda mig av en strategisk urvalsprincip där man enligt May (1997) väljer ut 

intervjupersoner som har egenskaper som man redan vet är kopplade till forskningsintresset. 
Jag försökte först definiera problemområdet genom att kommunicera med invandrare och 

infödda svenska bekanta och läsa om problemet. Därefter bestämde jag mig att intervjua en 

ansvarig i SFI undervisningen med tanke på att SFI är en strategisk institution för 

språkinlärning.  

   Jag har tagit det första steget genom att intervjua SFI-rektorn på komvux i Halmstad. Jag 

hittade hennes telefonnummer på Internet och lämnat meddelande på hennes telefonsvarare 

samt skrev ett mejl till henne. Det gav inget svar. Därefter ringde jag en annan ansvarig och 

jag fick veta att rektorn var på semester. Jag skulle söka henne igen efter hennes ankomst men 

det var hon själv som sökte mig på måndagen när jag var i kön för lunch i högskolans 

restaurang. Vi bestämde en tid klockan 13.00 på tisdagen veckan efter, den 17 oktober 2006, 

på hennes kontor i skolan.   

   Jag var lite spänd denna dag. Jag hade en nyinköpt bandspelare som jag inte var nöjd med. 

Jag ställde frågor till henne om SFI-undervisningen; vilka människor deltog i kurserna, alltså 

om elevernas sociala och kulturella bakgrund, speciellt hur man planerade och genomförde 

undervisningen med fokus på lärare- elev relation, vilka resultat man fick. Temat var 

språkinlärning och sociala band i SFI-undervisningen. Jag ville få information om 

motivationer och hinder för språkinlärningen.   

   Mitt mål med intervjun var att få så mycket information som möjligt. Jag sa att jag ville 

studera invandrarnas språkproblem för en C-uppsats i socialpsykologi. Jag sa att jag skulle 

anonymisera personliga uppgifter så mycket som möjligt. Hon svarade att hon var en offentlig 

person och det spelar ingen roll för henne. Hon gav mycket information om hur det nya 

systemet fungerade, vilka elever de hade, hur utbildningen fungerade. Hon sa också att jag 

kunde ringa eller mejla henne när jag behövde hjälp om mitt arbete.  

   Jag sökte efter en invandrare som en bra intervjuperson i min stad att starta med. En bra 

intervjuperson bör helst vara samarbetsvillig, motiverad, ämneskunnig, vältalig, uppriktig och 

konsekvent (Kvale, 1997). Det är viktigt att personen inte börjar vackla i sina svar eller börjar 
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motsäga sig själv. En hemspråklärare, vän från en storstad, rekommenderade mig en kvinnlig 

invandrare som läst SFI och skaffat sig ett yrke. Jag tog hennes telefonnummer och ringde. 

Hon var samarbetsvillig, pratsam och tydlig. Hon berättade imponerande om sina 

erfarenheter. Jag blev övertygad och bestämde mig att telefonintervjua henne. Innan intervjun 

pratade vi två gånger och detta utvecklade vår kommunikationsmöjlighet.   

   Därefter intervjuade jag en ung man som var 21 år som lämnat SFI. Sen intervjuade jag en 

annan ung man som var gift med en inföddsvensk kvinna. Han klarade att lära sig svenska på 

en relativ kort tid.  

   De andra intervjupersonerna valde jag genom hjälp av mina vänner.  Mina intervjupersoner 

med turkisk bakgrund var tre kvinnor och tre män. Temat var motivationer och motstånd för 

språklärände och integration med fokus på emotioner skam och stolthet.  Jag försökte få 

information om personens bakgrund och självuppfattning, om vad hon förväntade med att 

komma till Sverige och vad hon fann, vilka förändringar hon ser hos sig i livet i Sverige, hur 

hon lär sig svenska, hur hon upplever det svenska språkets och samhällets betydelse i sitt liv, 

hur hon upplever när hon pratar med en svensk och när hon pratar med en invandrare, vilka 

planer hon har för framtiden, vilket Sverige hon drömmer om och vad hon kan göra för att 

förverkliga sina drömmer.  

 Jag intervjuade en person (Kim) som jobbar för arbetsförmedlingen i en storsvensk stad, där 

jag fokuserade på invandrarnas inställning till att jobba och integrera sig i samhället. Med 

Kim blev antalet intervjupersoner med turkisk bakgrund sju stycken. Jag valde mina 

intervjupersoner från olika städer i Sverige. Bara en av dem var telefonintervju. Andra var 

intervjuer ansikte mot ansikte.  Var och en av dessa intervjuer varade ungefär en timme.  

   Både SFI-läraren och rektorn var infödda svenskar, men jag behövde veta hur en infödd 

svensk upplever språkproblemet. Jag tänkte göra ett experiment, men jag kunde inte precisera 

vad jag skulle göra. Jag valde en frispråkig svenskfödd bekant för att prata om ämnet i stället 

och det gick bra och han berättade om vad han tänkte om språk- och integrationsproblemet 

och hur han upplevde invandrarnas inställning till språkinlärningen och integrationen. 

 

Intervjusituationer 

Intervjuerna ägde rum på olika platser. Vissa ägde rum på komvux och vissa i hemmamiljö. 

Intervjuplatserna bestämdes speciellt utifrån intervjupersonernas egen önskan så att de skulle 

känna trygghet. Jag försökte skapa de bästa förutsättningar för att intervjupersonerna inte 

skulle stressas. Jag spelade in intervjuerna med deras tillåtelse. Ingen motsatte sig det. I 

samtalet med min frispråkige svenske bekant använde jag inte någon bandspelare. Det var ett 
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samtal, en diskussion hemma hos mig där jag fick möjlighet att få hans upplevelser kring 

temat språkinlärning och integration. Jag antecknade då och då medan han pratade. Han visste 

vad mitt mål var. Jag frågade honom om jag kunde använda vår diskussion och han svarade 

att han skulle bli glad om jag gjorde så.  

   Jag förklarade mitt syfte till mina intervjupersoner, jag berättade om reglerna om 

konfidentialitet, och att de kunde avbryta intervjun när som helst. Jag undvek kränkande 

frågor och attityder. Min försäkran om anonymitet ledde i vissa fall till en bättre och öppen 

dialog. Vissa sa att det inte spelade någon roll. Rektorn svarade att hon var en offentlig 

person. Läraren var medveten om att hennes elever, rektorn och andra lärare visste att hon 

intervjuades. Så sa SFI-studeranden också. De flesta intervjupersoner var bekanta som litade 

på mig. Jag vet att de pratade med varandra om att de gav en intervju med mig.  

   Johannson (2005) skriver att intervjun är en maktkamp. Alla mellanmänskliga interaktioner 

brukar äga rum som en maktkamp. Jag var inte lika lugn inför svenskfödda intervjupersoner 

som med turkiska invandrare. Det var på grund av min invandraridentitet och språket tänker 

jag.  

 

Intervjumetod 

Kvale skriver att man analyserar redan när man intervjuar. Intervjun var en abduktiv process 

där jag hela tiden växlade mellan information och reflektion. Jag skrev en värdering för varje 

intervju då dagen jag var färdig med intervjun för att inte glömma mina tolkningar som ägde 

rum under intervjun. Jag läste dem flera gånger medan jag förberedde mig för en ny intervju.  

   Mina intervjuer var semistrukturerade. Intervjuer kan kategoriseras som strukturerad, 

ostrukturerad och semistrukturerad. Strukturerade intervjuer går enligt bestämda frågor. 

Intervjuaren bestämmer frågorna på förhand och intervjupersonen svarar på dem enligt 

ordningen. Ostrukturerad intervju går enligt teman. Man gör teman och frågorna bestäms 

under intervjuns lopp. Semistrukturerad intervjun går i mitten. Man bestämmer temat och 

huvudfrågorna. Man förbereder möjliga följdfrågor också. Intervjun går både enligt temat, 

tänkta frågor och interaktionen mellan intervjupersonen och intervjuaren. 

   Jag försökte ställa mina frågor så kort och tydligt som möjligt. Jag försökte inte framställa 

mig som en helt neutral person under intervjuerna men jag försökte också handla så att 

intervjupersonen kunde framföra sina ord i trygghet, spontant, fritt. 

   Jag undvek ledande frågor, men jag ställde också kritiska frågor, till exempel för att få svar 

om elevens deltagande i utbildningen när jag intervjuade SFI-ansvariga. Detta ägde rum också 

med mina intervjupersoner med invandrarbakgrund. Man brukar svara för att skapa en önskad 



 

 14 

självbild under interaktionen. Detta kallar Goffman för intrycksstyrning. Då kan man avrunda 

några svar och hoppa över några punkter. Invandrarintervjupersonernas strävan att dölja sin 

underlängsenhetskänsla inför infödda svenskar var märklig.  

   Jag diskuterade min studie med vissa turksvenska kamrater. Det var en hemspråklärare, en 

journalist, en ordförande för en svenskturkisk förening, och en tidigare ordförande för 

Svenskturkiska riksförbundet och en vän som har svårt med svenska.   

 

Observation 

Efter att jag gjorde de första intervjuerna bestämde jag mig att söka möjlighet till att observera 

en SFI-klass och intervjua läraren och en elev om det finns någon turkisk elev och ringde till 

rektorn för att söka hjälp av henne. Hon var mycket hjälpsam och hon kontaktade mig till en 

SFI-lärare. Jag ringde läraren och vi bestämde en tid.  

   Det var en semistrukturerad observation. Jag ville se klassmiljön och få information om 

vilka studenter som fanns, hur undervisningen gick till, vilka studiemateriel man använde, hur 

läraren och elever var engagerade, hur man tog ordet, vem satt med vem, med fokus på 

kommunikation mellan lärare och elever, elever med elever. Jag deltog i klassen som en känd 

deltagande observatör, alltså studenter visste att jag var en studerande som höll på att skriva 

en uppsats om invandrarnas språkproblem och ville observera hur en SFI-klass var. Jag satte 

mig längst bak i klassen, nära dörren med tanke på att få en bättre syn på klassen medan jag 

skulle uppträda så osynlig som möjlig. Eleverna var lugna. Det var som om jag var en av dem. 

Läraren ställde frågor till mig också som om jag också var en SFI-studerande. Det var roligt. 

Observationen innebar att jag kom ihåg mina erfarenheter som SFI-studerande och kunde 

därmed konkretisera vad mina intervjupersoner berättade om SFI. Observationen gick under 

hela klassen, på förmiddagen.  

   Jag fick också se lärarnas rum under en klass- och lunchpaus. Efter lunch intervjuade jag 

läraren. Temat och tänkta frågor var ungefär detsamma som vid intervjun med rektorn. Dagen 

efter intervjuade jag en SFI-elev, en ung kvinna som kommer från Turkiet.  

 

Validitet, generalisering 

I en kvalitativ datainsamling är det alltid svårt att mäta validiteten eftersom det handlar om 

mätinstrumentens pålitlighet. I mitt fall är jag själv mätinstrument för intervjuernas pålitlighet 

och vetenskapligheten ligger i hur jag som forskare förberett, genomfört, tolkat, bearbetat och 

analyserat dessa. Patel och Tebelius  (1987) menar att vetenskapligheten i kvalitativa 

intervjuer blir mer en etisk fråga snarare än en verifikationsfråga. 



 

 15 

   I mitt arbete är det jag som är den främsta forskningsinstrument. Jag valde ämnet utifrån 

mitt intresse. Jag studerade ämnet med ett visst perspektiv och förförståelse. Forskningens 

validering vilar på forskarens hantverksskicklighet, dvs. min kontroll, ifrågasättande och 

teoretisering av den kunskap som producerats. Kommunikation blir en viktig validitetskälla. 

Den uttrycker sig som rimlighet.  Pragmatisk validitet, dvs. kunskapsutsagans betydelse i 

praktiken, blir viktigare.  

   Eftersom min studie bygger på vissa intervjuer och observationer kan man inte dra en hög 

grad generalisering. Generaliseringen beror också på både en etisk fråga och forskarens 

handverksskicklighet.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

   
Jag ska försöka kombinera olika teorier på ett pragmatiskt sätt. Pragma betyder handling. 

James skriver (webb,1906) att pragmatismen som går i mitten av olika teorier som en korridor 

i ett hotellrum möjliggör att använda olika teorier tillsammans. Freires begrepp dialog är det 

viktigaste för mig för att studera språkinlärning och integration. Motivation och hinder för 

språkinlärning ska jag studera framförallt med hjälp av Scheffs begrepp sociala band. Bredvid 

Scheff ska jag också använda mig av Asplunds begrepp social responsivitet.  Jag ska använda 

mig av Meads begrepp I, Me, den generaliserade andre medan jag studerar identitet.  

 

Identitet och social responsivitet  

Med begreppet identitet menar jag framförallt jaget, självmedvetandet, som består av I och 

Me. Identitet är något som inte påverkas av plötsliga förändringar men den är inte något 

stabilt ändå. Petersson (Petersson B, 2003) skriver att medan en individuell identitet svarar på 

frågan vem jag är och vem jag inte är svarar en kollektiv identitet på frågan vad vi är och vad 

vi inte är. Mead skriver att människan inte är någon från begynnelsen utan han blir hela tiden 

till någon genom sina handlingar, dvs. roller. Det är mötet med den andre, interaktion och 

kommunikation där jaget, meningen, språk och medvetande uppstår och utvecklas. 

Rollövertagande är avgörande i denna process.  

   Barnet interagerar med gester och primitiva handlingar. Vårdaren svarar på babyn genom att 

imitera henne. (Berg, L-E. i Månson, 2003). Det är ett primitivt rollövertagande som leder till 

signifikanta symboler som kan förstås av både sändaren och mottagaren som interaktionens 

aktörer. Därmed uppstår meningen. Språket möjliggör att meningen utvecklar sig till 

medvetande. Jagmedvetande utvecklas med enskilda roller i lekens form och det leder till 

uppfattningen av den generaliserade andre som möjliggör att jaget och medvetande 

fullbordas. Min generaliserade andre stämmer med min föreställningsvärld. Spelet möjliggör 

att individen tar olika roller på en gång. Den generaliserade andre utvecklar sig då från 

barnens vårdare, föräldrarna till den nära omgivningen och den utvidgar sig med 

socialiseringen.  

   Mead studerar jaget som relationer mellan I och Me i förhållande till den generaliserade 

andre. Det är inte en fysisk utan en teoretisk indelning. I är den spontana, kreativa aspekten 

av jaget. I är individens respons eller svar på andras åsikter och beteende man varseblir. I är 

momentant medan Me förändras relativt långsamt. Me utgår social styrning över I. Om Me 
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inte gör detta då kan I inte bli kreativt. I agerar utifrån definition av situationen medan Me 

tolkar och sätter vad I gör i sitt sammanhang. Det är I som leder Me till förändringarna. I kan 

beskrivas som spontanitet och Me som rationalitet, förnuftet. I är pionjär och Me är 

strukturerande. Utan struktur ingen kreativitet, men när man satsar mycket på strukturen då 

förlorar man i kreativitet och vitalitet.  

    Jag ska försöka illustrera I och Me med hjälp av Asplunds begrepp som är social 

responsivitet. Asplunds begrepp social responsivitet är också bra som motivations faktor för 

lärande och integration. Asplund (1987) skriver att människan är social dvs. sällskaplig, 

samhällelig. Människan är responsiv också skriver han. Respons betyder svar eller gensvar. 

Social responsivitet stämmer överens med Meads begrepp I medan socialitet med Me. I och 

Me verkar i ett dialektiskt samspel med varandra. En social responsiv människa är någon som 

har ett starkt I. 

   Disciplinerade och objektiva relationer som utvecklas genom modernitet (gesellschaft) ger 

upphov till associal responslöshet. Man satsar på internaliserade färdiga, opersonliga roller 

(abstrakt socialitet) och därmed förlorar sin socialitet och vitalitet. Interaktion tenderar att 

förvandla sig till en opersonlig, jobbig repetition och meningslöshet.  

 

Enligt Mead konstruerar vi våra tankar, idéer, kunskaper, identitet genom att kommunicera 

med samhället. Tänkande är en inre kommunikation som förutsätter den andre. Medan jag 

skriver kommunicerar jag med den andre som en internaliserad roll. Vi tar hänsyn till 

samhälleliga förväntningar och värderingar medan vi tänker och handlar.  

   Det finns alltså ingen mur mellan struktur och aktör, det objektiva och det subjektiva, 

individ och samhälle, enligt Meads teori. Struktur och samhälle är inte något utanför 

människan. De bestämmer och bestäms av aktörernas medvetande, Jaget och handlingar.  

   Man är då inte en passiv anpassande varelse utan en konstruerande aktör. Jag blir jag genom 

att bli någon annan. Man blir subjekt genom att objektivera sig. Man kan påstå utifrån Meads 

tankar att identitet blir fullkomlig när den generaliserade andre omfattar hela mänskligheten 

med miljön.  

 

Lärande och kunskap 

Eftersom jag studerar språkinlärning vill jag nu beskriva min uppfattning om lärande och 

kunskap.  

   Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är lärande en integrerad process som går i tre 

dimensioner, nämligen emotionell, kognitiv och sociala och samhälleliga dimensioner (Illeris, 
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2001; Säljö, 2000). Kunskap är lärandes tillfälliga resultat som kan uppfattas som en process. 

Det finns inget neutralt lärande och neutral kunskap. Med andra ord är kunskap inte någon 

fast och universell d. v. s.  en för alla, utan den är varierande och förändrande. Kunskap är 

lärandets levande resultat som varierar sig beroende på tid och rum, alltså är den 

kontextberoende. Den har både en individuell och social karaktär. 

   Man lär sig genom att kommunicera med andra. Världen blir begriplig och meningsfull 

genom kommunikation. Man kan beskriva två olika kommunikationssätt beroende på 

kunskaps- och utbildningsuppfattningen, nämligen envägskommunikation och 

flervägskommunikation. Ser man på kunskap som något färdigt och objektivt då gäller 

framförallt förmedlingspedagogik och envägskommunikation. I detta fall anses läraren som 

kunnig och studenterna som okunniga. Läraren får en subjekt roll och studenterna hamnar i 

objekt roll. I flervägskommunikation är både läraren och studenter i subjekt roller. Detta 

stämmer med den sociokulturella uppfattningen som ser kunskapen som en process genom 

kommunikation.  

   Lärande och identitetsutveckling går hand i hand. Vi refererar våra upplevelser och 

erfarenheter till vår identitet och därefter ”riktar handlingarna mot yttervärlden” (Nilsson & 

Waldemarsson, 1998, s 46). Lärande går utifrån identitet och lärande leder till 

identitetsutveckling. Man reflekterar över sig själv medan man lär sig. I den bemärkelsen kan 

man nämna två sätt att lära: bemästrande lärande och approprierande lärande. 

Appropriering kontra bemästring är Wertschs begrepp (Wertsch, 1998; Säljö 2000). Jag 

utvidgade dem till de ovannämnda begreppen. Man kan distansera sig från lärandets resultat 

medan man behärskar det. Man kan t ex behärska ett språk och en kultur medan man inte 

identifierar sig med dem. Man tar inte lärandets resultat till sig, man approprierar inte den.  

 

Dialog  

Freires begrepp dialog är en praxis som förutsätter att människan är en aktiv tänkande och 

handlande aktör i konstruerandet av kunskap. Han skriver att ord består av tanke och 

reflektion. ”Att existera mänskligt är att benämna världen, att ändra den” (Freire, 1972, s 89- 

90). Han menar att människa blir människa genom att säga sitt eget ord. ”Att säga ett riktigt 

ord är att förändra världen”. Han menar att den förtyckta människan saknar möjligheten att 

säga sitt eget ord utan hon säger förtryckarens ord. Freires begrepp förtryckta omfattar alla 

människor utom makteliterna. Men begreppet syftar framförallt på strukturen som är ett 

sociokulturellt och historiskt fenomen. Utifrån Freires ickedualistiska tänkande kan man säga 

att en förtryckt är både förtryckare och sig själv. Vi alla är förtryckta och förtryckare på något 
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sätt. Freire skriver att den förtrycktas språk är stulet, hennes livsvärld är invaderad. Hon 

manipuleras av systemet. Den traditionella utbildningen menar han är en anpassande 

utbildning som leder till ofrihet.  

   Freire är en pedagog som arbetade för att utrota analfabetismen i Brasilian och han 

utvecklade en frigörande pedagogik som bygger på begreppet dialog. Dialog enligt Freire är 

inte bara ett tankeutbyte mellan människor utan den är en medvetandegörande process.  

Freire (1972) menar att kunskap kan och bör skapas genom dialog mellan människorna. Då 

skapas kunskap som en medvetandegörande (conscientização) process där människorna 

utvecklar kritiskt tänkande och skapar frigörande kunskap och identifierar sig som förtryckta 

människor inte mot varandra utan med varandra. Han skriver att varje äkta tänkande kan 

uppstå och mänskligt liv kan få mening bara genom verklig kommunikation. Utan dialog 

ingen kommunikation, skriver han. Han menar att varje äkta utbildning måste bygga på 

dialog. Han försvarar en problemformulerande utbildning som bygger på dialog. Enligt Freire 

möjliggör dialog självstyrande lärande och bekämpar lärare- elevmotsättningar i utbildningen.  

I dialog ersätts rollerna elevernas lärare och lärarens elever med rollerna elevlärare och 

lärareelev. Han kritiserar förmedlingspedagogik och olika slags manipulativa och 

dominerande metoder. 

   Hans pedagogik förenar det objektiva och det subjektiva runt praxis. Han går inte utifrån 

den ”självkonstruerande” individen utan väljer människan med världen som helhet. Han 

fokuserar på förtrycktas verklighet och intresse för att gripa hela mänsklighetens verklighet 

och intresse, som helhet. Dialog blir praxis i hans pedagogik. Med begreppet praxis menar 

han reflektion och handling som en dialektisk enhet. Dialog kräver en stark tro på människan, 

kärlek, ödmjukhet, solidaritet, respekt och kritiskt tänkande. Med kärleken menar han ”ett 

etiskt ansvar inför den andre”. (Freire, 1972, s. 91). Alltså är dialog en 

flervägskommunikation som syftar till att nå en gemensam förståelse och gemenskap. Den 

kan beskrivas som en ren vi-känsla, med Sartres ord (Eriksen, 2004). Dialogens mål är att 

kunna säga sin mening. Det betyder att benämna världen utifrån sin verklighet och den fria 

viljan, att upptäcka möjligheten att komplettera sig själv med den andre och att kunna 

utveckla ett gemensamt språk.  

   Freire nämner den klasiska utbildningen som bankundervisning där man förmedlar kunskap 

som om man sätter in pengar i banken och ta ut dessa när man behöver, som om kunskap är 

en och samma för alla. Han menar att då blir ett ytligt lärande. Han nämner traditionella lärare 

som banklärare. Han skriver att en riktig utbildning måste börja med lärare- 

elevmotsättningen. Här är några om lärare elev relation utifrån bankutbildningen:   
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”Lärare lär ut och medan eleverna lär in”; ”läraren vet allt och eleverna vet ingenting”; 

”läraren tänker och eleverna tänks på”, ”läraren disciplinerar och eleverna blir 

disciplinerade”; läraren väljer kursplanen utan att fråga till eleverna och eleverna anpassar sig 

till den, ”läraren blandar ihop kunskapsauktoritet med sin egen yrkesauktoritet, som han sätter 

i motsättning till elevernas frihet”. (Freire, 1972, sid. 72).  

   Den klassiska lärare- elevrelationen leder till en bankundervisning. Han skiljer 

bankundervisningen från dialog. Dialog är frigörande lärande. Ju mer eleven anpassar sig i 

bankundervisningen, dvs. anpassande lärandet, desto mindre utvecklar det kritiskt tänkande 

och desto längre hamnar man borta från frihet.  

   Människan är dömd till att bli fri, skriver han. Människan är dömd till att bli fri för 

människan lever i och med världen, inte bara i världen. Det är djuren som lever bara i 

världen. Människan har tids uppfattning till skillnad från djuren. Hon kan skapa verktyg för 

att använda för att medla mellan sig själv och objekt för sin handling. Hon har ett syfte. Hon 

har förmåga att se sitt arbetes resultat. Människan humaniserar världen och sig själv.  

   Hon är inte en anpassande och passiv varelse utan en aktiv varelse som förstår och förändrar 

världen utifrån sitt intresse.  Människan har en förmåga att reflektera. Hon kan se sig utifrån. 

Hon är medveten om sin ofullkomlighet och strävar efter för att bli en fullkomlig människa.  

Fullkomlighet kan nås med hjälp av gemensam agerande som kan utvecklas genom dialog. 

Jag kan inte befria mig, jag kan inte befria den andre heller. Man kan frigöra sig genom att 

samarbeta med den andre. En fri människa är ett subjekt. Hon identifierar sig inte mot den 

andre utan med den andre. Att existera betyder att förändra, att producera, att besluta, att 

skapa och att kommunicera sig själv samt utveckla sitt eget språk.  (Freire, 1972).  

 

Sociala band 

Scheff ser sociala band som den viktigaste motivationskällan för människan. Han skriver att 

människan är social till sin natur och räcker inte till för sig själv. Människan är ofullständig 

och inkomplett så länge hon saknar stabila sociala band. Man behöver en tillhörande känsla, 

ett nätverk av stabila sociala band. Det är inte pengar eller makt eller sex, eller karriär som är 

det djupaste och viktigaste motivet för människan. Det mest grundläggande mänskliga 

motivet enligt Scheff är människans värde i omgivningens ögon. Man blir människa genom 

att bygga och utveckla stabila sociala band. Bevarande av sociala band är en grundläggande 

mänsklig driftkraft. Banden skapas och testas hela tiden i samspel med den andre, i 

kommunikationen där individen är aktiv med sina tankar, emotioner och beteende. 
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   De flesta människor kan inte nå en miniminivå av stabila sociala band i det moderna 

samhället, skriver Scheff. Scheff går utifrån anomin, dvs normlöshet, brist på stabila normer. 

Scheff skriver att modernitet befriade människan från traditionella hinder som förutsatte att 

kollektivet var för mycket övervägande. Därmed öppnade moderniteten mycket stora 

potentiella möjligheter för individen, alltså för ett kreativt och spontant liv. Men å andra sidan 

blev individen av med sina tidigare säkra sociala band. Alla band hotas av det moderna 

samhället. Det finns inte något säkert socialt band. Allt är under en ständig 

förändringsprocess. Man är tvungen att hela tiden vara alert och anpassa sig till förändringar 

för att skapa och bevara sina sociala band. 

   Svårigheten att hantera anomin, normlöshet, ledde å ena sidan till flykten från friheten, 

alltså att lösa upp sin individualitet i en kollektiv i form av nationalism, religiositet, 

deltagande i sekteristiska grupper mm.  Å andra sidan har man institutionaliserat 

individualismen som en försvarsmekanism mot anomin, menar författaren. För att lindra 

saknaden av stabila sociala band förnekade man behovet av sociala band och utvecklade en 

myt om individualismen: Man skapade en myt som selfmade man som räcker till sig själv i 

det moderna samhället.  Man undertryckte skam och stolthetskänslor som uttrycker hur 

mycket man behöver se sitt värde i andras ögon. Man reducerade mänskliga relationer till 

några instinkter som t ex undvikande av smärta eller spänning och söka glädje eller 

tillfredsställelse. Uppfattningen av den förnuftige individen undervärderade känslornas roll i 

det mänskliga livet genom att fastna i logiken.  

    Scheff skriver att människan söker stabila sociala band. Han fokuserar på skam och 

stolthetskänslan. Han menar att skam (man ser sig själv negativt värderad av den andre) kan 

hindra tankeverksamheten och kommunikationen och aktören drar sig från omgivningen 

medan stolthetskänsla leder till att kommunicerande aktörer söker återuppleva denna känsla 

igen. (Aspelin, 1999, s 141). Stolthet stärker gemenskapen. Stabila sociala band är en process 

där kommunicerande aktörer förstår varandra och visar respekt till varandra. Detta kallar 

Scheff för samklang. Den verbala aspekten av samklangen är i hög grad kognitiv medan den 

icke verbala aspekten emotionell (respekt, bekräftelse, sympati). Scheff menar att den 

ickeverbala kommunikationen är viktigare än den verbala. Med andra ord är emotioner 

viktigare än intellekten i kommunikationen.  

   Kommunikationen får ske i en optimal differentierad relation i ett spänningsförhållande, 

menar Scheff, annars kan det leda till antingen isolering eller uppslukning. Isolering uppstår 

när individer distanserar sig från varandra. För stabila sociala band behövs det en balans 
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mellan närhet och distans enligt Scheff. Instabila sociala band överlappar alienation. Optimal 

differentiering stämmer överens med stabila sociala band där det gäller hög grad av samklang.        

   Scheff tänker att både skam och stolthets känsla är smittande. Skamkänsla kan verka som 

reglerande för säkra sociala band också enligt Scheff. Han skriver att det farliga är att inte 

erkänna skammen. När man förnekar sin skamkänsla kan det leda till en kronisk skamkänsla 

som hindrar kommunikationen. Han skriver också att en lekfull attityd och att kunna skratta åt 

sig själv är ett bra sätt att undvika den kroniska skamkänslan.  

 

Tidigare forskning 

Som representant för  tidigare forskning har jag M Carlsons doktorsavhandling 2003, Svenska 

för invandrare- brygga eller gräns? Hennes arbete bygger på djupintervjuer med tolv unga 

kvinnor som hon mötte i Göteborg 1998. 

   Jag har också med en doktorsavhandling om ungdomar med turkisk bakgrund från 

Göteborg. Författaren Bergs (1994) arbete är en studie om Turkiet där han intervjuar 27 

personer med turkisk bakgrund. De är andragenerationens invandrare från Göteborg. 

Författaren hävdar att den nya generationen kan spela rollen som en brobyggare mellan vuxna 

invandrare och det svenska samhället.  

   Jag har också valt en officiell utredningsrapport om integrationen med datum 2006: Den 

segregerande integrationen – Om social sammanhållning och dess hinder, heter rapporten. 

Redaktören heter Massoud Kamali, en professor från Uppsala universitet. Kamali och andra 

författare i rapporten hävdar att det finns en strukturell och institutionaliserad 

diskriminering i Sverige. Kamali skriver om en systematiskt andrafiering i Sverige. Carlsons 

arbete håller med utredningens författare. Carlson menar att SFI verkar både som 

språkinlärning och integration och den verkar både som brygga och gräns.  

   Jag har också valt en författare som har forskat om invandrarundervisning som heter Inge 

Linberg. Han menar att eftersom språket är en kulturyttring då innebär andraspråkinlärning 

tillägnande av en annan kultur, nämligen kunskap om ett annat sätt att tänka och handla.  

Språk kan man få tillgång till genom språkundervisning men det är betydligt svårare att lära 

språket bara genom språkundervisning. (Inger Lindberg i Kenneth Hyltenstam (red), 1996.). 

Sverige erbjuder möjligheter till språkinlärning och det är invandrarens ansvar att utnyttja 

möjligheterna och lära sig en flytande svenska så snabbt som möjligt. Men om 

språkinlärningen sker genom interaktion då behöver invandrare motparten för att 

kommunicera. Men samhället erbjuder inte reella praktiska möjligheter.  
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   Mycket sällan diskuteras också svenskarnas roll för invandrarnas möjligheter att tillägna sig svenska. På      

   samma sätt som det krävs två för att dansa tango måste man ha någon att tala med när man ska tala 

svenska (s 273).  
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PRESENTATION AV MATERIALET 
 

Intervjupersoner 

SFI-rektorn Inga Lena 

Hon började arbeta som lärare 1969. Hon studerade vid olika universitet och högskolor medan 

hon jobbade. Hon studerade pedagogik, språkvetenskap och svenska som andra språk. Hon 

vistades i Wien i tre år, 6 månader i Gaza - Mellanöstern, Tjeckien, Slovakien, Ungern. Hon 

jobbade som lärare, specialpedagog och forskarassistent. Hon har kontakt med Holland, 

England, Norge, Danmark och bedriver forskning. Hon jobbade också på Skolverket i 

Stockholm i två år. Hon deltog i arbetet med den nya kursplanen. Hon skrev sin 

magisteruppsats i svenska som andraspråk. Hon säger att den nya kursplanen blev väl 

mottagen av kommunerna.  

 

SFI-lärare Linda 

Hon har jobbat som SFI-lärare sedan 1972. Hon har studerat sociologi, pedagogik och språk 

vid Lunduniversitet och andra högskolor. Hon har varit i Turkiet och Libanon för 

kulturstudier. Hon tycker att hon har världens bästa jobb. Hennes dröm var resa runt världen 

och se olika länder. ”Hela världen kommer till mig och det är fantastiskt”, säger hon. Hon 

jobbar heltid på komvux. Hon är en omtyckt lärare enligt studenterna.  

Sertap 

Hon är en medelålders kvinna från Stockholm som har läst SFI och har positiva erfarenheter 

av detta. Hon kom till Sverige år 2002 från en stor stad vid Medelhavet. Förutom SFI har hon 

gått en vårdkurs. Hon har arbete samt en son. 

Meryem.  

Hon är en lågutbildad gift kvinna 20 år gammal och studerande i SFI-klass. Hon har bott i 

Sverige i ett år. Hon har läst svenska i över 6 månader. Trots att hon inte har lärt sig mycket 

svenska än hoppas hon att snart kunna behärska språket. Hon kommer från ett litet område i 

Turkiet och hamnade i Sverige genom giftermål med en turkisk man. Hon tycker att hittills 

har allting gått bra. Hon jobbar på deltid på en pizzeria som tillhör hennes styvfar. Kunderna 

vill prata svenska med henne. Hennes styvmor som bor i samma stad, har en svensk väninna 

som vill prata svenska med henne. Den svenska kvinnan har som ambition att lära henne 5 ord 
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varje gång de träffas. Trots att hon är nöjd med skolan är hon lite nervös för hon tycker att det 

tar för lång tid att lära sig språket.  

Samet 

Han är en man, 21 år gammal. Han kommer från en liten stad i Turkiet. Han har även varit 

bosatt i Istanbul. Han jobbar på en pizzeria, som han också är delägare i. Han kom till Sverige 

genom äktenskap. Han bor i en invandrarförort. Han började studera SFI på komvux, men 

slutade för att kunna jobba. Samet har inget negativt att säga om SFI, men han prioriterar 

arbetet för att kunna tjäna pengar. Han tänker lära sig svenska i framtiden. 

Ingvar 

Han är en frispråkig infödd svensk bekant. Han är en medelålders man som är sjukpensionär 

och bor i en invandrarförort.  

 

Kim 

Kim är 40 år gammal och har turkisk bakgrund och arbetar för ett projekt som försöker hjälpa 

arbetslösa invandrare med att skaffa ett yrke och hitta jobb. Kim har varit i Sverige i över 20 

år.  

 

Minur 

Han är 25 år gammal. Han studerade på ett universitet i Turkiet. Han skrev sin magisterexamen 

i Sverige. Han började lära sig svenska när han studerade på högskolan. Det var en kurs som 

var bara en och en halvtimme i veckan. Han träffade en svensk tjej som han flyttade ihop med. 

Därmed stannade han här i Sverige. Han lärde sig svenska utan att gå på SFI. Han studerar nu 

ett annat ämne för att öka sin chans för att få ett jobb. Han är gift och har ett barn. Han kunde 

engelska och lite tyska innan han studerade svenska. Han tycker att utbildningen inte är bättre 

i Sverige än i Turkiet. Han tycker att det är en dold diskriminering som gäller i Sverige på 

arbetsmarknaden. Han tänker flytta  tillbaka till Turkiet när han blir färdig med studierna. 

Kvinnan vill också följa med. Han säger att han blev mer nationalist med vistelsen i Sverige.   

Hasan 
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Han är en medelålders lågutbildad man från Göteborg. Han har varit i Sverige sedan år 2000. 

Trots att han har jobbat tillsammans med svenskar under flera år behärskar han inte språket. 

Han kommer från en liten stad i Turkiet där han var taxichaufför. Han har ett flertal år jobbat 

på restaurang här i Sverige. Nu är han arbetslös. Han har svårt att lära sig svenska. 

 

Zeynep 

Hon är en medelålders lågutbildad kvinna bosatt i en liten stad i södra Sverige och är för 

närvarande sjukskriven. Trots att hon har varit bosatt i Sverige sedan 1985 har hon stora 

problem med språket. Detta kan ge upphov till svårigheter vid besök på t ex. vårdcentralen. 

 

Jag har observerat en SFI-klass som deltagande observatör, under tre timmar. Jag har 

diskuterat problemet med en infödd svensk och olika turkisk svenska kamrater. Jag har läst 

kurslitteraturen och läroverkets hemsida. Jag har också använt mig av Khemiris böcker Ett 

öga rött (2004) och Montecore (2006). Khemiri är en svensk författare. Båda två böcker 

berättar om författaren och hans närmiljö. Hans första bok Ett öga rött var en protest mot 

integrationspolitiken. Där berättar han som en invandrare från andra generationen. Hans 

pappa som har en arabisk bakgrund står i centrum, i hans böcker enligt min uppfattning.  

 

Invandrarens starka motivation för att komma till Sverige 

Sverige har en bra rykte i världen. Man flyttar hit på grund av antingen ekonomiska eller 

politiska problem. Eller flyttar man hit för att leva med sin partner som bor här. De flesta 

invandrare kommer till Sverige genom sina kontakter. Bara den gäststuderande saknade 

turkisk kontakt innan han kom. Alla kom till en turkisk miljö.  

   Berg (1994) berättar om Sveriges rykte inför en Kulus befolkning. Kulu är en liten stad i 

Turkiet där en stor grupp av turkiska invandrare kommer från. Berg citerar av en pappa från 

Kulu: 

 
  Jag vet inte vad jag ska göra för min son. Allt han har i huvudet är Sverige (Berg, 1994, s 73).  

 

Många kvinnor och män betalar tiotusentals kronor för att fixa ett falskt äktenskap för att få 

uppehållstillstånd i Sverige, enligt mina observationer. SFI-studerande Meryem säger att hon 
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inte visste mycket om Sverige, men föräldrarna sa att det var världens bästa land. Linda 

berättade om hur vietnamesiska flyktingar riskerade livet för att flytta hit.  

 

Rädslan att gå vilse 

Språk och integrationsproblem uttryckte sig som rädslan för att gå vilse för Sertap som kom 

från en turkisk storstad vid Medelhavet. Hon upplevde en stark rädsla att gå vilse, att inte 

kunna hitta vägen hem. Hon visste inte vägen. Det var den första tunnelbana hon sett i livet. 

Alla byggnader liknade varandra och var dessutom täckta av snö. Hon visste adressen till 

hemmet ifall hon gick vilse, men hon trodde att hon inte kunde fråga någon. Hon kände sig 

maktlös som ett barn som kunde förlora vägen hem fast skolan var mycket nära hem, bara en 

tunnelbanestation bort.  

   Det var allt som allt en hållplats, men hon var rädd att gå vilse under 15 dagar. Hon kunde 

inte skilja husen täckta av snö från varandra. Hon repeterade hela tiden adressen. Hon säger 

att hon aldrig kan glömma adressen även om hon blir dement. Trots att hon hade flyttat till 

Turkiets näst största stad när hon var en 19-årig universitetsstuderande, mindes hon inte en 

sådan känsla i Turkiet.   

 

Invandrarens vilja att lära sig svenska och jobba 

Mina observationer och intervjuer visar att den nyanlända invandraren vill lära sig svenska 

och delta i samhällslivet. Kim som jobbar som arbetsförmedlare och praktikanordnare säger 

också att de flesta invandrare verkligen vill jobba. Jag frågar speciellt om somaliernas 

inställning till arbete och Kim svarar att de vill jobba. Kim säger att 93 procent av de 

invandrare som skickas till praktik klarar praktiken. SFI-läraren Linda säger att 99 % av 

SFI-studerande vill lära sig svenska och deras främsta mål är att hitta ett jobb: Varenda en 

vill jobba. Men var finns jobben? 

   Jag observerade att invandrare i och för sig vill blanda sig i samhället även om de lever 

isolerade i förorterna. De vill vara aktiva i samhället.  

   SFI- läraren säger att man vill jobba för att ha pengar för att köpa kläder, för att semestra 

osv. Den unga kvinnan Meryem säger att hon vill lära sig språket för att festa med svenskar. 

Hasan säger att han vill diskutera politik med svenskarna, han vill försvara sina rättigheter 

inför myndigheterna.  Zeynep säger att hon vill veta om Sverige.  

 
 

SFI:s syfte om språkinlärning och integration 
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SFI är den nykomna invandrarens första kontakt med samhället, är man arbetslös får man 

studera SFI för att få försörjningsstöd säger SFI-läraren. 

   Den vuxna individen räknas inte som ett vitt papper eller en okunnig människa. 

Utbildningen har en formell avsikt att bygga på vad individen redan har. Utbildningens 

förklarade syfte begränsar sig inte till att förbereda den vuxna invandraren att hon ska ta det 

arbetet som svensken är ovillig att ta. Utbildningens förklarade syfte är inte att assimilera 

invandraren för att göra honom till en svagare version av svensken, utan den syftar till en 

integration där invandraren förväntas vara aktiv. Utbildningen syftar till att erbjuda 

möjligheter åt invandraren till att hon/han ska förstå den svenska verkligheten för att bidra till 

förbättringar.  

   Rektorn säger att den nya kursplanen bygger på att kombinera teori  och praktik. Eleven 

läser språk i skolan och praktiserar på en arbetsplats varje dag, om han är arbetslös. Den nya 

kursplanen kräver också att läraren planerar och bedriver kursen med elevernas aktiva 

deltagande för att nå det centralt bestämda målet, säger hon. Men hon säger också att 

praktiken varierar från kommun till kommun och från lärare till lärare.  

   Journalisten som skriver för DN skriver anser att de nya förändringarna också resulterade i 

ett fiasko. (DN/webb.2006-10-03). Både rektorn och SFI-läraren Linda säger tvärtom. 

Rektorn säger att de har betydligt bättre resultat med den nya kursen. Linda säger att de får 

fantastiska resultat. De flesta klarar SFI-nivån på fem månader, säger hon. Hon säger att 

eleven har längre tid att studera på SFI, eleverna vågar prata, man har också möjlighet att 

sluta SFI på C-nivå om man hittar ett jobb. Rektorn och Linda säger att man ser till att alla 

lärare ska ha lärarkompetens. I Halmstad har 21 av 23 lärare lärarutbildning säger rektorn.   

   Zeynep sa att hon inte klarade SFI på grund av att hon studerade med elever som befann sig 

på en betydligt bättre nivå än henne. Detta var en hämmande faktor för henne. Hon sa att en 

skamkänsla då kom över henne. Hon fick en depression på grund av att hon kände sig 

imbecill. Hon gömde sig hela tiden och vågade inte tala.  

   Men detta tillhörde det förflutna. Nuförtiden grupperas nya invandrare enligt sina kunskaper 

i svenska och tidigare utbildning. Innan jag började kontakta de nya studerande som läste SFI 

trodde jag att de flesta var missnöjda. Men så var inte fallet. En ung man som jobbar på en 

pizzeria sa att han inte ville klaga på SFI. Han började på C-nivå och slutade när han var 

färdig med D-nivån. Han fortsatte inte för att kunna jobba. Sertap säger att hon är mycket 

nöjd med SFI. Samet lämnade kursen på B-nivå, men han säger att det inte var kursens fel. 

Han var tvungen att jobba, säger han. Hasan säger att det inte gick så bra med SFI. Han 

jobbade 12 timmar om dagen, från klockan 16 till 04 på natten. Trots misslyckandet försöker 
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han börja på SFI igen för att lära sig språket.  

   Sertap berättade att hennes lärare brukade gå utifrån elevernas nivå, deras problem och 

intressen. SFI-läraren sa att hon börjar med lärarens verklighet på ett naturligt sätt. Halil och 

Samet säger liknande saker. Min observation i klassen bekräftar det. Jag har tittat igenom 

böckerna som den observerade klassens elever läste. De bygger på vardagslivet: Bokstäver, 

siffror, hur man handlar, hur man fyller i blanketter osv.   

   Alla intervjupersoner tycker att SFI är viktig för språkinlärning. 

 

Invandrarens otrygghet och underställdhetskänsla 

De flesta av mina intervjupersoner med turkisk bakgrund uttryckte sig att de hade svårt med 

att prata med svenskar. De vågade bara prata med andra invandrare med antingen kroppsspråk 

eller ett par svenska ord, men inte med de infödda svenskarna.  

   Det tog inte lång tid innan Sertap började prata med kroppsspråket med SFI-studerande. 

Från början vågade hon inte fråga var toaletten var. Men det tog inte lång tid innan hon 

övervann sin blygsamhet. Hon fick lära sig först kroppsspråket. Hon upptäckte att hon hade 

talang på detta område, speciellt med miner. Kroppsspråket utvecklar eleverna gemensamt.  
  

Kroppsspråk var det första gemensamma språk. Du tar fram ett äpple från väskan. Man delar det med 

vänner. Andra invandrare har en likadan kultur. Han tackar nej genom huvudet, ögonen, ansiktsuttrycket, 

gesten. Men du insisterar på samma sätt. Du har ordlista med dig också och börjar söka ord. Livet tvingar 

dig att prata. Läraren uppmuntrar. En bra atmosfär utvecklar sig mellan er. Det var roligt att kommunicera 

med invandrare. Ni delar samma förutsättningar oavsett ekonomiska backgrund och ålder. Ni som nybörjare 

och språkokunniga har likadana problem.   
 

Det tog flera års ansträngningar att bryta hämningen inför svensken. Hon hade stark ambition 

att lära sig svenska. När hon var färdig med SFI började hon en heltids rekryteringskurs inom 

vård under 10 veckar och därefter gick hon 6 månaders vårdkurs. Hon klarade kursen men 

hon hade mycket svårt med att prata med svenskar. Hon kunde tala svenska med lärare, andra 

SFI-studerande, invandrararbetskamrater, dementa på arbetsplatsen, svenska ungdomar och 

sist med svensken. Hon hade inte svårt att prata med sommararbetande ungdomar, de är ofta 

mycket vänliga, trevliga sa hon.  Hon försökte förklara sin hämning inför svensken med 

hennes krav på perfektionism.  

   När jag frågade om orsaken kunde vara en nedvärderingskänsla då reagerade hon. Nej, sa 

hon. Dagen efter ringde hon och sa att det var just det. Hon såg vuxna svenskar som 

överställda sa hon. Hon sa också att hon inte fann dem uppmuntrande.  
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   Zeynep sa att hon var rädd för att bli missförstådd eller att ”såra” någon när hon pratade 

med svensken. Hon sa att hon kunde prata med invandrare även om hon hade dålig svenska. 

Hon sa att hon kunde prata med vissa bekanta vänliga svenskar också. Hon menade en bekant 

på arbetsplatsen. Då kommer orden i sig själva, sa hon.  

   Samet sa att svenskar ville prata med honom. Men han svarade bara dem med ”ja ja” för att 

han inte kunde språket. Han kunde prata bättre när han pratade  med en invandrare: 
 

 Du kan prata bättre när du pratar med en invandrare. En svensk pratar så snabbt att du inte kan skilja orden 

från varandra. En invandrare försöker prata språket ord efter ord. När du pratar med en svensk blir du i 

osäker. Du hamnar inte i tveksamhet när du pratar med en invandrare. Han är också en invandrare. Han har 

också problem med svenska. Han kan förstå dig.  

 

 

Invandraren finner svensken som för distanserad 

De flesta intervjupersoner känner inte trygghet inför svensken trots allt vänlighet de mötts av. 

Hasan, den medelåldersmannen i Göteborg sa att eftersom man inte kan svenska är det 

omöjligt att kommunicera med svenskar. Han jobbade på en restaurang med svenskar men 

han säger att samtalet var bara kort: Hur mår du? Jag mår bra. Ta med öl. Ta med whisky. 

Det är ett språk som kan talas med 10 eller 20 ord.  
 

När man märker att du inte kan svenska då tar han avstånd från dig och vill absolut inte prata med dig. Han 

kan ju inte lära dig språk. (…) De kan ju inte förklara dig ordens betydelse.  

 

Han säger att 99 procent av hans bekanta turkar saknar en svensk kompis. Han tror att det är 

på grund av kulturskillnaderna: ”Vi är rädda för att missförstå varandra”. 

   När jag frågade Zeynep om hon hade någon kontakt med svenskar svarade hon nej. Det är 

bara hej, hur är det? Det är bra. Ingenting annat, sa hon: 

  
Du kan inte gå närmare. De distanserar sig. Det känns tydligt. Du saknar språk och du känner distansen. Du 

vågar inte prata med dem. 80 eller 90 % av dem är så. De hälsar inte på dig. När du ser denna attityd då 

känner du dig som en främling. De ser nedvärderande på oss. De registrerar våra fel. 

    

Samet: 
 

Svenskar ser på oss som om vi är skyldiga. När det sker något dåligt tillskriver man invandrarna detta. Jag 

vet inte vad de tidigare invandrarna har gjort för att få ett dåligt rykte. De måste ha gjort dåliga saker. 
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Svenskar förbiser sina fel. De bara registrerar våra fel. De är rädda för oss. 

 

Jobbet utvecklar interaktions möjligheter men det blir otillräckligt  

Många invandrare startar eget på grund av arbetslöshet. Sådana jobb hjälper inte mycket när 

det gäller att utveckla det svenska språket. Samet säger t ex att man kan klara sig med 20 ord 

på en pizzeria. Ingvar säger att han försökte lära ut svenska till en arbetskamrat med turkisk 

bakgrund men misslyckades. Hasan som jobbade med infödda svenskar på restaurangen sa at 

man bara pratar med begränsade ord på arbetet.  

   Invandrarna som kom på 60-talet började jobba så fort de kom till Sverige. Men de 

utvecklade bara en mycket begränsad svenska. Mina bekanta i Tyskland som var bland den 

första generationen kan också en ganska begränsad tyska trots att de jobbade under lång tid.  

 
 

Svenskens upplevelse om invandraren  

Man får ta seden dit man kommer, alltså om du flyttar till ett land får du anpassa dig till deras 

regler och deras sätt att vara, säger Ingvar. Han tycker att invandrare har möjlighet genom SFI 

till att lära sig språk. Han förstår inte varför de inte lär sig språket. Han tolkar det som en 

ovilja eller hopplöshet. Han berättade om sin erfarenhet om en hjälp till en turkisk 

arbetskamrat med att lära svenska. Det var hopplöst, sa han. Han tror att det svåraste för 

språkinlärning och integration kan ligga i kulturella skillnaderna mellan invandrare och 

svenskar. Han gav ett exempel från en fest med latinamerikaner han hade varit på. Han 

berättade om hur kvinnorna dansade med sina barn i famnen i en miljö där man rökte och 

hade sprit.  

   Han sa att det var invandrare på arbetsplatsen som kanske kunde bättre svenska än han men 

de föredrog att prata på persiska med varandra. Svenskar uppfattar det som oförskämt, sa han. 

Folk blir då misstänksamt mot dem: pratar de skit om oss? 

 

”Kulturskillnadernas roll” vid kommunikationen   

Uppfattningen om kulturskillnaden verkar som ett legitimerande av kontaktbristen mellan 

svensken och invandraren. Kulturskillnaden blir då en förevändning för att slippa reflektera 

över problemet. Ingvar tror att det är kulturella skillnader som orsakar till kontaktbrist mellan 

svenskar och invandrare. Hasan motiverar också kontaktbristen mellan invandraren och  

svensken med kulturskillnaden. Han tror också att han inte klarat kommunicera med sina 

svenska arbetskamrater på grund av att han kommer från ett outvecklat område i Turkiet: 
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Dessutom finns det kulturella skillnader. Du kommer från ett outvecklat område. Cihanbeyli är inte Istanbul 

eller en storstad.  

  

 

Invandrarens nedvärdering av andra invandrare 

Jag observerade att den vuxna invandraren nedvärderar andra invandrare. Hasan driver med 

sina landskamrater. Kim säger att invandrarna kan köra över dig när du berättar mycket om 

demokrati för dem. När man berättar om invandrarnas relation med socialen blir man ännu 

mer nedvärderande. De upplever sina relationer med andra invandrare som en 

andraklassrelation jämfört med relationen med svensken. Kamali (2006) och Carlson (2003) 

menar att väletablerade invandrare lägger skulden av språk- och integrationsproblemet på 

vanliga invandrare. 

 

Den vuxna invandrarens reaktion mot svensken  

Den vuxna invandraren finner svensken som för distanserad och hon ser inte andra 

invandrarna som speciellt intressanta. Han drar sig i sin naturliga miljö. Zeynep sa att turkar i 

Turkiet är mer utvecklade än turkar här. Man tappar kontakten med tidigare miljön. Man 

klarar inte att utveckla fullkomliga kontakter i Sverige heller. Man blir då en svagare version 

av svensken och turken.  

   Man hämtar någonting från Sverige och vissa förändringar sker hos invandraren medan hon 

lever i Sverige. Samet säger att han längtar efter Sverige när han besöker hemlandet. Hasan sa 

att man tillägnar disciplin här i Sverige. Man brukar hålla på Sverige i landskamper. Men till 

och med de som känner sig tillhörande Sverige har mycket reservation.  

   När det gäller sitt hemland då stödjer man detta mot Sverige. Några blir nationalist (Minur). 

Man har en kategoriserande uppfattning som vi och svenskar. Man tenderar att förklara saker 

och ting med diskriminering, invandrarfientlighet. Man har också fördomar om svenskar som 

t ex ”de har ingen familjeuppfattning”. ”De älskar inte sina barn”. 

 

Den andra generationen utvecklar relationer som invandrarungdomar 

Mina kompisar säger att i barndomen märks inga etniska skillnader. Alla umgås med 

varandra. ”Svenskar” och ”invandrare” skiljer sig från varandra då de växer upp. Tonåringar 

grupperas ofta som ”invandrare” och ”svenskar”. Detta stämmer med mina observationer i 

Sverige, Tyskland och Frankrike. Ungdomar utvecklar ett nytt språk som t ex 
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Rinkebysvenska. (Khemiri, 2004; Straud i Linberg (red), 2004) 

 

Motivationer och hinder  

Invandrarens kontakter med hemlandskamrater spelar ganska stor roll i invandrarens 

språkinlärning. Täta kontakter mellan invandrare från samma land riskerar ofta att hämma 

språkinlärningen. De första stegen in i svenskan är ofta avgörande. Om man dröjer med att 

lära sig svenska på grund av något skäl kan man tappa motivationen. Om de första stegen går 

bra då utvecklas motivationen. Man kan tappa motivationen trots att den började bra.  

   Mina observationer och intervjuer visar att SFI, komvux och speciellt yrkeskurser hjälper 

till språkinlärningen. Där pratar invandrare från olika språk på svenska med varandra. 

Kontakter mellan invandrare, speciellt ungdomliga invandrare från olika språk utvecklar 

språkinlärningen. Jobbet ger lite utökande interaktionsmöjligheter som regel. Den som 

hamnar utanför arbetsmarknaden riskerar tappa motivationen att lära sig svenska. Starkt 

självförtroende och personliga kontakter med infödda svenskar ger flera möjligheter att 

utveckla språket. Jag observerade att inom vården får invandraren bättre möjligheter till 

svenska än många andra branscher. De som lever i stora städer har ofta sämre 

kommunikations möjligheter jämfört med små orter. Diskriminerings- och 

underlägsenhetskänslan är ett stort hinder för kommunikation och språkinlärning.  
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ANALYS 
 
Intervjupersonen Ingvar förstår inte varför invandraren är så ”hopplös” för att lära sig 

svenska. Hon har ju möjlighet att läsa SFI men hon vill inte, hon vill inte integrera sig i 

samhället. Samet som lämnade SFI på B- nivån (han hade själv börjat från B- nivå) och säger 

att man kan lära sig språket om man inte har några mentala problem. Sverige är ett land där 

man pratar svenska. Man har en organiserad språkutbildningsmöjlighet upp till nästan 1 000 

timmar. I vissa fall har man 2 000 timmar säger SFI-läraren. Hur kan då en människa som 

bestämt sig att leva i Sverige misslyckas med att lära sig svenska? Är vissa av invandrarna 

verkligen okunniga eller ovilliga att lära sig svenska, eller behöver man inte svenska för att 

leva i Sverige?  

Jag vill börja analysen från invandrarens ankomst.    

 

Den socialt responsiva och narcissistiska invandraren 

Jag tror att den nyankomna invandraren inte är stängd överhuvudtaget mot det svenska 

språket och svenskkulturen.  Jag minns min egen ankomst. Jag mins hur mycket jag var 

nyfiken på svenskarna. När jag hörde det svenska språkets melodi tyckte jag att det var roligt. 

Så var mina intervjupersoners upplevelse också. Jag såg nyfiken på den ”lugna” svensken och 

den självsäkra svenska kvinnan. Det var imponerande för mig. Jag observerade en liknande 

nyfikenhet och likadana positiva intryck hos andra nyanlända invandrare också. Jag ska börja 

analysen med hjälp av Meads I, Me och den generaliserad andre.   

   Den nyankomna invandraren har ett starkt I. I är den responsiva aspekten av Jaget. Både 

hennes I och hennes Me, den strukturerade delen av Jaget, är utomordentligt aktiva vid 

ankomsten. Invandraren observerar omgivningen och reflekterar hela tiden kring sina 

observationer som ett barn. Hennes I resonerar hela tiden kring den nya situationen medan 

hennes Me försöker strukturera vad I varseblir. Hon observerar och fantiserar, konstruerar 

hypoteser för att förklara saker och ting och fortsätter observera för att kunna prova sina 

hypoteser o s v. Dessa gör invandraren mycket snabbt som en abdukterande, reflekterande, 

människa. Hennes reflektion går hand i hand med hennes självreflektion. Hennes identitet 

ifrågasätts hela tiden. Det är därför radikala förändringar förekommer hos så många 

invandrare. Det är en stor möjlighet för utveckling men samtidigt en mycket jobbig tid som 

man kan jämföra med barndomsåren eller ungdomsåren. Invandrarens fall liknar barnets eller 

tonåringens. Hennes Me är mycket alert mycket aktivt men samtidigt osäker. Hon riskerar 
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också att få känslor av underkastelse på grund av svårigheten av att hantera det nya livet. Man 

kan då komma att utveckla en kollektiv identitet genom att begränsa sina relationer.   

   Det är sällan att invandraren kommer till Sverige utan kontakt med någon som redan lever 

här. Man har ofta en närstående innan man kommer till Sverige. Har man ingen kontakt då 

dröjer det inte länge innan man hittar människor från samma språk och kultur. Hennes kontakt 

i Sverige är den signifikante andre för henne men inte en vanlig utan en starkt signifikant 

andre i många fall. (Den signifikante andre är ett av Meads begrepp som menar personen som 

betyder mycket för en och påverkar en mycket). Utan den kan invandrare känna sig 

vilsebliven vilket vara fallet i Sertaps exempel.  

   Detta beskriver Sertap genom sin rädsla för att gå vilse. Hon kom hit för att gifta sig med en 

man som levde här. Hon kunde inte gå ut utan mannen under den första tiden. Mannen hade 

rollen som en ledare för henne. Hon ville vara med honom hela tiden under de första femton 

dagarna. Hon var rädd för att gå vilse fast hon växt upp i en storstad. Hon flyttade till den 

andra största staden av Turkiet för att studera på universitet när hon var en 19-årig studerande. 

Hon var en självständig kvinna som växte upp i en modern familj. Hon minns inte en liknande 

upplevelse sedan tidigare. Hon beskriver sitt fall som ett barn. Det låter som om hon följde 

noggrant mannens råd som en liten flicka som lyder sin pappa. Hon tog sina första steg i det 

nya livet inom denna relation. Hon tog sina viktigaste beslut genom att kommunicera med 

mannen.  

   Förlusten av att lämna det tidigare landet är stor, säger SFI-läraren. Det gäller inte bara 

längtan efter hemmet, vänner, bekanta, vanor. Ditt hemspråk förlorar sin makt i det nya 

landet. Eftersom språk är makt är du en maktlös människa på grund av saknaden av det nya 

språket. Språk är inte bara makt, utan också identitet. Gamla samhälleliga koder, alltså regler 

och värderingar förlorar också sin makt i det nya landet. Det finns säkert gemensamma regler 

som trafikregler men som en vuxen vet du att samhälleliga regler är så många och du är 

osäker om hur mycket de gamla reglarna är giltiga i det nya landet. Alltså du är maktlös också 

på grund av koderna. Om man inte kommer från ett land som tillhör västvärlden då kan man 

känna sig som ett barn.  

   Ditt Me är mycket alert men du är osäker. ”Me”s beståndsdelar, alltså regler och 

värderingar, tankesätt ifrågasätts av den nya situationen. Den nye generaliserade andre 

ifrågasätter ditt Me.  Din identitet ifrågasätts radikalt. Det är därför den nykomna invandraren 

känner sig mycket ensam. Hon är rädd att gå vilse. Hon behöver en vägledare som hon kan 

lita på. Hon har ett mycket starkt behov av att ha en grupp för att kompensera känslorna av 

osäkerhet för att identifiera sig med något givet. Hon riskerar också känslor av underkastelse.   
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   Den nykomna invandraren är en nyfiken och socialt responsiv människa och hon har 

mycket starka behov av stabila sociala band då hennes identitet och värderingar ifrågasätts i 

det nya landet. Därför är hon en kontakts- och tillitssökande. Hon söker kontakt framförallt i 

sitt språk och sin kultur så länge hon inte litar på någon annan. Hon känner sig mycket ensam 

utan sina närstående. Hennes närstående är mycket viktiga för att hon ska kunna förstå saker 

och ting. Hon kan när som helst vända sig inåt när hon definierar situationen som osäker men 

samtidigt är hon mycket responsiv mot den andra i det nya landet som liknar barnets eller 

tonåringens nyfikenhet och öppenhet.  

   Det nya landet är en kritisk miljö och den nya invandraren är en slags narcissistisk person 

som ibland laddar energin inåt för att hantera sitt identitetsarbete i den kritiska miljön.  

   I vardagslivet menar man ofta att narcissismen är självupptagenhet och egoism. Johansson 

(1999)  skriver att begreppet har ett ganska omfattande innehåll. I centrum för begreppet 

narcissism är relationen till den andre, dvs. mötet med våra närmaste anhöriga eller vänner, 

hur man relaterar sig till omgivningen, till existentiella frågeställningar och till det etiska 

ansvaret inför den andre.  

   Freud konstruerade begreppet som primär och sekundär narcissism. Med begreppet primär 

narcissism menar Freud en ständig efterlängtan tillbaka till sitt ursprung, till den tidiga 

symbiosen med modern. Freuds begrepp sekundär narcissism tolkas ofta som ett försök att 

skapa en fungerande identitet genom att dra till sig laddningar från yttre objekt och att skapa 

en balans i jaget.  

   Invandrarens signifikante andre i det nya landet misslyckas ofta att bemöta invandrarens 

narcissistiska förväntningar och relationen får problem. Invandraren har narcissistiska 

förväntningar på svensken också. Hon behöver uppmärksamhet, att bli sedd och att bli erkänd. 

Hon behöver stabila sociala band som tar sig form av en stolthetskänsla men samtidigt 

riskerar hon att hamna i en djup skamkänsla. Invandraren riskerar också att underkasta sig den 

andre på grund av svårigheten med att skapa sig en fungerande identitet i den nya miljön. Då 

stänger hon lätt in sig i sina traditionella relationer. Man kan förklara detta med hjälp av 

Scheffs teori, behovet av stabila sociala band på grund av anomi och normlöshet. Man 

behöver tillit och därför kan man lösa upp sin individualitet i en kollektiv i form av 

nationalism, religiositet, deltagande i sekteristiska grupper eller man stänger sig i sina 

relationer med närstående.  

Detta är mitt sätt att tolka invandrarens rädsla att gå vilse, hennes otrygghets känsla inför 

svensken.  
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Invandraren som elev och samhället som lärare 

Jag har försökt beskriva hur invandraren upplever ankomsten till Sverige. Invandraren är 

öppen för språkinlärning vid ankomsten. Hon kommer till Sverige med starka motivationer att 

lära sig svenska och jobba. Men hon har också en tendens till underkastelse. Som jag skrivit i 

resultatavsnitt är omgivningens inflytande viktigast i början av hennes tid i Sverige. Hon kan 

missledas av sina närmaste i Sverige. När jag frågade rektorn om de turkiska kvinnornas 

språkinlärning svarade hon att de inte har något problem med bättre utbildade och moderna 

kvinnor men vissa andra har de lite svårt på grund av deras band med hemmet. Jag tolkade 

hennes svar som att vissa uppmuntras och vissa andra hindras av sina män och den turkiska 

miljön. Enligt mina observationer förlorade många turkiska kvinnor flera år innan de började 

på SFI på grund av mansdominerande relationer. Man kan inte förklara detta med rädslan för 

våld. Det är framförallt rädslan för att förlora sina stabila sociala band. En mansdominerande 

relation är ett stabilt socialt band för många kvinnor från Turkiet. De finner isolationskänslan 

svårare att uthärda än mannens dominans.  

   SFI är invandrarens första kontakt med samhället säger SFI-läraren. Med samhället menar 

hon framförallt institutionerna. Med ordet samhället menar jag både institutionerna och 

befolkningen. Jag anser att invandrarens första lärare, eller handledare inte är SFI-lärare, eller 

socialarbetare eller svensken. Hennes första lärare eller den mest signifikante andre för henne, 

eller hennes viktigaste handledare med andra ord är invandrarens närstående, som är antingen 

en partner, en släkting eller en nära vän. Hon brukar socialiseras i nära kommunikation med 

sina närstående. De har ett gemensamt språk, gemensamma koder och en gemensam kultur. 

Invandraren konstruerar sin identitet framförallt i interaktionen med sina landskamrater. Man 

tar ofta deras roller från början. Därefter utvidgas rollövertagandet till omgivningen. I de 

flesta fall utvidgas omgivningen inte betydligt.  

   Invandrarens signifikante andre kan betydligt påverka hennes språkinlärning och 

integration. Det gäller inte bara vuxna invandrare. Sertaps 12-årige pojke hade inga unga 

kompisar innan han kom till Sverige. Det tog inte lång tid innan han hittade turkiska och 

andra ungdomar med invandrarbakgrund. Han lärde sig svenska genom att prata med dem. 

Invandrare väljer yrke ofta i nära kontakt med sina närstående. Hennes landskamrater eller 

hennes nyckelkontakter är en stor del av hennes reella Sverige.   

   Sertap började på SFI så fort som möjligt. Hennes man rekommenderade henne att hon 

skulle undvika att gå till socialen. Ljug aldrig myndigheterna, sa han. Hon prioriterade också 

mannens råd när hon valde yrke. Till och med Minur som kom hit som studerande och utan 

någon turkisk kontakt fick kunskap om Sverige genom turkiska invandrare trots att han till 
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skillnad från andra hade läst om Sverige innan han kom som gäststuderande. Han säger att 

han fick veta hur Sverige fungerar med hjälp av sina invandrarkontakter i högskolan. Zeynep 

började sent på SFI på grund av sin mans råd och hon isolerade sig i en turkisk miljö under de 

första åren.  

 

Invandraren är elev medan samhället är lärare i språkinlärning och integration. Freire skriver 

att en utbildning får börja med att lösa lärare– elevmotsättningen. Både lärare och elev ska 

vara subjekt för ett frigörande och effektivt lärande.  Han satte sin idé i praktiken för vuxnas 

alfabetisering och utvecklade en metod som möjliggjorde att de brasilianska analfabeterna 

blev läs- och skrivkunniga på fyrtiofem dagar.   

   Jag anser att SFI har mycket gemensamt med Freires metod som dialog. De flesta lärarna 

har ett etiskt ansvar inför invandrare vilket kan ses utifrån SFI-lärarens intervju. Hon säger att 

hon har världens bästa jobb och hon inte vill byta jobb så länge hon älskar människorna. Hela 

världen kommer till mig, säger hon och hon finner det fantastiskt. Hon försöker lära av sina 

elever också. Rektorn var med förberedningen av den nya kursplanen som betonar 

kommunikation i språkinlärning. Som jag skrivit i resultatavsnitten förutsätter både 

språkundervisnings- och integrationsuppfattning i den nya kursplanen att se studeranden som 

ett subjekt med tankar, vilja, bakgrund och språk. Rektorn säger att lärare ska förbereda, 

genomföra och granska utbildningen tillsammans med eleverna så att utbildningen blir en 

syntes mellan kursplanen mål, lärarens och elevernas tankar och handlingar. Den nya 

kursplanens huvudtanke inkluderar en integration som en kulturell syntes och exkluderar 

någon form av underkastelse och kulturell invasion. Kulturell syntes och kulturell invasion är 

Freires begrepp. Den klassiska utbildningen (bankundervisningen och den anpassande 

utbildning) äger rum som kulturell invasion medan jämställdas dialog leder till kulturell 

syntes.   Man anpassar sig inte till en kultur utan man tar kulturen till sig med ett kritiskt 

tänkande och genom att förändra den.  

   Mina intervjupersoner berättade också positiva upplevelser om sina SFI-lärare. Det var 

också vissa trötta lärare sa Hasan, men han berättade mest om duktiga och vänliga lärare. 

Sertap har mycket positiva erfarenheter. Jag har också mycket bra minnesbilder av mina 

svenskspråkslärare. Nästan alla personer jag intervjuat känner tillit för sina lärare. Man brukar 

lyckas skapa en bra kommunikativ klassmiljö som jag observerat i SFI-klassen. 

   Däremot skriver Carlson (2003) med stöd av sina erfarenheter som en SFI-lärare att SFI 

misslyckas att ta hänsyn till studenternas tanke- och lärandesätt. Som jag skrivit i teoridelen 

pågår lärandet i tre dimensioner, nämligen på kognitiva, emotionella och socialt samhälleliga 
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nivåer och vad Carlson skriver berör mest lärandes sociala och samhälleliga nivå. Hon menar 

att SFI omedvetet tar svensken som en modell. Hon ger ett exempel på svenskarnas matvanor 

där man bara berättar om den traditionella svensken som om svensken bara är en traditionell 

svensk. Hennes intervjupersoner med turkisk bakgrund föreslår att fokusera på praktiska 

erfarenheter. Jag försökte förstå under intervjuerna hur man tog hänsyn till elevernas 

verklighet, deras intresse, deras viktigaste ordförråd men svaren var inte så klara för mig. SFI-

läraren sa att man läser om olika kulturer i sin lärarutbildning och att man också kan få kurser 

om kulturer i olika länder. Jag har inte märkt elevens systematiska deltagande i utbildningens 

förberedelser. Det verkar som om det vilar på kommunernas och lärarnas initiativ och man har 

inte utvecklat ett fungerande system än. Däremot märks det en vilja och en tendens som 

utvecklar sig i denna riktning.  

   Jag skrev att den nykomna invandraren vill lära sig svenska och integrera sig i samhället 

och jag kan inte se någon allvarlig brist på SFI-utbildningen som hindrar språkinlärningen. De 

flesta av mina intervjupersoner har positiva erfarenheter av SFI, jag har inte mött någon som 

klagade över den nya kursplanen . Men SFI får sin mening i kontexten alltså invandrarens 

kommunikation i samhället. Hur upplever invandraren samhället som lärare? 

 

Svensken i ett slags examinator roll 

Lindberg (1996) menar att språkinlärning också är tillägnelse av en kultur. Han använder en 

metafor som tango. Man behöver motparten för att dansa. Finns det någon som vill 

kommunicera med invandraren eller vilken sorts av kommunikation samhället förutsätter: 

envägs- eller flervägskommunikation? Hur ska invandraren tillägna sig kulturen: genom att 

bemästra eller genom att ta till sig alltså appropriera? (Säljö, 2000). Ska invandraren anpassa 

sig till svenskens kultur eller ska hon utveckla en attityd för en kulturell syntes? 

   Svensken har rollen av lärare i språkinlärning och integration eftersom han representerar 

majoriteten.   

   Mina intervjuer och observationer visar att invandraren upplever kommunikationen med 

svensken som de ojämställdas kommunikation. Invandraren ser sig underställd inför svensken. 

Interaktionen med svensken väcker skamkänslor hos invandraren. Hon upplever interaktionen 

som påminner om examination där man ska uppträda med ”perfekt svenska”. Så tolkar jag 

Sertaps ”perfektionism”. När pappa Khemiri (Khemiri 2004)  säger till sonen i boken Ett öga 

rött att han ska ha perfekt svenska utrycker han sin upplevelse om svenskens förväntningar.  
 

Du måste fatta att svenskan är viktigast…titta på mig…jag vet vad som händer om man inte kan språket….  
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(Khemiri, 2004, s 130) 

 

De flesta av mina intervjupersoner vågar prata med invandrare med sin bristande svenska men 

inte med svensken. De känner sig som att vara tvungna att uppträda på ett speciellt bättre sätt. 

Det finns säkert undantag men det verkar vara de flesta invandrarnas upplevelse. Jag 

fokuserar på denna upplevelse. 

   När man märker att du inte kan svenska då avstår man från att prata med dig, säger Hasan. 

Samet säger också att han undviker prata med kunderna eftersom han inte kan bra svenska. 

Jag frågar om svensken blir arg på honom på grund av hans otillräckliga svenska. Svaret är 

nej. När jag tänker över varför Samet undviker att prata med svensken då upplever jag en 

skamkänsla hos honom vilken är gemensam för många invandrare: du ska tala en perfekt 

svenska för att prata med svensken.  För att undvika att bli löjlig och tråkig får du undvika att 

prata med svensken tills du lärt dig perfekt svenska. Kommunikation med svensken anses 

snarare som examination än dialog.   

   Alla mina intervjupersoner förnekade sina underställdhetskänslor inför svensken. Men det 

låter som att deras hämningar har sin grund i en kronisk skamkänsla. En förnekad skamkänsla 

hindrar lärandet och drabbar mänskliga relationer, alltså integrationen enligt Scheffs teori. Ett 

stort problem uppstår på lärandeprocessens emotionella nivå och det verkar i sin tur vara ett 

socialt och samhälleligt problem.   

   Samet hävdar att svenskar är snällare än människor i Turkiet. Han säger att svenskar inte 

skrattar åt en när man gör fel medan man pratar. Han säger också att svenska kunder vill prata 

med honom men att han ändå undviker att prata med svensken medan han pratar med 

invandrarna. Han säger att han blir osäker när han pratar med en svensk.  Han tror att en 

invandrare kan förstå hans svenska men inte svensken. En invandrare med en latinamerikansk 

bakgrund kan förstå en annan invandrare med turkisk bakgrund men inte en svensk. De förstår 

varandra men inte svensken. Jag tolkar dessa berättelser att invandraren upplever att svensken 

saknar sympati med henne, svensken vill inte ge speciell uppmärksamhet för att förstå 

invandraren och för att utrycka sig tydligare inför invandraren. Det verkar som att det fattas 

emotionell samklang mellan invandraren och svensken. Invandraren upplever att svensken, 

även om han verkar snäll, undervärderar henne när hon gör fel medan hon pratar.  Invandraren 

känner sig undervärderad inför svensken.    

   Invandraren upplever mötet med svensken inte är en jämställd dialog utan ett möte mellan 

elev och lärare där läraren har rollen av en slags betygsättare. De registrerar våra fel, säger 

Samet och Meryem. Invandraren upplever att det är svensken som bestämmer hur invandraren 
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ska prata. Invandraren upplever därmed maktlöshet vid mötet. Hon känner att hon tvingas 

anpassa sig till svenskens förväntningar. Det verkar som om invandraren upplever att det är 

svensken som bestämmer kommunikationens regler. Många invandrare upplever integrationen 

också som assimilation. Det låter som att det är invandraren som ska integrera sig i det 

svenska samhället. Denna upplevelse utrycktes av mina invandrarbekanta och den stämmer 

med Kamalis tolkningar. Kamali (2006) skriver att den officiella integrationspolitiken 

förutsätter att det är invandraren som ska integreras. Svensken är redan integrerad.  

   Invandraren definierar situationen som att svensken utövar en nedvärderande makt med 

hjälp av det svenskspråket och hennes I undviker därför interaktionen. Hennes Me följer ofta 

efter I:et. Både I och Me drar sig från kommunikationen. Invandraren utvecklar en kollektiv 

identitet mot svensken. 

 

Invandrarens kollektiva identitet och mångkulturellhet 

Maltén (1998) skriver att kommunikationen är ett budskapsutbyte där sändaren kodar sitt 

budskap innan det sänds och det avkodas eller tolkas av mottagaren som tar det till sig. Både 

kodningen och avkodningen påverkas av personlighet, känslor, attityder, erfarenheter och 

kunskaper. Invandraren kommer till mötet med svensken med ett alert Me. Hon har också sina 

invandrarkontakter som hon hela tiden kommunicerar med. Hon tenderar att definiera 

situationen utifrån sin invandraridentitet: de andra och oss. Som jag skrivit i teoridelen medan 

en individuell identitet svarar på frågan vem jag är och vem jag inte är svarar en kollektiv 

identitet på frågan vad vi är och vad vi inte är. Invandrarens närstående är en stark signifikant 

andre för henne. Andra invandrares erfarenheter påverkar också invandrarens tolkningar. 

Invandraren får information av andra invandrare som menar att det finns ett formellt och ett 

riktigt Sverige. I det formella Sverige är alla jämställda och i det riktiga Sverige är 

invandraren alltid den andra även om hon blir medborgare. Invandraren får information om 

segregationen på arbetsmarknaden. Hon hör också att invandraren kallas för ”svartskalle” i 

Sverige. För att bli en fullkomlig medborgare ska man vara svensk från födseln, man ska ha 

ett ”svenskt” namn och efternamn. Hon utvecklar genom medvetenheten om detta en kronisk 

skam. Detta ger upphov till motstånd mot kommunikation, alltså mot språkinlärning och 

integration.  

   Invandraren upplever det svenska språket som svenskens redskap för ett andrafierande, 

isolerande, nedvärderande, segregerande och maktutövande förhållningssätt gentemot 

invandraren. Därmed tar språkinlärningen en ny mening som är ungefär följande: du ska lära 

dig ett språk vars ägare inte gillar att prata med dig. Du ska konkurrera med det svenska 



 

 42 

språket mot svensken i en segregerad arbetsmarknad. Detta är min tolkning av mina 

intervjupersoners och invandrar bekantas berättelser och egen erfarenhet och jag har 

diskuterat min tolkning med flera personer med invandrarbakgrund och fått bekräftelse för 

den. Därmed upplever invandraren skam och distanserar sig från det svenska språket. Hon 

reducerar sina relationer med språket till en miniminivå. Man utvecklar en bemästrande 

språkinlärningsstrategi där I och Me strider mot varandra, lärande blir ofta trögt, långsamt och 

ytligt och man glömmer snabbt vad man lär sig.  

   Språk är människa, sa språkfilosofer Wilhelm von Humbolt, som jag citerat i inledningen. 

Språk är kultur. Det verkar som att många invandrare upplever det svenska språket som den 

segregerande människans, kulturens, systemets symbol. Invandraren approprierar ofta inte 

språket, alltså hon tar inte det till sig. Den vuxna invandraren undviker att leva livets 

personliga, emotionerna aspekter genom det svenska språket. Jag vill beskriva min egen 

upplevelse under kommunikationen eller dansen med Linbergs metafor ungefär så här: här är 

hennes hem och det är hon som bestämmer här. Jag hävdar inte att det kan vara alla 

invandrarnas upplevelse men jag känner att bakom motståndet mot språkinlärningen ligger en 

liknande och utbredd upplevelse.  

   Scheff skriver att man med moderniteten förlorade stabila sociala band som är livets 

viktigaste aspekt. För att lindra förlustens smärta utvecklade man individualismen som försvar 

mot anomin. Man skapade en myt som är en självkonstruerande individ, selfmade man och 

tog avstånd från socialiteten. Invandraren utvecklar på liknande sätt en kollektiv identitet mot 

svensken för att glömma smärtan av skamkänslan. Man isolerar sig med sin etniska 

ursprungliga miljö och tolkar saker och ting utifrån sin invandraridentitet: vi är invandrare 

och svensken gillar inte oss, vi diskrimineras här i Sverige. Man lägger kronisk skam till sin 

invandraridentitet.  Invandraren upplever ensamhet, mindervärdeskänslor i mötet med 

svensken. Som en vuxen med eget språk och kultur har hon en möjlighet som är att dra sig 

tillbaka och hon spontant använder sin möjlighet. Det är invandrarens I som leder hennes Me 

för att ta avstånd från det svenska. Hennes invandraridentitet innebär att Me ofta följer efter I. 

Precis som Ingvar säger i resultatdelen tolkar svensken detta som att invandraren inte vill lära 

sig svenska.  

   Eriksen (2004) beskriver den kollektiva identiteten med metaforen omvänt kylskåp som 

både innesluter och utesluter vissa människor genom att samtidigt skapa värme som kärlek 

och trygghet inåt och kyla som hat och förakt utåt för att behålla och stärka gemenskapen. 

Invandraren bildar därmed sitt marginella land i Sverige. Dessutom är invandrarens 
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marginella land inte mindre än svenskens för svensken lever i en mer isolerat land och det vet 

invandraren väl. 

   Det verkar som att både svensken och invandraren möts i en gemensam punkt: vi har 

radikalt olika kulturer så att bäst att vi får ta avstånd från varandra. Man utvecklar en låt gå 

attityd: Mångkulturellhet som menar att olika kulturer ska leva sida vid sida legitimerar den 

låtgåattityden. Låtgåattityd är säkert bättre än att tvinga alla till en och samma kultur men den 

legitimerar också kulturessentialismen som om kulturen är ett sammanhängande och fast 

system. Mångkulturellhet innebär i praktiken att invandraren ska leva inom sina etniska 

relationer och helst i invandrarförorter. Var och en ska leva i sin egen kultur. Om invandraren 

vill bli svensk då ska hon anpassa sig till den svenska kulturen (Kamali, 2002). Detta tankesätt 

hindrar dialogen mellan svensken och invandraren. Det hindrar språkinlärningen och 

integrationen. 

 

Jag har definierat ett hinder i språkinlärningen på det emotionella planet och den verkar vara 

ett socialt och samhälleligt problem. Jag tänker invandrarnas negativa upplevelser har en 

strukturell grund i Sverige. I detta samband vill jag komma fram till några antaganden med 

hjälp av Asplunds begrepp som asocial responslöshet och Kamalis begrepp som Den 

segregerande integrationen (Kamali (red), 2006). Därefter ska jag beskriva mitt förslag att 

bekämpa problemet. 

 

Asocial responslöshet  

Det förekommer inte sällan att invandraren definierar situationen felaktigt, alltså 

missuppfattar saker och ting på grund av sin invandraridentitet. Det blir inte sällan att hon 

tolkar sina dåliga erfarenheter med samhället utifrån begreppen som invandrarfientlighet, 

rasism, diskriminering och segregation.  

   Asplund ser den asociala responslösheten som modernitetens centrala problem. Invandraren 

misstolkar ofta den vanliga individualistiska likgiltigheten hos svensken som 

invandrarfientlighet. Men den moderna människan är ofta kontaktundvikande. Många 

människor finner personliga relationer som stressande, jobbiga, ointressanta. Man söker fred i 

sin ensamhet eller i sin närmaste miljö. Man begränsar sig till få relationer. Obekanta ses som 

en sorts främling som den moderna människan ofta tar avstånd från. En vanlig invandrare 

med sin otillräckliga svenska blir ännu mer ointressant för en modern människa. Man känner 

inget ansvar för att förstå en invandrare och att tala med henne. Precis som Ingvar sa anser 

man att det finns SFI för att invandraren ska lära sig svenska. Solidariteten institutionaliseras i 
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stort sätt i det offentliga området så att individen anser att han har rätt att fokusera på sin egen 

individualitet.  

   Scheff skriver att den metodologiska individualismen reducerade människans motiv till 

enkla saker genom att bortse från emotionerna. Den mål- medel medvetna moderna 

människan tänker att invandraren får satsa extra för att kunna kommunicera med svensken. 

Gör man inte så då kan svensken tolka det som en ovillighet att lära sig svenska, vilket  Ingvar 

anser.  

   Många av mina invandrarbekanta menade att människorna är mer socialt responsiva i tredje 

världen. Den mexikanska författaren Oktavio Paz (2005) beskriver imponerande den 

västeuropeiska individens ensamhet med ett utifrånperspektiv som stämmer med 

invandrarens. En vän som kommer från Peru sa att man slappnar av genom att blanda sig med 

folket och kontakta människor i Peru medan man finner det jobbigt här i Sverige. Så upplever 

jag också det. Den socialt responsiva nykomna invandraren har det svårt att hantera problemet 

av asocial responslöshet speciellt om hon är från ett icke europeiskt land. I det tidigare landet 

saknar man ofta demokrati och sociala rättigheter. I det nya landet har man en bättre formell 

demokrati och mer mat, mer sociala rättigheter men på bekostnad av ett spontant liv med nära 

mänskliga relationer. Här finns bättre mänskliga rättigheter men på bekostnad av stabila 

sociala band. Mänskliga relationer förtingligas. Man tappar spontaniteten. Interaktionen blir 

allt jobbigare. Man tar avstånd från varandra och fokuserar på inre kommunikation för att vara 

”i fred”.  

   Även om invandraren klarar att skilja den associala responsiviteten från 

invandrarfientligheten klarar hon inte undvika att betrakta det svenska språket som 

isoleringens språk.  

 

”Den segregerande integrationen” 

Kamali skriver att invandrare i Sverige andrafieras, diskrimineras och utstötts av samhället. 

Rapportens (Den segregerande integrationen) författarna berättar om invandrarförorter i 

Europa och Sverige, om kravallerna i Frankrike som ägde rum 2005, den hotfulle unge 

mannen i Sverige som en skapelse av det samhälleliga utanförskapet. Arbetet(Alinia i Kamali 

(red), s 70)  refererar andra rapporter från Integrationsverket för 2002 och 2004 som fastslår 

att invandrare som är födda utanför Europa utsätts för ”en systematisk och strukturell 

diskriminering i samhället i allmänhet och i arbetsmarknaden”. Rapporten menar genom att 

referera Integrationsverkets generalsekreterares artiklar i DN, att högutbildade personer 



 

 45 

exkluderas från arbetsmarknaden på grund av sin hudfärg, och chansen att få ett jobb ökar om 

du har ljusare hudfärg och om ”du är född i länder som ligger närmare till EU och Sverige”. 

   Jag har pratat med en kvinna med invandrarbakgrund som är andragenerationens invandrare 

och studerar på högskolan. Hon tänker och drömmer på svenska. Hon ser på svensk TV. 

Hennes språkliga värld är svenskans. Hon svär bara på sitt modersmål och det förekommer 

mycket sällan. Jag frågade om hon känner sig svensk. Nej sa hon. För att känna mig som en 

svensk måste det svenska samhället se mig som svensk. Hon jobbar deltid och sköter telefonen 

på jobbet. Hon sa att hon svarar kunderna med ett annat namn än sitt eget för att undvika 

problem. Man behöver ifrågasätta det. Jag har sett flera liknande fall.  

   Man är inte invandrare, man blir det. Man kan bli svenskens symbol som kung med svarta 

hår och med en invandrarbakgrund om man har vissa möjligheter. Man kan bli drottning med 

en brytande svenska också. Det svenska samhället har den kungliga familjen som en nationell 

symbol. Men när det gäller att söka ett vanligt jobb då man granskar den etniskbakgrunden, 

hudfärgen, brytningen, ”språkbristen”. 

   Kamali (2006, sid. 358) pekar på ”en strukturell/institutionell andrafiering, marginalisering 

och exkludering av vissa grupper från makt och inflytande” i samhället. Han menar att den 

har sina rötter från korstågen som bedrevs utifrån följande tanke: Det är guds vilja att vi 

europeiska kristna och trogna har rätt att erövra världen härska över och utrota ”de 

otrogna”. Denna tankesätt, enligt Kamali, fick en ny legitimitet genom kolonialismen. Den 

nya samhälls- och naturvetenskapen erkände denna tanke menar han och hänvisar till Kant 

och Hegel. Han menar att dessa två filosofer vetenskapliggjorde ”den vita överlägsenheten”. 

Den europeiska mannen betraktade sig som den som har monopol på sanningen och tvingade 

sin sanning på andra genom ekonomiska, kulturella och militära redskap. Den vita europeiska 

mannen betraktade sig ”världens pärla” och använde politiska och ekonomiska makten för att 

spridda denna tanke. Den vita europeiska mannen försökte skapa en världsordning efter sitt 

exempel. Detta kallades för civilisering, skriver han.  Han menar att Europa och Sverige har 

en rasistisk historia.(Kamali (red), 2006, sid. 8, 9, 355). 

   Jag håller med Kamalis ovanstående tankar. Vad han beskriver stämmer också mycket med 

det positivistiska tänkandet: sanningen är en och samma för alla och den enda sanningen är 

min (vår) sanning. Jag (vi) har rätt att tvinga min (vår) sanning på  alla andra. Detta 

tänkande leder till kulturessentialism, andrafiering, assimilering och ökande asocial 

responslöshet i samhället. Även om man ifrågasätter detta tänkande i ordet fortsätter det vara 

dominerande i handlandet världen runt men speciellt i västvärlden trots att det är författare 

från västvärlden som framförallt ifrågasätter positivismen.  
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Invandrarens språkproblem utgör också en möjlighet till att samhället kan se sig utifrån detta 

problem: Hur kan ett system förvandla en nyfiken, arbetsam, socialt responsiv, initiativrik 

invandrare till en ”okunnig”? Invandraren klarar att driva eget företag men misslyckas att lära 

sig det svenska språket i Sverige. Zeynep säger att hon inte kan klara sig hos doktorn med sin 

otillräckliga svenska. Men hon startade eget företag och hon var duktig som småföretagare. 

Bland mina intervjupersoner Samet lämnade SFI på B-nivån och avbröt kursen redan från B-

nivån men han driver pizzeria som delägare och han klarar det bra. Han tjänar pengar och han 

är glad. Khemiris pappa (Khemiri, 2003) drev också ett eget företag då det inte var lika 

mycket arbetslöshet i Sverige. Många av mina invandrarbekanta tänker göra affärer. Jag anser 

att man också kan tolka denna tendens med begreppet sociala band. Invandraren finner 

trygghet i sin egen affärsverksamhet. Egen affär ger henne mer stolthetskänsla. Man enas runt 

sin egen affär som familj eller nära släktingar. Invandrarens prestige ökar bland sina tidigare 

landskamrater med egen affär. Hon känner också stolthet inför svensken: att driva en affär är 

inte en enkelsak.  

   Trots att det svenska systemet satsar mycket på språkinlärningen klarar man inte att 

underlätta en obegränsad och flervägskommunikation mellan svensken och invandraren där de 

kan se sig genom varandras ögon, där de kan komplettera sina brister med hjälp av varandra 

och de kan skapa ett mer socialt Sverige tillsammans. Man klagar till exempel på att det finns 

invandrare som utnyttjar det sociala systemet. Jag är inte säker på att den svenska etiken har 

samma mening utifrån invandrarens fall. Etiken blir gemensam genom kommunikation. Alltså 

förlorar både invandraren och svensken möjligheten av att lära sig av varandra.  

   Saknaden av dialog leder till missuppfattningar och stigmatiseringar mellan grupper i 

samhället. Som jag skrivit i resultatavsnitten märkte jag med hjälp av intervjuer och 

observationer att invandraren utvecklar många fördomar om svensken och detta leder till ett 

emotionellt avståndstagande från det svenska: de är helt egoistiska, de saknar kärlek och 

intresse för sina föräldrar och barn, osv. Angelöw och Jonsson (2000, sid. 106) beskriver hur 

man stigmatiserar invandrarna: ”de har höns, getter eller grisar i lägenheten, slaktar husdjur på 

balkongen och gör upp eld på balkongen”. Författarna skriver att precis samma historier 

berättades redan före den stora invandringen på 1960-talet och det gällde då svenska 

glesbygdsbor och samer som flyttat in i städer.  

   Kommunikationsbrist hotar demokratin i Sverige. Detta påpekar också Linberg ( 1994). 

Rapportens (Kamali (red), 2006) författare skriver att den andra generationen är känsligare än 

den första generationen för diskriminering. Medan den vuxna invandraren har ett eget språk 
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och en annan kulturell värld än svensken. Hon drar sig till sin egen språkliga värld och 

undviker konflikten saknar den andra och tredjegenerationer en sådan möjlighet. Det är därför 

upplever de segregationen djupare och utvecklar i många fall ofina protester i form av 

våldsamhet och kriminalitet.  

   Jag diskuterade med några ”problematiska” franska ungdomar med invandrarbakgrund 

under min vistelse i Paris år 2001. De knarkade och skrek och skrattade högt vid ingången till 

huset där jag bodde i en lägenhet och de störde befolkningen under nätterna i området. Ni 

uppskattar inte vad ni har här, menade jag. Ni har mat, socialt skydd och mycket möjlighet för 

att utveckla er själva. Sådana möjligheter har man till exempel inte i Turkiet.  De sa att jag 

inte kunde förstå deras situation. De berättade om hur diskrimineringen gjorde dem 

förbannade. Jag har observerat slående likheter med dem och ungdomarna i Andersberg under 

min vistelse i Andersberg.   

   Carlson skriver med stöd av Läroverkets rapport att invandrarens språkinlärning är bättre i 

Sverige än många andra EU-länder. Mina observationer av turkiska invandrare i Tyskland och 

Frankrike stödjer detta. Men Carlson pekar på gapet när det gäller språkkunnigheten mellan 

svenskar och invandrare. Gapet är större i Sverige än i övriga EU menar hon. Den förre detta 

ordföranden av Svenskturkiska riksförbundet menar att kravet på att behärska samhällets 

språk är extremt och verkar som en diskriminerande faktor.   

   Det förefaller att det stränga språkkravet verkar som en alienerande faktor för invandraren 

som innebär att hon kommer efter i utvecklingen.  Khemiris böcker ifrågasätter också 

samhällets språkkrav. I boken Ett öga rött skriver Jonas Khemiri med felaktigtbyggda satser 

som ”Idag det var onsdag” och ord som guss, keff, blatte, walla osv. I den anda boken (En 

unik tiger, 2006) skriver han mest med lånade ord från franska som att devinera, att erigera, 

att kondolera sig, ämebel, deliciös, ordinär, att levitera, att interpellerera, att gestikulera, att 

lokalisera sig osv. Jag tolkar de två böckerna som en lekande protest över samhällets 

språkkrav mot invandrare.  Denna attityd erbjuder möjligheter till att tänka över 

kommunikationsproblemet.   

 

Språkproblem erbjuder en möjlighet till självreflektion för samhället. Det tar inte lång tid 

innan den nyfikna invandraren blir responslös gentemot svensken. De som studerar med en 

ovanlig ambition gör det i många fall enligt mina observationer för att få en bättre plats i sin 

invandrarmiljös ögon och inte speciellt i svenskens ögon. Eftersom de flesta finner att lära sig 

språket mycket svårt blir det en stolthetskänsla att kunna språket. De brukar bemästra språket 

utan att appropriera, utan att ta det till sig det.  
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   Jag frågade mig om invandrare från olika språk kan utveckla sitt svenska genom att prata 

med varandra. Det är möjligt men de undervärderar varandra. Den europeiske mannens 

överställdhet finns inte bara hos svensken utan hos invandraren också. Invandraren ser sig 

underställd inför svensken. Hon projicerar sin underlägsenhetskänsla mot andra invandrare. 

De ser invandrare- invandrare relationer som andraklassrelationer. Skam är smittande skrev 

jag i teoriavsnitten. Invandrarens skam känsla leder också svensken att uppleva relationen som 

ointressant och detta leder till ett upptrappande skamkänsla hos invandraren.  

   Den vuxna invandrarens flykt från svenska blir tydligare om hon inte lär sig språk inom en 

viss tid. Invandraren känner sig en efterbliven människa på grund av språkbrist och detta 

orsakar starkare skamkänsla och alienation. Den emotionella distansen mellan svensken och 

invandraren ökar. Åtgärden att uppmana invandraren till att börja på SFI så fort som möjligt 

kan verka som en lindrande faktor. Praktikplatsen kan också hjälpa trots att den väcker 

skamkänslan hos invandraren när man är medveten om att praktiken inte leder till jobbet. Det 

säger SFI-lärare också.   
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SAMMANFATTANDE REFLEXION 
 
Det jobbigaste för mig under mitt arbete var att undvika att växla mellan två poler, nämligen att 

lägga skulden av språkproblemet på antingen invandraren eller svensken. På ytan verkar det 

som om invandraren är ovillig eller okunnig för att lära sig svenska. Misslyckandet med 

språkinlärningen och integrationen kan förklaras med invandrarens ”lathet”, ”efterblivenhet”, 

”okunnighet” eller ”ovillighet”. Man kan påstå att invandraren är lat och asocial och att hon 

inte vill förändra sig. Man kan också söka förklaring i de flesta invandrarnas låga 

utbildningsnivå som hinder. Man kan ge många exempel på invandrare som klarat språket på 

en imponerande kort tid.  

   Personlig satsning, utbildningsnivå, ålder, tidigare erfarenhet med språket är säkert viktiga för 

språkinlärningen och integrationen.  Men när jag fokuserade på mina intervjupersoners 

hämning i kommunikationen med svensken märkte jag att en kronisk skamkänsla utvecklar sig i 

mötet med svensken och man förbipasserar den känslan. Den verkar vara ett stort hinder för 

lärandet och integrationen. Det är inte bara mina intervjupersoner som förbipasserar denna 

skamkänsla, det gör samhället också genom att lägga skulden på invandraren eller genom att 

förklara misslyckandet med kulturella skillnaderna så som det framgår i mitt samtal med 

Ingvar.  

   Invandraren tänker att svensken är för distanserad från invandraren. Svensken tänker att 

invandraren inte vill lära sig det svenska språket och den svenska kulturen. Invandraren tolkar 

mötet med svensken utifrån sin invandraridentitet och känner skam. Denna skamkänsla väcker 

skam hos svensken också. Han tolkar interaktionen som om invandraren inte vill kommunicera 

med honom. Detta i sin tur leder till ytterligare skam hos invandraren. Vi har mycket olika 

kulturer, blir en legitimering av förnekandet.  

   Jag tolkade invandrarens skamkänsla att invandraren ser mötet med svensken som ojämställt. 

Han tolkar svenskens uppträdande vid mötet som nedvärderande. Invandraren ser svensken i 

en slags examinator roll. Invandraren tar avstånd från det svenska språket och den svenska 

kulturen för hon ser dessa som tillhörande en majoritet som segregerar, diskriminerar, 

nedvärderar henne.  

   Jag kan inte generalisera denna skamkänsla till alla turkiska invandrare. Jag observerade att 

den skamkänslan är starkare hos invandrare från asiatiska, afrikanska och latinamerikanska 
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länder och den blir svagare medan man närmar sig Sverige och västvärlden. Jag försökte få hjälp 

av statens utredning om segregation och diskriminering och för att spekulera om fenomenet.  

   SFI:s språkutbildning saknar en dimension att uppmuntra invandraren att kritiskt tänka över 

sin egen situation och samhället med ett dialogperspektiv som jag beskrivit i teoriavsnitten.  

   Jag anser att dialogen kan erbjuda många möjligheter för en ökad ömsesidig förståelse mellan 

invandrare och svenskar. Den kan möjliggöra ökande social responsivitet, ökande 

stolthetskänsla för språkinlärning och kommunikation så att man kan undvika att hamna i 

isolation eller kulturell konflikt som hindrar språkinlärningen och integrationen som en 

kulturell syntes. Jag skulle vilja fokusera på stolthetskänslan som utvecklar sig i mötet mellan 

svensken och invandraren för att komma med underlättande förslag för dialog mellan 

invandraren och svensken. Med denna studie märkte jag också att  jag behöver en djupare 

förståelse för det svenska samhället, den svenska kulturen och speciellt för den svenska 

individualismen.  
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FÖRSLAG 
 
Jag har diskuterat ämnet genom att fokusera på hinder i språkinlärningen. Jag har också 

försökt hitta motivationer för språkinlärningen. Dessa motivationer sammanfattade jag i 

resultatavsnitten. De bygger på ansvars- och stolthetskänslor. Jag anser att jag måste studera 

motivationerna på nära håll för att utveckla förslag till att förbättra invandrarens 

språkinlärning. Jag kan ändå föreslå att man kan satsa speciellt på kommunikation i en 

dialogform mellan invandrare. Man kan stödja kommunikationen mellan invandrare på SFI 

och invandrarförorter genom att bekämpa med olika metoder och medel den 

underställdhetskänslan och dess projicering till andra invandrargrupper. Det förefaller som att 

det finns en emotionell samklang mellan invandrare från olika etniciteter. Som det framgår 

tydligt i Sertaps erfarenheter kan de kommunicera med varandra även om de saknar ett 

gemensamt språk. Jag anser att detta är en viktig möjlighet till språkinlärning och integration.  

   Med tanke på min uppfattning om den segregerande strukturen kan jag skriva att SFI inte 

kan undvika att hamna i ett segregerande, begränsande och anpassande lärande så länge den 

inte ifrågasätter det svenska samhället. Invandraren kan inte appropriera det svenska språket 

utan att ifrågasätta det svenska systemet. Så länge hon inte ifrågasätter det isolerande, 

alienerande, segregerande systemet då kan hon inte ta språket till sig som ett frigörande 

redskap. Man kan appropriera språket och kulturen genom att ta den traditionella svenskens, 

alltså etablissemangets roller mot invandrare (Khemiri nämner denna attityd som 

svennifiering) men det blir anpassande lärande jag distanserar mig från. Jag anser att denna 

strategi strider mot människans frihetssökande natur och kan orsaka ännu större sociala 

problem även om den kan fungera i enskilda fall.    

   Man kan appropriera kunskapen på ett mänskligt sätt då man ifrågasätter den med ett 

kritiskt tänkande. När invandraren ifrågasätter systemet med ett etiskt ansvar inför den andre 

(Lévinas i Johansson, 1999) då kan hon förstå sitt behov av svensken också för hon kan hitta 

många svenskar från majoriteten, som kan ge henne uppmärksamhet, förstå henne och 

solidarisera med henne. Khemiris boks (2003) påverkan är ett inspirerande exempel. Han är 

född i Sverige och av en svensk mamma men han skriver som en invandrarförfattare. Boken 

såldes till 100 000 exemplar och dramatiserades och har filmats. Jag har varit på ett möte på 

statsbiblioteket på sommaren 2006 där Khemiri var talaren. Hans invandraråhörare var bara i 

minoritet. Invandraren som säger sitt eget ord (jag har beskrivit vad jag menar med ordet i 

teoriavsnitten) kan få en positiv respons av svensken. Invandraren kan säga sitt ord på svenska 
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genom att ifrågasätta sig själv och det svenska samhället. Detta innebär en 

medvetandegörande utbildning som går med ett kritiskt tänkande (Freire, 1972).  

   Dialogen som bygger på ett etiskt ansvar inför den andre, medvetenhet om behovet av den 

andre, tron på människan och ett kritiskt tänkande kan bli en möjlighet för ett approprierande 

lärande. Dialog kan möjliggöra att lärandets kognitiva, emotionella och sociala och 

samhälleliga dimensioner förenas på ett optimalt sätt då lärande får högsta 

utvecklingsmöjligheter. Därmed kan man finna bättre möjligheter till en samklang mellan 

individualitet och socialitet, närhet och distans alltså möjligheten till att skapa säkra sociala 

samband, möjligheten att bekämpa den asociala responsiviteten, möjligheten till en riktig 

integration.  
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