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Abstrakt  
  

När förändringens vindar blåser och världen blir alltmer global, förändras även befolkningen i 

länderna världen över. Immigration blir en alltmer vanlig företeelse och Sverige är inget 

undantag. Vilka utmaningar står dessa immigranter inför i det nya landet gällande språk och 

inkludering? I denna studie har vi undersökt precis det genom observationer och intervjuer 

med vuxna asylsökande och volontärer i en biståndsorganisation i Västsverige. Denna 

organisation bedriver språkcafé där asylsökande och andra invandrare har chans att lära sig 

svenska genom samtal och umgänge med svenska volontärer samt andra invandrare. Essensen 

av vår empiri var att de asylsökande lärde sig genom socialt umgänge med svenskar och att en 

av de viktigaste förutsättningarna för lärande är en plats där sådant socialt utbyte kan ske. Det 

finns flera olika faktorer som påverkar inkludering, det har framkommit genom denna studie 

att språket är en av de viktigaste. För att kunna leva och verka i samhället krävs det att man 

kan kommunicera med människor, såväl i vardagen, som i skolan och på arbetsplatsen.  

  

Nyckelord: Asylsökande, Nyanländ, Pedagogik, Hälsa, hälsopromotion, Språkcafé, 

volontärorganisation  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Abstract    
  
When the winds of change are blowing, and the world becomes a more global arena, the 

population in countries all over the world are changing. Immigration is becoming a common 

phenomenon all over the world and Sweden is not an exception. What are the challenges that 

these immigrants faces in their new country with regard to language and being a part of the 

community? In this study we have examined this through observations and interviews with 

adult asylum seekers and volunteers in a aid organisation located in the west of Sweden. This 

organisation operates a language café where asylum seekers and other immigrants are given a 

chance to learn Swedish through conversation and interaction with Swedish volunteers and 

other immigrants. The essence of our empiricism was that the asylum seekers learned through 

social interaction with swedes, and one of the most important conditions for learning is a place 

where such a kind of social exchange may happen. There are many different factors that 

affects how well immigrants will be included in society, this study have come to the 

conclusion that language is one of the most important. To be able to live and be a part of 

society it demands that you can communicate with other humans in everyday life, in school 

and at your worksite.   

  

Keywords: Asylum seekers, Newcomer, Pedagogy, Health, Healthpromotion, volunteer, Aid 

organisation  
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1. Inledning  
Detta är en kandidatuppsats av två studenter som läser hälsovetenskap med inriktning mot 

hälsopromotion vid Högskolan Väst i Trollhättan. Att skriva ett examensarbete är ett 

obligatoriskt moment under sista studieåret. Den tre år långa studietiden på hälsovetarlinjen 

har lärt oss mycket. Hälsa handlar om så mycket mer än om din livsstil. Det handlar om 

delaktighet i samhället, det handlar också om att känna sig respekterad på sin arbetsplats och 

det handlar om vilka villkor man har och vilket liv man kan skapa för sig själv.  

Hälsopromotion fokuserar vid ett salutogent synsätt där man ställer sig frågan vad som håller 

människor friska. Finns det några generella faktorer som ligger till grund till god hälsa? Vad 

är det som gör att vi bibehåller eller kanske till och med förbättrar hälsan? (Winroth & 

Rydqvist, 2008). Hälsovetenskap är ett brett ämne som angriper flera olika aspekter, synsätt 

och nivåer. Inför vår uppsats stod vi inför valet att rikta in vårt arbete mot hälsopromotion 

eller pedagogik där valet blev pedagogik.  

  

 Pedagogik har varit en stor del av vår utbildning och är ett stort ämne inom hälsovetenskap. 

Pedagogik kan bland annat ses som ett sätt att bedriva och genomföra hälsoarbeten, ett sätt att 

nå fram med budskap. Pedagogik kan också ses som en förutsättning för att uppnå hälsa 

(Winroth & Rydqvist, 2008). Vi båda har, genom utbildningens gång, haft ett stort intresse för 

hälsa på samhällsnivå såsom villkor, delaktighet och jämlikhet i samhället. Det är en nivå av 

hälsoarbete som möjligtvis inte är det första man tänker på, men det handlar om att skapa ett 

samhälle där alla behandlas likvärdigt och där alla får chans till samma möjligheter. En grupp 

i samhället som ofta inte ges dessa möjligheter är asylsökande, de är ofta i en utsatt position 

och står utanför samhället av olika anledningar (Giddens, 2007). Diskussioner om inkludering 

och delaktighet är ständigt aktuella. En av de viktigaste komponenterna för inkludering, men 

också för hälsan är språket. Utan språket är det svårt att känna delaktighet i samhället och ha 

likvärdiga möjligheter. Människans liv är en kommunikativ tillvaro, språket möjliggör att dela 

åsikter, tankar och att kommunicera med andra (Bråten, 1998). Vårt intresse för pedagogik 

och samhällsfrågor avgjorde valet att ta ett pedagogiskt grepp om ämnet asylsökande och det 

svenska språket. Hur kan språkinlärning för asylsökande se ut? Var lär de nyanlända svenska 

och hur går det till? I denna uppsats kommer vi undersöka hur språket påverkar de 

asylsökande, hur de lär sig, var de lär sig och varför de lär sig det svenska språket. Via 

intervjuer och observationer har vi undersökt språkinlärning för asylsökande. För att kunna 

besvara de frågor vi ställt tog vi hjälp av en organisation där en mer informell 

svenskutbildning sker i form av samtal och umgänge med svenskar och med andra 

asylsökande. Fokus kommer att ligga på lärande i första hand och hälsa i andra även om båda 

påverkar varandra. Vår uppsats beskriver två olika perspektiv av det informella lärandet som 

sker i den valda organisationen, dels de asylsökandes perspektiv men också de volontärers 

som arbetar med språkkurserna  

  

1.1 Migration och asylsökande   
Eftersom denna uppsats kommer att fokusera på asylsökande är det viktigt att reda ut 

begreppen asylsökande men också flykting. Vem är vad? Enligt FN:s flyktingkonvention från 

1951 med 1967 års tilläggsprotokoll är en flykting en person som känner rädsla för att utsättas 
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för förföljelse i sitt hemland. Förföljelsen kan vara på grund av etnisk tillhörighet, sexuell 

läggning, kön, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiös eller politisk 

uppfattning. Den som söker asyl i Sverige behöver inte vara flykting. Människor kan även 

söka asyl om de kommer hit som arbetstagare, anhörig eller student, processen fungerar 

densamma (Migrationsverket, 2017). Det finns flera olika grupper som får uppehållstillstånd 

permanent eller tidsbegränsat. Denna figur hämtat från Migrationsverkets (2017) hemsida 

visar hur fördelningen mellan olika grupper som sökte uppehållstillstånd i Sverige 2016 ser 

ut. Den visar att hela 69 682 personer av 150 535 personer var flyktingar eller kom hit på 

grund av skyddsskäl. Asylsökningsprocessen ser olika ut beroende på ålder, härkomst och 

bakomliggande orsak till varför personen söker uppehållstillstånd. 

 

  
(Migrationsverket, 2017).  

 

Sverige liksom som många andra länder ger även skydd till personer som riskerar omänskliga 

och förnedrande bestraffningar i hemlandet, detta stöds dock inte av konventionen. I artikel 14 

i FN:s allmänna förklaring av mänskliga rättigheter och i EU- stadgan, står uttryckt om rätten 

till att söka asyl (Kulturdepartementet, u.å.). Under de senaste åren i samband med att flera 

väpnade konflikter har eskalerat har också antalet asylsökande personer inom Europa ökat. 

Från juli 2015 till januari 2016 nådde Sverige sin topp i antalet asylsökande sedan år 1992 då 

forna Jugoslavien befann sig i en väpnad konflikt  
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(SCB, 2016A). År 2015 ansökte nästan 163 000 personer om asyl i Sverige. I samband med 

denna topp så eskalerade också Syrienkonflikten. Orsaken till de höga antalet asylsökande 

beror främst på oroligheterna i Mellanöstern och delar av Afrika (SCB, 2016A). Som en 

konsekvens av det snabbt växande antalet asylsökande, förlängdes tiden för 

asylsökningsprocessen hos Migrationsverket. År 2016 ansökte 28 939 om asyl i Sverige, 

vilket är de lägsta antalet sedan år 2009. Migrationsverket förklarar de låga antalet 

asylsökande till viss del på den förändrade lagstiftningen i Sverige (Migrationsverket, 2017). 

Sveriges kommuner och landsting står nu inför att skapa en långsiktig etableringsplan för 

nyanlända (Migrationsverket, 2016). Detta innebär att skapa en hållbar etableringsprocess för 

såväl nyanlända som för samhälle och Sverige som land. En viktig del av 

etableringsprocessen är att kunna kommunicera med språket. Språket är nyckeln till att kunna 

ta del av den rådande kulturen (Bråten, 1998).  

  

1.2 Europeiska Unionen - EU   
Människor som har ett EU medlemskap och bor i ett land som är med i Europeiska Unionen 

har förmånen att enklare kunna flytta inom medlemsländerna gentemot länder utanför. Det 

handlar om att EU medborgare kan folkbokföra sig i ett annat land än i de land de har 

medborgarskap i utan att behöva söka uppehållstillstånd (Sveriges Riksdag, 2016). Det 

innebär vidare att personer inom EU inte får något bidrag från staten som asylsökande 

invandrare kan bli beviljade.   

  

1.3 Svenska för invandrare - SFI  
Enligt den svenska språklagen från Kulturdepartementet 14§ så ska ”var och en som är bosatt 

i Sverige ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska” (SFS, 2009:600). Svenska 

För Invandrare (SFI) är en utbildning som ges för nyanlända. Sveriges kommuner är skyldiga 

att se till att nyanlända personer erbjuds denna utbildning (SFS, 2010:800). För att få ta del av 
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utbildningen SFI så är kravet att personen fått uppehållstillstånd, blivit kommunplacerad och 

är minst 20 år gammal. Personer under 20 år får tillgång till språkintroduktion som ges i 

gymnasieskola (Regeringen, 2013). Alla barn under 18 år i Sverige har rätt till “lika tillgång 

till utbildning” enligt skollagens första kapitel paragraf 8§ (SFS, 2010:800). Detta är 

oberoende av geografisk plats, ekonomiska och sociala förhållanden. Alla barn har rätt till 

utbildning men barn under vissa omständigheter som exempelvis gömda barn har inte 

skolplikt (SFS, 2010:800, 7 kap, 2§). Asylsökande ungdomar har rätt till att gå klart sin 

gymnasieutbildning om den påbörjades innan 18 års ålder (SFS, 2010:800, 29 kap, 3§). 

Asylsökande barn ska erbjudas inom en månad efter ankomst till Sverige en plats i skolan 

(SFS, 2011:185, 4 kap, 1a§). Papperslösa har tillgång till hälso- och sjukvård, dessa barn har 

rätt till skolgång men omfattas inte av skolplikten (SFS 2010:800 kap 29). Dock har 

skolverkets allmänna rekommendationer fastställt att undantag kan ske i situationer när antalet 

asylsökande barn ökar fort under en kort period (skolverket, 2016). Det finns också 

papperslösa som vistas i Sverige, dessa människor befinner sig i Sverige utan tillstånd 

(Regeringen, 2011). Asylsökande barn har rätt till 15 timmar i veckan i allmän förskola eller 

förskoleklass.  

Det finns exempelvis olika former av studiecirklar och språkcaféer, där det inte ställs några 

krav på att den som deltar ska ha uppehållstillstånd. Det ges möjlighet för alla att lära sig 

svenska och delta i sammanhang för språkinlärning även innan SFI påbörjas, utan kostnad. På 

Migrationsverkets hemsida finns information kring detta men även om hur processen går till 

när asylsökande kommer till Sverige (Migrationsverket, 2017). Studiecirklar och språkcaféer 

kan se mycket olika ut, men de har en friare form än SFI och formella utbildningar. Gruppen 

kan tillsammans utforma undervisningen på ett sätt som passar deltagarna. Enligt 

informationen på Migrationsverket hemsida kan de betala resor till studiecirkeln. Den som har 

sökt asyl i ett annat europeiskt land, eller har fått beslut om utvisning eller om personen inte 

har rätt till uppehållstillstånd i Sverige får man själv stå för resekostnaden om man vill delta i 

en studiecirkel. Finns intresse för att delta i en studiecirkel i svenska ska man kontakta ett 

studieförbund där man bor. Frivilligorganisationer ordnar olika typer av svenskundervisning 

eller språkcaféer för asylsökande.   

  

1.4 Organisationen  
Vi har kommit i kontakt med en biståndsorganisation som bedrivs i Västsverige. Denna 

organisation har gett oss möjlighet att ta kontakt med personer som befinner sig i 

asylsökningsprocessen och har börjat lära sig svenska språket. De flesta av organisationens 

verksamheter är uppbyggda på volontärer och frivillighet. Organisationen grundades på 

30talet och verkar i dag i tretton länder världen över för att bekämpa fattigdom och 

utanförskap. Utomlands arbetar organisationen för att barn ska gå i skolan, för att förebygga 

sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig och sin familj, samt stärka 

landsbygdsbefolkningen. I Sverige handlar arbetet om inkludering och delaktighet i de 

svenska samhället.  

Organisationen utformar insatserna som hjälp till självhjälp för att människor med egen kraft 

och vilja att förändra sin egen situation. För att utvecklingen ska bli hållbar arbetar 

organisationen nära lokala verksamheter och individer som brinner för förändring.  
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Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos organisationens givare, 

medlemmar och volontärer (Blindad).   

  

1.5 Arabiska Bokstavscentret - ABC   
En organisation som vi kom i kontakt med under intervjuerna med vuxna asylsökande var 

Arabiska Bokstavscentret. Arabiska bokstavscentret är en ideell organisation i Göteborg som 

funnits i 20 år och vänder sig till nyanlända från alla delar av världen, och alla åldrar. Alla är 

välkomna hit, såväl papperslösa som personer med uppehållstillstånd. Syftet med 

organisationen är att bidra till en ökad inkluderingsprocess för nyanlända i svenska samhället, 

genom utbildning i såväl svenska som i andra ämnen. De erbjuder förberedande kurser till 

svenska för invandrare - SFI utbildning och studiecirklar. Studiecirklarna styrs utefter 

medlemmarnas efterfrågan och kan vara allt från datakunskap, musik till matlagningskurser 

och samhällskurser. Det var många vuxna asylsökande under intervjuerna som nämnde denna 

organisation som något positivt för deras inlärning av det svenska språket och samhället.   

  

2. Bakgrund  
Forskningen inom asylsökandes språkinlärning i Sverige är relativt nytt trots att fenomenet 

inte är det. Människan har flytt sitt land och bosatt sig i andra länder sedan flera århundraden 

tillbaka. Vi vill undersöka och lyfta fram kunskapen i forskningen inom detta område, ett 

område vi fortfarande inte vet särskilt mycket om. Vi anser att allas lika rättigheter till 

inkludering i det svenska samhället är viktigt och skapar ett mer jämlikt Sverige ur ett 

långsiktigt perspektiv.  Det är viktigt att lyfta fram asylsökandes personers perspektiv, för att 

öka kunskapen kring förutsättningar för en god inkludering. En god inkluderingsprocess i 

samhället gynnar Sverige (Riksdagen, 2013). . Ett av exemplen på detta är att invandringen 

till Sverige är det som bidrar mest till Sveriges folkökning just nu. Hela 80 procent av 

folkökningen under 2016 berodde på att det var fler som invandrade till landet än utvandrade 

(SCB, 2016B). Det är viktigt för det svenska samhället att nyanlända så snabbt som möjligt 

kan få tillträde till det svenska samhället via studier eller arbete och på så sätt kan inkluderas i 

samhället. Det finns många områden i Sverige där vi behöver arbetskraft och om 

inkluderingsprocessen sker på rätt sätt så gynnas Sverige av den stora invandringen på lång 

sikt. Det är givetvis mycket viktigt för de nyanlända själva att också inkluderas och inte blir 

isolerade och sysslolösa i det nya landet.    

  

2.1 Kategoriseringar, begrepp och termer     
I denna studie används kategoriseringar frekvent som asylsökande, invandrare etc. Personerna 

som studeras i studien placeras in i vissa fack, som bygger på idén att vissa av deras 

egenskaper är lika såsom ålder, utländsk härkomst, social tillhörighet etc. Kategorier, termer 

och begrepp utvecklas över tid och innefattar olika meningspotentialer. Ord, termer och 

begrepp är kontext bundet och sociohistoriskt. Genom att kategorisera in vissa människor i 

dessa typer av termer tillskrivs också vissa egenskaper hos personerna (Rosén, 2013).  För 

denna studie kommer följande definitioner att användas:   

  

Asylsökande   

I denna studie syftar asylsökande på de personer som söker asyl i något land.  



6 

 

Flykting 

Person som flytt från sitt hemland på grund av rädsla för att utsättas för förföljelse. 

  

Uppehållstillstånd  

När personen får klartecken från Migrationsverket att få stanna i landet.  

  

Nyanländ   

En människa som är ny i landet, kan vara asylsökande eller redan har fått asyl.   

  

Invandrare   

En människa som fått asyl/ uppehållstillstånd.   

 

Deltagare 

Personer som deltar i språkcafé. Innefattar ej volontärerna.  

  

Inkludering   

Tar del av och är delaktig av det gemensamma svenska samhället.  

    

Vi   

När det står vi avser det oss författare av denna studie   

  

2.2 Språkbarriären  
Den första tiden i det nya landet är oerhört viktig. Flyktingen är under den första tiden 

beroende av det nya landets struktur kring hanteringen och processen för nyanlända. 

Myndigheternas hantering av nyanlända är kanske den allra viktigaste faktorn i den 

nyanländes vardag. Kvaliteten på asylsökandes liv innan flykt styr och påverkar deras liv nu 

men även hur deras liv gestaltar sig i det nya samhället. En av de första utmaningarna för 

nyanlända är att lära sig att tala svenska. Det finns många faktorer som påverkar individens 

inlärning (Angel & Jern, 2004). Tidigare utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet påverkar 

(Al-Baldawi, 2014). Även tidigare eventuella traumatiska upplevelser kan ha stor betydelse. 

Fokus på inlärning av det svenska språket kan bli lidande på grund av individens psykiska 

mående. Motivationen till att lära sig svenska anses vara den viktigaste faktorn i inlärningen 

av språket.  Motivationen styrs oftast av att de som kommer hit kan ha svårt att acceptera att 

de befinner sig i Sverige och kanske inte ens vet om de kommer att få eller vilja stanna i 

Sverige (Angel & Jern, 2004). En del asylsökande upplever att flykten inte är klar förrän de 

har fått klargörande kring uppehållstillstånd (Cederberg, 2006). Om flyktingen har en lång 

väntan på definitivt besked om uppehållstillstånd kan detta innebära stora påfrestningar. Ska 

de våga landa eller inte? (Angel & Hjern, 2004). Tiden tills de nyanlända får reda på besked 

om uppehållstillstånd eller inte, är oviss och för många stressande (Cederberg, 2006). 

Pedagogiken i språkinlärningen är också en faktor av stor betydelse. Språk lär man sig på 

många sätt, inte bara i traditionell undervisning, utan även i kontakt med samhället och med 

andra svenskar. Denna del av språkinlärningen som sker utanför klassrummet är viktig. Det 

förutsätter att flyktingar som kommer hit kommer i kontakt med svenskar genom exempelvis 
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arbetsplatsen, utbildning eller annat (Angel & Jern, 2004). Språkbarriären mellan nyanlända 

och det svenska samhället är ett av många hinder till inkludering.   

2.3 Informellt och formellt lärande  
Det finns många olika typer och perspektiv av lärande. Ellström (1996) menar att det finns två 

olika indelningar av lärande, informellt- och formellt lärande.  Dessa skiljer sig markant ifrån 

varandra. De formella lärandet sker inom olika utbildningsinstitutioner, skolor, universitet, 

kurser mm. Denna form av lärande är ofta planerat och målinriktad och styrs av speciella 

dokument som berättar vad som ska läras, hur och i vilken form det ska kontrolleras 

(Ellström, 1996). Det informella lärandet avses till det lärandet som sker i vardagslivet. Det 

kan också ske planerat och målinriktat, men inte i samma utsträckning. Ett planerat informellt 

lärande skulle till exempelvis kunna vara olika former av erfarenhetsbaserat lärande, 

konsultation, deltagande i nätverk (Ellström, 1996). Tala svenska tillfällena hos 

organisationen för denna uppsats är ett exempel på detta. Dessa tala svenska tillfällen är 

planerade och strukturerade men sker inom ramen av det informella lärandet på så sätt att det 

inte finns en kursplan, inga examinationer och inga lärare. Lärandet under dessa tillfällen sker 

genom samtal med volontärer och nyanlända deltagare. Deltagarna är inte alltid medvetna om 

deras egna lärande, de vill säga att informellt lärande sker. Sådant omedvetet lärande är något 

som sker i all mänsklig verksamhet hela tiden (Ellström, 1996). Det är viktigt att betona att 

det är ett informellt lärande som har studerats i denna uppsats.    

  

3. Syfte & frågeställningar 
Syftet med studien är att få ta del av vuxnas asylsökandes tankar och erfarenheter kring hur de 

inkluderas in i det svenska språket. Vidare fokuseras också på volontärers tankar och 

erfarenheter av språkinlärning, detta för att få två olika perspektiv. Studien söker svar på 

följande frågeställningar: 

 

• Hur uppfattar de asylsökande deltagarna möjligheten att lära sig svenska?  

• Hur sker inlärning av det svenska språket bland vuxna asylsökande?  

• Hur kan språkinlärningstillfällena se ut? 

• Vad ger kunskaperna i svenska deltagarna för möjlighet till inkludering? 

• Hur uppfattar språklärare/ volontärerna lärandet som sker vid språkkurserna? 

 

3.1 Avgränsning  
Det finns flera organisationer i Västsverige som bedriver språkcaféer och tala svenska 

grupper. För denna studie kommer vi att begränsa oss till en organisation, medvetna om att 

deltagare och sätt att driva språklärande kan skilja sig åt mellan olika organisationer. Vi har 

också valt att avgränsa oss till att se närmare på inkludering och pedagogik gällande informell 

språkinlärning, inte andra aspekter. Det innebär att vi inte ställt frågor om till exempelvis 

anledning till invandringen, familjesituation, boendesituation och så vidare. Gällande delen av 

studien ägnad till volontärerna har vi valt att avgränsa frågorna till att handla om den valda 

verksamheten och volontärernas roller och tankar angående det. Vi har valt bort att diskutera 

liknande verksamheter som SFI eller organisationens åsikter i svensk invandringspolitik. Vi 



8 

 

har valt att lägga fokus på den sociala aspekten av lärande och inte tagit upp lärande genom 

applikationer och liknande tekniska inlärningsprogram.   

  

4. Teori & tidigare forskning   
I vår studie har vi utgått från tidigare forskning gällande asylsökande, språket, inkludering och 

hälsa. Den forskning vi tagit del av är avhandlingar, vetenskapliga artiklar samt utdrag ur 

större forskningsresultat. Den tidigare forskningen är bedriven både i och utanför Sverige. Till 

denna tidigare forskning har vi också väl valda teorier om pedagogik och hälsa som vi stött på 

under vår utbildning.   

  

4.1 Tidigare forskning  
Det finns relativt lite forskning kring asylsökandes språkinlärning eftersom massinvandringen 

från icke-europeiska länder till Sverige är någorlunda nytt i forskningsvärlden. Under slutet av 

1990-talet så började det uppmärksammas unga asylsökande människors språklärande i och 

utanför skolan. Forskning kring detta område har mestadels fokuserats på barn och ungdomars 

identitetsskapande i och genom språket, fokus har även riktats mot ungdomars 

språkanvändning i mångkulturella miljöer (Rosén, 2003). Vad gäller vuxnas lärande av 

svenska finns Ali Osmans studie ”The ”Strangers” Among Us. The Social Construction of 

Identity in Adult Education” (1999). Empirin som har samlats in i studien är hur svenskar och 

nyanlända skapar en identitet på komvux och på folkhögskolan i Sverige, genom 

observationer och intervjuer. Osman analyserar hur människor konstitueras i interaktionen på 

komvux och folkhögskolor (Rosen, 2003). I Nordands (2016) artikel om nyanlända barn och 

ungdomar tas de upp att de i de nordiska länderna har en lång tradition av att ta emot 

nyanlända barn och ungdomar från olika länder. I jämförelse med många andra länder så har 

även de nordiska länderna utvecklat ett förhållandevis bra system och god beredskap för att 

erbjuda barn och ungdomar likvärdig utbildning. (Axelsson & Juvonen, 2016). Trots detta så 

är forskningsbehovet inom området nyanlända och språk stort eftersom det mesta som 

producerats inom detta är rapporter, kartläggningar och utredningar snarare än vetenskaplig 

förankrad forskning. För alla elevkategorier finns det ett stort tomrum när det gäller forskning 

kring flerspråkiga elevers skolkarriär och resultat. Ett annat område som saknar forskning är 

hur möjligheterna för nyanlända att i olika skolsammanhang få tillfälle att använda sin 

flerspråkighet för såväl kommunikation som kunskapsutveckling (Axelsson & Juvonens, 

2016).    

  

I studien “Language acquisition among adult immigrants in Canada: The effort of pre 

migration language capital” var syftet att undersöka om landets språk ses som en nyckelfaktor 

för en framgångsrik inkludering (Adamuti- Trache, 2012) Hur stor faktor är svenskan i en 

framgångsrik inkludering för asylsökande i Sverige? I denna studie redovisas konkret statistik 

som bygger på en undersökning av vuxna invandrare i Kanada. Studien rör både kvinnor och 

män oavsett utbildningsnivå. I denna studie undersöker man hur väl man integreras in i landet 

utifrån språkets effekt men också utifrån en del individuella faktorer (Adamuti - Trache, 

2012). En av dessa individuella faktorer är personens sociala liv och nätverk. Bunar (2005) 

menar att starka sociala nätverk utanför migrationskretsar, en välkomnande atmosfär och 

toleranta attityder, utgör en nödvändig förutsättning för lärande. Axelsson (2005) betonar 
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betydelsen av täta kontakter med infödda talare för språkinlärningen. Detta breda perspektiv 

betonar lärandet och språkutvecklingens sociala dimensioner. Yttre kontextuella faktorer tar 

avstamp i och förenar samhälls- och språkvetenskapliga teorier för språkutveckling. 

Språkutvecklingen genom sociala sammanhang går att koppla till den Kanadensiska studien. 

Resultatet som redovisas i hans studie, som vi själva kan relatera till och se i det svenska 

samhället, är att många vill ha ett kontaktnät med människor från samma etniska tillhörighet 

(Adamuti-Trache, 2012). Vi människor söker oss till det vi känner mest trygghet och 

samhörighet med. Författaren menar att de personer som inte umgås med människor från 

samma land hade bättre språkliga kunskaper och förutsättningar för språket i landet (Adamuti- 

Trache, 2012). Detta är en av delarna som kan bidra till en språkbarriär mellan invandrade och 

svenska. I resultatet av denna studie framkommer att det finns många olika faktorer som 

bidrar med den viktigaste faktorn är huruvida de nyanlända är aktiva i landets språk 

(Adamuti-Trache, 2012).  

  

Jenny Rosén (2013) skriver i sin avhandling om svenska för invandrarskap. Hennes 

avhandling består av fyra studier som tillsammans tar upp språkutbildningen, SFI i Sverige 

för den vuxna målgruppen, invandrare och hur utbildningen blir en central punkt för 

inkludering i samhället. Hon betonar och lägger fokus på språk, kategorisering och identitet i 

studierna. Avhandlingen har en bred teoretisk referensram med sociokulturell, språkpolitiska 

och postkoloniala perspektiv. Rosèn (2013) tar upp i slutdiskussionen om huruvida språk är 

en viktig punkt i den globaliserade världen idag. Med den nya globaliseringen så kommer nya 

kommunikationsmöjligheter fram, som olika sociala appar. Det svenska språket och den 

svenska utbildningen SFI kan problematiseras utifrån kontexten. Språket och lärandet av SFI 

är meningsskapande för individens identitet, den ändras och problematiseras när den 

nyanlända immigrerar till Sverige. Från att ha använt sitt modersmål till att nu skapa sig ett 

sammanhang och en identitet med det svenska språket. I resultatet av avhandlingen så 

samvarierar kategoriseringar och språket, de utgör en grund för ojämlikheter i samhället. 

Språket utgör en central del i inkluderingen och exkluderingen av det svenska språkets 

gemenskap (Rosén, 2013). Människan har olika sociala identiteter, dessa förändras efter tid 

och kontext. Kön och ålder är ständigt närvarande för vår identitet, medan andra sociala 

identiteter är mer kopplat till specifika situationer (Stone, 1962). När asylsökande och 

nyanlända kommer till Sverige handlar det först om att skapa en relation till de svenska 

språket, för att sedan kunna skapa sig en identitet i det för dem främmande Svenska samhället.  

  

Giddens (2007) behandlar i sin bok ”Sociologi” ämnen som globalisering, invandring, social 

förändring och kulturella möten. I och med vår globaliserade värld så kan såväl idéer som 

människor flytta och fly över landsgränser och detta skapar en etnisk mångfald inom 

länderna. Vi kommer idag i mer kontakt med människor med olika kulturer, olika språk och 

olika religioner än tidigare och vi kan därmed möta individer som tänker annorlunda än vad vi 

gör och kan influeras av andra som lever på andra sätt än vad vi är vana vid. Al-Baldawi 

(2014) har forskat om migration och anpassning. Han menar att de sociala omständigheterna 

en asylsökande befinner sig i formas av de strukturella sammanhangen, och beroende på hur 

de interagerar med den omgivande miljön påverkar de individens upplevelser och tolkningar. 

Den asylsökande individen står inför att anpassa sig och hitta en balans mellan de 

sociokulturella aspekterna från tidigare hemland och det nya landet. Att hitta denna balans 
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beror på olika samspel av gruppfaktorer. Ett starkt socialt nätverk i det nya landet spelar stor 

roll för inkluderingsprocessen. Det finns också en mängd andra faktorer som påverkar den 

asylsökande individen, bland annat hälsans komponenter. En god fungerande hälsa skapar en 

trygghet för individen och det ger goda förutsättningar för inkluderingsprocessen. Individens 

beredskap för motivation till förändring är en annan faktor. Tidigare liv, kultur och religion 

samt motivation till förändring och anpassning påverkar förutsättningen i det nya landet och 

samhället (Al-Baldawi, 2014).   

  

4.2 Introduktion till teoribildning  
Grundbegreppen i pedagogik är utbildning, undervisning och uppfostran. Pedagogik 

genomsyras av en kunskaps- och människosyn, samt syn på samhället och etiken. Det finns 

många teorier om pedagogik och inlärning. De teorier vi valt är teorier som har följt oss 

genom utbildningen och är relevanta för våra frågeställningar. Vi kommer presentera 

Vygotskij. Dewey, Säljö och när det gäller hälsa Ottawa Charter.   

Lev Vygotskij var en rysk psykolog och pedagog, han hade teorier om pedagogik och 

inlärning där han lade betoning på språket och omvärlden. Han fokuserade på språkets 

betydelse för våra tankar och handlingar och menade att språket är “verktyget” för att vara en 

social varelse. Inlärning är i första hand en social process och i andra hand en individuell 

process (Bråten, 1998).   

En annan pedagog vars teorier vi valde att använda i denna studie är Dewey. John Dewey var 

en amerikansk professor i pedagogik, psykologi och filosofi. Han förespråkade att kunskapen 

ska vara värdefull och nyttoinriktad för både individen och samhället. Han gjorde en 

jämförelse mellan vardagslivet och skolan och ansåg att vårt vardagsliv är inte uppdelat i 

ämnen som inom skolväsendet och därför bör vi sträva efter en syntes mellan praktik och teori 

(Dewey, 2009). Dewey lade vikten vid den sociala betydelsen för utvecklingen av det 

framtida samhället. Gällande pedagogik ansåg han att man skulle använda sig av en 

problembaserad pedagogik där elever och lärare är lika delaktiga i processen. Dewey hade en 

del nyckelbegrepp som var viktiga, bland annat värde och nytta för individ och samhälle som 

går att koppla till vårt arbete (Dewey, 2009). En utbildning i svenska för nyanlända är, som vi 

ser det, till nytta för både samhälle och individ.  

Säljö är en annan teoretiker vi har valt att använda oss av i vårt arbete. I hans bok ”Lärande i 

praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv” talar han om samspelet mellan lärande och 

omvärld. Vilken inverkan har tillexempel traditioner, förväntningar och den kommunikativa 

miljön? I det sociokulturella perspektivet handlar lärande inte om att inhämta fakta och att 

minnas det utan mer att vara delaktig i det lärande som sker i omvärlden. Frågan han ställer 

sig är hur vi människor formas av språk, teknik och kultur (Säljö, 2014). Det Säljö (2014) ger 

oss i vår uppsats är ett tänkande kring språket i det sociokulturella perspektivet och hur 

språket är en kombination av mental och praktisk kunskap.   

För inkludering i det svenska samhället via svenska språket är miljön betydande. Stödjande 

miljöer var en av huvudområdena i Ottawa Charter. Ottawa Charter var en internationell 

konferens om hälsofrämjande som ägde rum den 21 november 1986 i Ottawa, Canada. 

Konferensen tog en ny grund och vändning i folkhälsoperspektivet. Världsorganisationen 
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WHO kom fram till nya hälsoåtgärder för att uppnå än bättre hälsa, främst i industriländerna 

men även i andra regioner. En viktig del i de hälsofrämjande arbetet är stödjande miljöer. 

Vilket var en punkt som diskuterades under denna konferens (WHO, 1986). Konferensen 

bygger delvis på Alma-Ata deklarationen, ”hälsa för alla” som kom ut 1976 (NE, u.å.).  

4.2.1 Vygotskij och språket  
Vygotskij (1998) intresserade sig för pedagogiken men också språket, han ägnade mycket 

uppmärksamhet till tänkandet och relationen mellan dessa. I boken ”Thought and language” 

(1986) behandlar han frågan hur en tanke eller ett begrepp förhåller sig till betydelsen i olika 

verbala uttryck. Han tar här upp problem som verbala processer i utvecklingen, 

begreppsbildningen och språkbruk. Vid en tidpunkt i individens liv så kommer tänkande och 

språk börja samverka med varandra. Mötet mellan tänkande och språk är viktigt för den 

kulturella utvecklingen, men också för utvecklingen mellan logik och språkliga strukturer. 

Enligt Vygostskij sorterar vi även våra tankar genom språkliga handlingar. En förutsättning 

och en mycket viktig roll i samhället för att kunna dela och utveckla en rad normer, idéer, 

tankar, kunskaper, erfarenheter, traditioner och värden i samhället och att vidarebefordra 

dessa genom tid och rum är språket. I en språklig kommunikation förmedlar man dessutom 

uttryck för värderingar och känslor såsom empati, respekt och kärlek. Språket har många 

viktiga funktioner och den viktigaste funktionen är kommunikation. Språket är ett verktyg, 

inte bara för att kommunicera med andra, utan också kommunicera med sig själv och klargöra 

känslor och värderingar. Det är en mycket central del i livet och vardagen, utan språk blir det 

svårt att på något sätt kunna vara en del av omvärlden. Språk, både i skrift och tal, är ett 

tankemässigt verktyg och detta fungerar som ett band mellan människor oberoende av tid och 

rum. Det går att kommunicera med kommande generationer samt kommunicera med 

människor på andra platser i världen. Människans liv är en kommunikativ tillvaro och 

människan är en kommunikativ varelse (Bråten, 1998).  

Tvåspråkighet är en annan dimension som Vygotskij (1998) tar upp. Han menar att två- eller 

flerspråkighet är en livsnödvändighet för människor i minoritetsgrupper. Som 

minoritetsmedlemmar i det västerländska samhället är barn som själva är invandrare eller har 

invandrarföräldrar tvungna att växa upp som två- eller flerspråkiga. Det finns inget signifikant 

samband mellan två- eller flerspråkighet och kognitiv utveckling. Det kan ändå antas att det 

inte ger några negativa konsekvenser för dem som är flerspråkiga, tvärtom är det en fördel. 

Den utvecklingen vi ser i världen nu är att det kommer bli problematiskt att vara enspråkig. 

Därför måste pedagoger och utbildningspolitiker ta tillvara på de språkliga resurserna i vårt 

samhälle för att hjälpa människor att utveckla sitt eller sina språk (Bråten, 1998).  

  

4.2.2 Dewey - utbildningens funktioner    
Dewey (2009) talar om utbildningens funktioner i det moderna samhället och lägger fokus på 

utbildningens demokratiska uppgift – att arbeta med en helhetssyn på människan. Deweys 

tankar om utbildningen som social funktion, utbildning som växande och utbildning som 

består av att utveckla förmågor, fokuseras här. En av de mest basala funktionerna av 

utbildning är den sociala funktionen. En människa eller varelse som på något sätt har 

anknytning till andra lever i en social miljö. Den sociala miljön består av aktiviteter bland 

medmänniskor som är förenade genom någon gemensam aktivitet, till exempelvis 
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utbildningssituationer. Vad vi gör, tycker, tänker och säger påverkas hela tiden av andras 

förväntningar, krav och samtycke. Det är inte så att samhället bara fortlever genom 

kommunikation, men det behövs också sägas att samhället faktiskt existerar i denna 

överföring. Människor som lever tillsammans i ett samhälle får genom kommunikation chans 

att förändra och få igenom något gemensamt. Den sociala miljön har en bildande effekt på så 

sätt att den formar det mentala och emotionella hos individen. Detta kan vara ett mer eller 

mindre medvetet inflytande. En av de sakerna som utvecklas i den sociala miljön är 

språkvanorna. Grundläggande språkformer och språkanvändning samt ordförråd utvecklas 

inte i någon bestämd undervisningsform utan utvecklas i den sociala gemenskapen. Trots att 

dessa språkliga vanor kan korrigeras genom undervisning och att vara del i andra sociala 

kontexter så är ändå det första inlärda språket det starkaste hos individen. Språkets betydelse 

för att vinna kunskap är basal då kunskap handlar om att fakta, teorier, färdigheter och åsikter 

men dessa måste också överföras från den ena till den andra människan. Med andra ord skulle 

man kunna säga att språket är det allra viktigaste lärarinstrumentet. Ord och meningar är det 

som för kunskaper vidare. Därmed är också den sociala miljön och språket, en av de 

viktigaste komponenterna för utbildning och lärande (Dewey, 2009).   

  

En annan av utbildningens funktioner är utbildning som träning av förmågor.  

Utbildningsprocessen är en process av fortgående växande som har som mål att växa och 

utvecklas. Ett resultat av utbildning och undervisning bör vara en utveckling av förmågor. Det 

är problematiskt att bestämma att det långsiktiga målet av utbildning är just att iaktta och 

minnas, det handlar också om att kunna använda de utvecklade förmågorna. Alltså en person 

kan utföra något bättre än innan den personen genomgick en utbildning. Till exempel på dessa 

förmågor kan vara minne, vilja, styrka, fantasi, språk och tänkande. En person kan vara 

sakkunnig inom vissa ämnen såsom matematik, ekonomi, historia eller fysiologi men 

fortfarande vara helt okunnig utanför dessa ämnen. Men om dessa ämnen kan sättas i en 

social kontext där de behöver användas så utvecklas dessa förmågor och sakkunnighet kan 

reproduceras. När ämnen som religion, litteratur och konst lösgörs från sitt sociala 

sammanhang blir det till sin funktion inte heller användbart (Dewey, 2009).   

  

Dewey skriver också att växande är ett resultat av utbildning. Det går att kalla detta för att 

växa eller förmågan att utvecklas. Utbildningen som växande och utvecklande är viktigt för 

att man ska vara en del av samhället. En möjlighet till fortsatta framsteg inom den färdighet 

som utövas är att lärande också kan utveckla olika metoder som kan komma till nytta för 

andra situationer. Med växande menar han att genom formbarhet använda förmågan att från 

tidigare erfarenheter utveckla andra aktiviteter. En sådan aktivitet kan vara att utveckla nya 

vanor. Vanor ger kontroll över miljön, vanan kan ta formen av anpassning mellan 

verksamheter och omgivningen. Detta handlar om att anpassa sig till omgivningen och till 

aktiviteter. Denna anpassning handlar om att acceptera, tolerera och att ta saker som de är. 

Denna anpassning och dessa vanor är det man kan kalla för växande eller utvecklingens 

bakgrund. Aktiva vanor innefattar att man kan tillämpa färdigheter i nya syften. Slutligen kan 

man säga att eftersom att växa är det som hela tiden händer i livet är utbildning det samma 

som det och har inget mål bortom sig (Dewey, 2009).  
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4.2.3 Sociokulturellt lärande, Säljö  
Ett av de mest traditionella perspektiven på lärande bygger på en stark tro på dikotomier, 

alltså skillnaden mellan känsla och förnuft, mellan den yttre och inre verkligheten, mellan det 

fysiska och det mentala. Inom pedagogik och lärande talar man ofta mellan skillnaden av det 

empiristiska och det rationalistiska. Men byggs verkligen lärande på skillnaden av det som 

finns utanför och det som finns inom oss? (Säljö, 2014). De går att använda skriftspråket som 

ett exempel på något som används av den mentala och den praktiska förmågan. Det handlar 

dels om att använda sina mentala kunskaper för att kunna skriva ner ord med alfabetet men 

också den praktiska kunskapen det krävs för att kunna använda papper och penna, eller en 

dator. Förutom detta krävs det också att man lever i en miljö där skrivandet utgör ett 

meningsfullt verktyg för att kunna kommunicera (Säljö, 2014).   

En förutsättning för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kunskap är att föra en sådan 

ansats om att det inte är en entydig värld vi lever i, utan vårt sätt att se och uppfatta omvärlden 

är ett resultat av mänsklig interaktion och verksamhet. Vårt lärande och tänkande kan inte 

förstås enbart av att något yttre flyttas in i vårt inre, det är större än så. Vårt lärande består i att 

vi tillgodogör oss sätt att förhålla och till och bearbeta omvärlden och olika sociala miljöer. 

Genom våra mentala och fysiska redskap lär vi oss att använda dessa i verkligheten, till våra 

syften. Ett fysiskt redskap är inte bara ett redskap utan i dessa finns också teoretiska 

perspektiv inbyggda. På samma sätt kan man tänka om språk som kommit av upplagrade 

erfarenheter från tidigare generationer. Begrepp och perspektiv som idag känns väldigt 

naturliga har byggts upp under en väldigt lång tid och bestämmer mycket hur vi ser på 

samhället (Säljö, 2014). Med dessa exempel menar Säljö (2014) att ett sociokulturellt 

perspektiv är tvärtemot att återspegla något på ett neutralt sätt eftersom språket har en aktiv 

funktion och är uppbyggt på kultur och tradition genom tid. I det sociokulturella perspektivet 

handlar inte lärandet så mycket om att hämta fakta, kunskaper och färdigheter utan mer om att 

bli delaktig i perspektivet. Nelson Goodman (1976) kallar detta “ways of worldmaking” och 

det handlar om att få dem som lär att få kunskap om situationer där nya och annorlunda 

begreppsliga mönster får ett kommunikativt värde. Säljö (2014) anser att kunskapen kommer 

utifrån och individen blir delaktig i detta genom att argumentera.  

I de flesta teoretiska perspektiv på kunskap domineras synen på mänskliga förmågor. Minnet 

framställs som en behållare där människor hämtar vad de behöver i stunden. Inlärningen blir 

då en fråga om att inhämta informationen som skall stanna kvar i minnet och användas. 

Istället så bör utvecklingen av förmågan att föra pedagogiska samtal grundas som 

utgångspunkten. Kunskapen får liv i samspel mellan människor. Kunskap är ingen neutral 

bild av verkligheten utan argument, och argument förutsätter kommunikation (Säljö, 2014).   

4.2.4 Stödjande miljöer, Ottawa Charter   
En hälsofrämjande miljö skapar god hälsa såväl för individen som för samhället. När 

förändringar sker påverkar de hälsan. Med stödjande miljöer klarar samhällen bättre 

motgångar (WHO, 1986). Hälsofrämjande samhällen och stödjande miljöer skiljer sig åt 

beroende på det enskilda samhällets kontext och beredskap. Det finns således inte en 

gemensam hälsofrämjande metod eller strategi för stödjande miljöer. Hälsopromotiva åtgärder 

och stödjande miljöer kräver aktiv roll av allmänheten och effektiva gemenskapsåtgärder för 

att uppnå en bättre hälsa. Att skapa dessa miljöer är ett gemensamt åtagande (Poland, Green, 
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Rootman 2000). Ett hälsoproblem som Sveriges kommuner och landsting står inför är att 

skapa rättvis och hälsopromotiv asyl sökningsprocess för nyanlända. Poland, Green och 

Rootman (2000) skriver om Ottawa stadgan (1986) där legitima hälsoproblem som 

exempelvis rättvisa är viktigt att arbeta med som hälsoprojekt. Att skapa hälsopromotiva 

inkluderingsprocesser med stödjande miljöer för delaktighet i samhället för nyanlända är att 

skapa rättvisa för folket.   

För att lära sig och reproducera kunskap så hjälper stödjande miljöer. Vygotskij lärde oss om 

förutsättningar för språk och kommunikation och menade att detta sker i den sociala 

kontexten. Dewey talar också om vikten av den sociala miljön gällande växande, utveckling 

och utbildning. Säljö tar upp det sociokulturella lärandet och menar att utgångspunkten för 

livet och kunskapen är i sammanhang med andra. Det vad alla dessa har gemensamt är att de 

betonar att lärandet och utvecklingen sker i sociala miljöer. Dessa sociala miljöer kan vi 

koppla samman till Ottawa Charter som handlar om hur stödjande miljöer är en förutsättning 

för ett hälsopromotivt lärande.   

5. Metod  
Denna kvalitativa studie vilar på en etnografisk ansats och består av intervjuer, observationer 

och möten. I kommande metoddel kommer vi att redogöra för våra metodval och de etiska 

övervägandena som kommer med dessa.   

  

5.1 Kontakt & urval  
När vi tog kontakt med företrädare för berörd organisation och valde urvalsgrupp, använde vi 

oss av en strategisk urvalsprincip, detta innebär enligt May (1997) att man väljer ut 

intervjupersoner som man vet redan är kopplade till syftet och forskningsintresset. Vi visste 

att vi ville fokusera på språkinlärningen hos asylsökande och tog därför kontakt med en 

organisation som arbetade med detta. Första steget var att vi skickade ett mejl med en 

förfrågan. Vi välkomnades och blev inbjudna till ett möte med personal från organisationen. 

De presenterade sin verksamhet och den del som arbetade med svenska inlärning för 

asylsökande. Vid ett möte med volontärerna för tala svenska grupper, berättade vi om vårt 

syfte. Efter mötet fick vi delta i deras Tala Svenska tillfälle där vi gjorde vår första 

observation, därefter frågade vi deltagare om det fanns ett intresse att delta i vår studie. Vi tog 

anmälningar till de kommande intervjuerna för både asylsökande och volontärer. Vi har också 

varit i kontakt med Arabiska bokstavscenter. Eftersom att många av de vuxna asylsökanden 

nämnde denna organisation som positivt för deras inlärning tog vi kontakt med dom.  

 

Rollen mellan forskare och fält är viktigt. Som forskare så bör man reflektera över sin egen 

roll. Innan forskaren går in i ett fält måste de som är delaktiga förberedas (Asper, 2007). 

Denna förberedelse gjorde vi genom att tidigt presentera oss på organisationen och försöka 

knyta band till personer som kanske skulle ingå i vår studie. En förutsättning för forskaren är 

att bli accepterad på fältet för att kunna bedriva studien. Acceptans kravet gäller oavsett om 

forskaren deltar öppet eller dolt. Frågan om hur materialet skall framställas skall också 

tydliggöras och klargöras i fältet och för de människor som ska delta i studien. Det är även 

viktigt att förklara hur man skall bevara deltagarnas anonymitet i studien (Asper, 2007).   
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5.1.1 Volontärer   

Den verksamhet vi utgått ifrån vid våra observationer och intervjuer är en verksamhet byggt 

på volontärer. Alltså frivillig arbetare de vill säga ej avlönat arbete. Volontärgruppen består av 

män och kvinnor i olika åldrar. En stor del av volontärerna är pensionärer. Volontärerna i 

gruppen vi undersökt har olika utbildningsbakgrund och deras yrkesverksamma liv har sett 

olika ut. Erfarenheterna kring liknande arbeten och volontärskap ser olika ut. Det volontärerna 

har gemensamt är ett intresse för att hjälpa nyanlända att lära sig och ta del av det svenska 

språket, men också ett socialt utbyte och nätverkande.  

5.1.2 Vuxna asylsökande  

I den verksamhet vi valde fanns människor som var intresserade av att lära sig det svenska 

språket. Denna grupp var blandad av både kvinnor och män i olika åldrar från 16 år och uppåt. 

De var allt från asylsökande, nyanlända, arbetskraftsinvandrare och studenter. Det de hade 

gemensamt var att de ville lära sig svenska. Ur denna grupp valde vi att fokusera på vuxna 

asylsökande. Anledningen till att fokusera på vuxna var av etiska överväganden.   

  

5.1.3 Deltagare i studien  

Volontärerna som deltog i vår studie var alla från Sverige. Övervägande del av dem var 

pensionärer. Dom hade blandad utbildningsbakgrund och tidigare arbetsliv. Volontärerna i 

studien bestod av både män och kvinnor.   

  

De vuxna asylsökande som deltog i studien var också blandade åldrar från 18 till 50 år. Både 

kvinnor och män, övervägande män. Informanterna ursprungsland var från tre olika 

världsdelar, Afrika, Europa och Asien. De deltagande hade olika utbildningsbakgrund och 

sökte asyl i Sverige av olika anledningar. Några av dem gick svenskt gymnasium, några 

arbetade och några hade ingen sysselsättning för tillfället.    

  

5.2 Kvalitativ ansats  
Studien använder sig av abduktiv ansats. Avsikten med abduktion är att dra slutsatser i direkta 

situationer, utan att manipulera dem. Forskaren utgår likt vid induktion, alltid från empirin. 

Det krävs en gedigen erfarenhet inom området hos forskaren för att kunna relatera i 

situationen för att sedan kunna dra slutsatser (Wallén, 1996). Syftet med studien är att få ta 

del av vuxnas asylsökandes tankar och erfarenheter kring hur de inkluderas in i det svenska 

språket. Vidare motiveras valet av en kvalitativ data ansats, där intervju och observation 

kommer att besvara vårt syfte och frågeställningen. De två vanligaste kvalitativa metoderna är 

intervjuer och observationer. Det finns många fördelar med kvalitativa metoder. De är flexibla 

och går lätt att kombinera med andra kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa 

metoder gör sig bäst när det gäller sammanhang som kräver förståelse (Eliasson, 2013). 

Kvalitativ datainsamling avser till den karaktär som berör formen för förståelsen av sin egen 

livsvärld hos en specifik grupp individer eller hos den enskilda individen (Hartman, 2004).  

  

5.2.1 Intervjuer  

En intervju kan definieras som en samtalsrelation där forskaren försöker att förstå den som 

den samtalar med samt personens omvärld. I grunden så handlar samtalet vid intervjuer om att 

forskaren ska vara i kontakt och ta reda på det som är av intresse i fältet. Vid kvalitativ 
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intervju samtalar intervjuaren med respondenten om ämnet och ställer frågor som intervjuaren 

har bestämt i förväg (Asper, 2007). Intervjuerna i denna studie har spelats in och där efter 

transkriberats. För att kunna göra det lämnade informanten först ett samtycke innan intervjun 

startade. Anteckningar kan fungera bra som ytterligare dokumentation. Det enklaste sättet att 

skilja intervju typer åt är graden av struktur (Asper, 2007). Beroende på syftet med intervjun 

kan intervjuaren välja att genomföra detta på ett mer eller mindre strukturerat sätt (Eliasson, 

2013). Strukturen, det vill säga hur mycket forskaren bestämmer vad samtalet ska handla om, 

kan variera (Asper, 2007). Våra intervjuer följer en semistrukturerad teknik, där frågeformulär 

är grunden, följdfrågor kan förekomma beroende på vad informanten svarar (Ryen, 2004). På 

detta sätt så ges ett utrymme för att få igång en fråga-svar dialog (Asper, 2007). Hänsyn tas 

också vad gäller att forskaren är i en maktposition till informanten (Ryen, 2004). Forskaren 

försöker påverka informanten så lite som möjligt under intervjun (Eliasson, 2004). Forskaren 

försöker också skapa ett gott samtalsklimat, där deltagarna känner sig trygga. Observationen 

och intervjun analyseras utefter en selektiv kodning (Fejes & Thornberg, 2015).1.3 

  

Vårt material består av 11 intervjuer och anteckningar från fyra observationstillfällen. Av de 

intervjuade är sex asylsökande och fem volontärer. Vi har använt oss av två 

datainsamlingstekniker, huvudsakligen intervjuer med kompletterande material av 

observationer. Till detta kan dessutom samtal med personer inom organisationen inräknas, där 

vi endast fört korta anteckningar. I valet om att kombinera metoder har detta skett för att 

skapa ett sammanhang och en större förståelse för hur språkcaféer kan gå till (Asper, 2011). 

Intervjuerna ägde rum hos organisationen, i ett kontorsrum. Möjligheten för asylsökande 

deltagare i studien var att ta intervjun på engelska eller svenska. Det fanns en  

intervjudeltagare som valde att göra intervjun på engelska då personen var mest bekväm i det 

språket, vad gäller att kunna uttrycka sig. Resterande intervjuer med vuxna asylsökande 

gjordes på svenska men kompletterades med enskilda ord av engelska och spanska. Det hölls 

en volontärsintervju med två informanter samtidigt.  

Vi har också fört samtal med människor inom organisation och fört kortare anteckningar över 

detta. Vi har också haft kontakt med organisationen Arabiska bokstavscenter, vi har samtalat 

och fört anteckningar.   

  

5.2.2 Observationer  

För att skapa mening och förståelse av vad informanterna yttrar och eventuellt refererar till 

under intervjuerna, förespråkas att använda sig av en kombination av både observation och 

intervju, eftersom att observationen skapar en mening för forskaren. Intervjun blir inte endast 

ord utan att veta tidigare sammanhang informanten befinner sig i. Frågan som Asper ställer 

sig är “om man har tillgång till människor som man både kan observera och intervjua, varför 

då nöja sig med en datainsamling?”(Asper, 2011). Genom att kombinera observationer och 

intervjuer genererar det en större förståelse för aktören. Under observationerna var vi 

deltagande observatörer, det vill säga att vi var kända av den givna gruppen. Men att vi inte 

kommer att delta aktivt under språkcaféet (Asper, 2011).   

  

Grunden i observationen är att kunna förstå de fält som sedan ska analyseras. Meningen med 

att föra observationsanteckningar är att kunna få en så djup beskrivning av verkligheten kan 
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ske. Anteckningar som utgör vad forskaren känner, ser och hör utgör helheten. Observationer 

används för att forskaren ska kunna förstå vad det är som händer i den specifika kontexten 

och det givna sammanhanget (Asper, 2011).  Observationer innebär att observatören iakttar en 

miljö och en situation samt noterar detta på något sätt. Det är mycket viktigt att notera 

observationerna som görs, antingen genom att anteckna eller genom ett observationsprotokoll, 

de vill säga att noggrant beskriva vad som sker (Eliasson, 2013). Observationen 

dokumenterades genom anteckningar under tidens gång samt kompletterande anteckningar 

efter studien. Anteckningar är viktiga för att man ska ha några ursprungskällor att gå tillbaka 

till. I anslutning till observationerna har vi också fört samtal med de som deltog. Dessa samtal 

är inte bandinspelade utan endast antecknade och har gett ytterligare dimensioner till våra 

observationer (Eliasson, 2013).   

  

5.2.3 Etnografi  

De metoder vi valt är inspirerad av en etnografisk ansats som karaktäriserar studiet av en 

specifik grupp. Idén enligt Agar är att påvisa och synliggöra den sociala handlingen i en 

specifik värld, hur den kan förstås (Agar, 1986). Den etnografiska studien bygger på att 

forskaren har ett öppet sinne för de som studeras. Etnografen är intresserad av förståelsen för 

den sociala och kulturella gruppen som forskas på. Det finns olika inriktningar inom 

etnografin som induktiv- postmodern- tolkande- och kritisk etnografi (Alvesson & Sköldberg, 

1994). Den etnografiska metoden lämpar sig bäst för denna studie eftersom att vi vill 

synliggöra och öka kunskapen kring hur vuxna asylsökande personer tar del av det svenska 

språket. För att synliggöra och förstå vuxna asylsökandes perspektiv på att inkluderas in i det 

svenska språket så valdes kvalitativa studier, som karaktäriseras av observationer och 

intervjuer.  

  

Termen etnografi betyder bokstavligen beskrivning av människor eller kulturer. Etnografin 

har sitt ursprung i arbeten om strävade efter att få en mycket detaljerad redogörelse för hur 

små isolerade folkstammar levde. Det som är typiskt för en etnografisk ansats är att forskaren 

spenderar mycket tid på fältet bland de människorna vars liv man studerar. Forskaren riktar 

också uppmärksamhet till hur de studerade upplever sin egen värld. Denna information var 

viktig för oss att ta reda på i intervjuer, inte hur saker och ting är utan hur de upplevs av våra 

respondenter. Många av våra frågor var utformade så att respondenterna förstod att det inte 

fanns något rätt eller fel och att hur andra kände om samma sak var i detta fall irrelevant. 

Något annat man lägger vikt vid i etnografin är rutinmässiga och normala aspekter av 

vardagslivet som kanske inte tycks betyda något (Denscombe, 2016). Vid våra observationer 

fokuserade vi på till exempel de rutiner de hade, miljön, placeringar, kroppsspråk och vilka 

som talar och hur de kommunicerar, och så vidare.   

  

5.2.4 Utformning av intervjuer  

I utformningen av intervjuerna utgick vi ifrån den kvalitativa intervjuns huvudstruktur och 

vilka delar som bör vara med i en kvalitativ forskningsintervju. När vi utformade intervjuerna 

gjorde vi tre frågeformulär - ett för de asylsökande och ett för volontärerna samt ett på 

engelska för de asylsökande personerna som inte ville genomföra intervjun på svenska (Se 

bilagor). Fokus i de asylsökandes intervjuformulär var deras eget lärande, deras sociala 

sammanhang och hur de upplevde det svenska språket. Fokus i volontärernas intervjuformulär 
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var pedagogiken och lärandet de ser hos deltagarna samt utformning och planering av tala 

svenska tillfällena. Trots att intervju formulären är olika och fokuserar på olika saker besvarar 

de våra frågeställningar bra och genom att ha två olika vinklar på våra intervjuer så blir 

empirin mycket informativ.  

När vi utformade intervjuformulären så var tanken skapa öppna frågor där respondenten har 

möjlighet att utveckla och vara fri i sitt svar. För att göra respondenterna bekväma inför 

intervjun började vi att småprata och intervjuerna inleddes med att vi ställde några 

bakgrundsfrågor, som exempelvis namn, ålder, hemland, hemspråk, andraspråk och 

utbildningsbakgrund. Efter dessa bakgrundsfrågor, som är desamma i båda frågeformulären 

startade intervjun. Tiden varierade mycket mellan intervjuerna, den kortaste var 45 minuter 

och den längsta var 1,5 timma.  

5.2.5 Utformning av observationer  

När vi gjorde våra observationer så observerade vi i olika grupper och vid olika tillfällen och 

inte tillsammans. Detta skedde för att få olika perspektiv av det som hände i rummet. Vid de 

olika observationerna utgick vi från olika teman. Observationstillfälle 1 tema tillvägagångssätt 

och pedagogik, observationstillfälle 2 tema tillvägagångssätt och sammanhang, 

observationstillfälle 3 tema volontärer och nyanländas relation gentemot varandra, 

observationstillfälle 4 tema interaktionen och samtalet. Anteckningar fördes under tiden och 

kompletterades efter observationerna. Tiden för observationer tog ca 2 timmar per 

observation. 

5.2.6 Analysmodell  

Analysmaterialet kodas utefter en selektiv kodning. Från transkriberingarna markeras de 

meningar som utgör essensen. För att sedan skapa kodaschema. Att utföra kod schema är ett 

sett för att underlätta analysen av det insamlade materialet. Kod schemat för volontärer ser 

således annorlunda ut i jämförelse med kod schemat för de vuxna asylsökanden. Essenserna 

av vardera målgruppen för denna studie skiljde sig eftersom att frågeställningarna riktades till 

två olika perspektiv (Asper, 2011).  

5.2.7 Metoddiskussion  
Det finns en del frågor man kan ställa sig vid valet av metodansats, det första vi frågade oss 

var vilket fenomen vill vi studera och vilken metodansats är bäst lämpad för att studera vårt 

valda fenomen (Fejes & Thornberg, 2015). Vårt fenomen var en frivillig verksamhet som lär 

asylsökande tala svenska, det vi ville fånga var upplevelser, åsikter, känslor och tankar kring 

detta. Det mest självklara för att få det var valet kvalitativ metod och att intervjuer och 

observationer kunde vara bra tillvägagångssätt för att få den sorts information vi var 

intresserade av. Man bör också ställa sig frågan vilken data man behöver inom ramen för den 

valda metodansatsen (Fejes & Thornberg, 2015).   

Validitet  

Validiteten i en studie handlar om noggrannheten och precisionen och om huruvida 

datamaterialet svarar på forskningsfrågan. Validiteten är också beroende av att data matas in 

korrekt om det överförs från en källa till en annan (Denscombe, 2016.)  
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Våra frågor i intervjuguiden är direkt riktade till vårt syfte och frågeställningar. Vi har spelar 

in intervjuer på mobiltelefon och därefter transkriberat ordagrant och noggrant allt som. Vi 

har också fört observationsprotokoll under observationer samt analyserat dessa.  

Tillförlitlighet   

Tillförlitligheten hänvisar till om forskningsinstrumentet är neutralt och om det skulle ge 

samma resultat vid upprepning. Ett sätt att testa tillförlitligheten är att dela upp datamaterialet 

i två delar och sedan se om delarna överensstämmer med varandra (Denscombe, 2016).   

I transkriberingsprocessen transkriberade vi var och en för sig och i sammanställningen och 

kodningen av detta blev essensen från våra delar densamma. Liknande resultat skulle kunna 

ges vid en undersökning av samma metod och syfte i en frivilligorganisation för tala svenska 

verksamhet.  

Överförbarhet  

Som all kvalitativ forskning kan det vara svårt att generalisera då studierna oftast består av ett 

mindre urval och få individer. Därför pratar man istället om överförbarheten där det är mer 

relevant att utifrån det relativt lilla materialet se om man kan skildra det specifika i situationen 

(Denscombe, 2016).   

Vår studie består av 11 intervjuer och fyra observationer men det fångar det specifika och 

unika i deras livssituation i asylsökningsprocessen och inlärning av svenska.    

Giltighet  

Vår data är insamlad under våren 2017, samma år som studien är skriven, och kan ses som 

giltig.  

5.2.8 Fördelar och nackdelar  

Vi valde att göra en kvalitativ studie och att göra intervjuer och att kombinera dem med 

observationer. En av fördelarna med detta är att man får mycket information men också 

väldigt många olika perspektiv.  Det finns många fördelar med intervjuer, den största fördelen 

är kanske att forskaren får djupgående och detaljerad information som är svårt att få på något 

annat sätt. Intervjuer, i alla fall de med lösare struktur, ger informanterna också frihet att 

prioritera själva vad de vill berätta. Det produceras data som nästan helt baseras på 

informanternas åsikter och idéer (Denscombe, 2016). Detta var mycket viktigt i vår intervju, 

genom vår semistrukturerade intervju fick vi svar på våra frågor i de allra flesta fallen, men 

också annan information som var nyttig för vår studie (Se bilaga I, II och III för 

semistrukturerade intervjuguide). En annan stor fördel med intervjuer är validiteten. Vid 

intervjuer ansikte mot ansikte så kan man kontrollera relevans och riktighet under tiden det 

görs. (Denscombe, 2016) Intervjuer, till skillnad mot exempelvis enkäter, har också hög 

svarsfrekvens på grund av att de är inbokade i god tid innan de sker. Det finns givetvis också 

nackdelar med intervjuer. En nackdel och svårighet vi insåg var planering mellan oss och 

respondenter. Det var många som anmälde sig och sedan ändrade sig i efterhand. En annan 

nackdel är att det är mycket tidskrävande. En semistrukturerad intervju som vår producerar 

data som inte är förkodad, transkribering och kodning av intervjudata är en stor och 

tidskrävande arbetsuppgift och kan med nackdel heller inte starta fören data väl har samlats in 

(Denscombe, 2016). I en studie med denna omfattning så tar transkribering, kodning och 

analys nästan lika lång tid som övriga arbetet och detta har helt klart uppfattats som en stor 
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nackdel. Man kan också ifrågasätta intervjuernas tillförlitlighet eftersom den insamlade data 

påverkas i viss mån av den specifika kontexten men även av intervjuaren, Intervjuareffekten 

kan påverka uttalanden om respondenten påverkas för mycket av forskaren (Denscombe, 

2016). Detta har vi försökt att motverka i allra största mån genom att utföra alla intervjuer så 

professionellt och objektivt som möjligt.  

  

Liksom med intervjuer finns det både nackdelar och fördelar med observation. Det vi har gjort 

i vår studie är en mer deltagande observation. En stor fördel här är att man inte behöver 

särskilt mycket utrustning, man använder sig själv samt redskap för att anteckna. Detta gör det 

enkelt att göra en observation när som helst. En stor fördel är också att man får insikter medan 

observationerna görs och i de sociala processer som sker i det fält man studerar. Datan som 

produceras vid observationerna är också baserat på aktörernas uppfattningar, som de själva ser 

det (Denscombe, 2016).  Nackdelen kan vara att man har begränsad valmöjlighet till tillträde, 

vilka miljöer man kan delta i. En annan nackdel är att observationer som metod inte alltid blir 

tillförlitliga. Detta för att deltagande observationer är extremt beroende av forskarens ”jag” 

som forskningsredskap. Det är väldigt svårt att genomföra en studie som är baserad på 

deltagande observationer och få samma resultat. Det är också svårt att generalisera utifrån 

undersökningen av samma orsaker, forskarens ”jag” har en mycket central roll och därför kan 

man inte alltid se resultaten som representativa och generaliserbara (Denscombe, 2016). 

Därför hade kanske vår studie inte varit speciellt givande om den endast hade byggts utifrån 

våra observationer. Men med ett bra antal intervjuer kan man få en mer generaliserbar och 

tillförlitlig bild.  

  

5.2.9 Bortfall  

De asylsökande intervju deltagarna vi har fått tag i genom vår kontakt på organisationen. 

Dessa individer är asylsökanden som är motiverade och intresserade av att lära sig svenska 

eftersom de deltar i språkcaféer. De personer som valt att sluta eller inte kommer till 

språkcaféet har vi inte eftersökt, deras talan gör sig inte hörda i denna studie, tyvärr. De 

personer som vi har nått ut till är de asylsökanden som har tagit del av sådan språkträning. 

Kanske hade andra svar kommit fram om möjlighet att intervjua asylsökanden som inte tar del 

av språkcaféer gjorts. Det var svårt att få tag i asylsökande personer som ville intervjuas, det 

kan till viss del bero på att de finner en rädsla till att tala svenska eller engelska. Om vi hade 

haft tillgång till tolk hade kanske de sett annorlunda ut. Om det hade funnits någon som hade 

kunnat översätta och tolka i intervjuerna så hade möjligtvis vi fått ett rikare material. I och 

med att de har ett annat modersmål än svenska så blir beskrivningar och berättelser inte lika 

detaljerade och utförliga. Det är en nackdel att informanterna inte kunde uttrycka sig i sitt 

modersmål. När man använder sitt modersmål är det oftast lättare att uttrycka sina känslor, 

tankar och förklara på ett mer nyanserat sätt. Det var även något som intervjudeltagarna 

yttrade sig om.    

Med tanke på att målgruppen för studien är asylsökande personer som inte har fått 

uppehållstillstånd ännu, så uppstod vissa hinder i språket under de kvalitativa intervjuerna. 

Förutom att använda en så enkel svenska som möjligt under intervjuerna, har ibland vissa 

engelska och spanska ord använts. Detta har skett för att informanterna inte har förstått de 

svenska orden. En intervjuer har genomförts på engelska.   
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5.3 Etiska aspekter  
Etik kan förstås som ett teoretiskt reflekterande kring värde- och normativa frågor. Det vill 

säga vad som är rätt och fel, bra och dåligt (Helgesson, 2015). Forskningsetik är att applicera 

dessa etikfrågor på en forskning, att behandla etiska aspekter av forskningen och 

konsekvenserna av den. Forskningsetiska aspekter innebär reflektion och systematisk analys 

kring etiska problem som kan uppstå i samband med det vetenskapliga forskandet (Tranoy, 

1983). Under studiens gång har vissa beaktanden gjorts. En av de stora frågorna har varit hur 

intervjuer och observationer bör göras och fortfarande skydda deltagarnas identitet och 

skydda dem från konsekvenser av deras deltagande. En annan etisk aspekt är hur man 

intervjuar och observerar människor som kan ha trauman och är i en svår situation i livet. De 

är en utsatt grupp i samhället. De har inte samma möjligheter eller förutsättningar alltid som 

en infödd svensk har.  

All forskning som innehåller människor innehåller också etiska dilemma, och en av de första 

frågorna man bör ställa sig är om undersökningen innebär någon mer risk för deltagarna, mer 

än de vanliga riskerna de tar i vardagen (Giddens, 2007). För att skydda berörda individer och 

informanter i studien så finns det sedan år 1990, fyra huvuddrag för forskning inom 

humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, u.å.).  

Informationskravet – Forskaren ska informera informanterna i studien om deras uppgift och 

vilka villkor som gäller. Informationsbrev och möte med den berörda verksamheten har ägts 

rum för att uppfylla detta krav.  

Samtyckeskravet – Forskaren ska inhämta samtycke från informanterna. Detta har skett vid 

mötena och vid intervjutillfället. Genom att lämna ut en samtyckesblankett som varje 

intervjudeltagare fick skriva på att dem tagit del av informationen och vid början av varje 

intervju gick vi igenom den muntligen.   

Konfidentialitetskravet – Forskaren ska lagra informationen kring informanten på ett sätt att 

enskilda individer inte kan identifiera informanterna. Namnen av anonymiseras redan vid 

intervjun. Deltagarna i verksamhetens grupp är inte bundna eller uppskrivna på något sätt, 

detta bidrar till det är svårt för enskilda individer att identifiera informanterna. Studien har 

valt att använda fiktiva namn.   

 

Nyttjandekravet – Insamlandet för forsknings ändamålet ska endast användas i 

forskningssyfte och får inte användas för ett kommersiellt bruk. Kravet har efterlevs genom 

att intervjuerna endast används för denna studie (ibid).  

5.3.1 Autonomi och personlig integritet  

En viktig etisk aspekt inom forskning är att ha respekt för deltagarnas autonomi och deras 

personliga integritet. Autonomi är något vi har arbetar mycket med i vår studie. Det har varit 

viktigt för oss att deltagande känner att de har självstyre och självbestämmande i deras 

deltagande (Helgesson, 2015). Helgesson (2015) menar att det är viktigt att ha ett autonomt 

beslutsfattande inom forskning. Ett autonomt beslutsfattande kräver tre saker: personen som 

tar beslutet måste vara beslutskompetent, personen måste ha all relevant information och inte 

vara påverkad genom tvång eller påtryckningar (Helgesson, 2015). Genom vårt 
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informationsbrev och samtyckesblankett ger vi den informationen som är relevant och när 

våra intervjupersoner har skrivit på har de gett oss tillåtelse att använda materialet samt att de 

har förstått vad det innebär. För att ett beslutsfattande ska vara autonomt krävs också att det är 

ett frivilligt beslut som inte påverkas av hot tvång eller annan påverkan (Helgesson, 2015). 

Redan i presentationen av vår studie inför gruppen där vi skulle hitta deltagare så förklarade 

vi noga att medverka var frivilligt och att det fanns möjlighet till att avbryta sitt deltagande 

när som helst. Med rätten till personlig integritet innebär det att man har rätt till sin personliga 

sfär och skyddad från intrång. En av de sakerna som ingår i den personliga integriteten är 

rätten till att hålla personliga uppgifter hemliga (Helgesson, 2015). Vi har respekterat den 

personliga integriteten och aldrig pressat någon på att fråga något. Vårt område, 

språkinlärning för asylsökande i Sverige, är inget som vi anser vara ett känsligt ämne att tala 

om men vi har ändå haft den inställningen genom vår studie att vad som är personligt och 

känsligt är inte upp till oss att avgöra. En annan del av den personliga integriteten är också att 

man inte får sprider informationen mot personens vilja, till andra (Helgesson, 2015). Vi har 

tydliggjort flera gånger att det är endast vi som har tillgång till informationen och att namn, 

ålder etc. inte kommer finnas med i vår studie.  

5.3.2 Arbete med socialt och ekonomiskt utsatta individer  

I vår studie är allt insamlat datamaterial på fältet, i organisationen vi arbetar med. Det vill 

säga vi fick tillträde att delta, observera, intervjua och ta del av material och vi arbetar nära de 

människorna på organisationen samt skapade olika relationer. Allt mellanmänskligt fältarbete 

ställer många krav på forskaren, dela personliga men också etiska. En aspekt av detta är att 

forskaren, i detta fall vi, hamnar i en tacksamhetsskuld till människorna som deltagit i studien 

och som gett tillträde till fältet (Asper, 2007). I och med att vi har rätt många olika nivåer på 

aktörer som vi samarbetat med så känner vi en stor tacksamhet till många människor. Dels de 

arbetande på organisationen som gjorde det möjligt att få tillträde, men också volontärerna 

som låtit sig intervjuas och låtit oss observera deras frivilliga arbete. Men också sist men inte 

minst asylsökande som har, trots en sårbar situation, ställt upp och öppnat upp sig själva i 

intervjuerna. Aktörer som dessa lämnar ut sig och avsätter tid och kraft för att möjliggöra 

forskningen. Detta kan också innebära att de i sin tur vill ha något tillbaka och kanske har 

förväntningar på att forskaren skall kunna lösa ett problem eller hjälpa till på något sätt. Detta 

problem uppkommer oftast när man arbetar med ekonomiskt eller socialt svaga grupper 

(Asper, 2007). Detta var något som vi var medvetna om redan från början och behövde en 

strategi för. På anmälan av respondenter så tydliggjordes det vad som förväntades av dem som 

deltog och att inget arvode skulle betalas ut, detta trots att vi visste många vi intervjuade och 

träffade var i en mycket utsatt position. Men vi betonade vikten av att lyfta ämnet och att det 

kan hjälpa till på lång sikt och göra fler engagerade i frågor om svenskinlärning och 

volontärskap kring asylsökande personer.   

  

De forsknings ansvariga måste se till att forskningspersonernas personliga integritet och 

självbestämmanderätt respekteras så mycket som möjligt. Man kan kalla det forskningens 

“skyddsintresse” och ibland kan man ställa detta mot “forskningsintresset”, alltså hur viktig 

det är att forskningens utförs (Helgesson, 2015). Ibland uppstår det konflikt mellan dessa två, 

men detta är ingenting vi upplevt i vårt arbete.   
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6. Resultat & analys       
Resultat och analys har vi valt att presentera under samma rubrik. Utdrag ur datainsamling 

kräver direkt sammanställning och analys för att förstås. Vi tror att det således blir ett enklare 

och överskådligare upplägg för läsaren. Citaten redovisas i kursiv text och vi använder oss av 

fiktiva namn. Observationer, iakttagelser och samtal redovisas flytande i texten men det 

tydliggörs löpande.    

  

6.1 Att mötas i språket   
Både Dewey (2009) och Vygotskij (1998) tar upp språket som en av de viktigaste 

byggstenarna till utbildning och lärande men också att det är språket som möjliggör 

kommunikation och samspel i alla typer av samhällen. Ord och meningar är det som för 

kunskaper, idéer, tankar och åsikter vidare från en person till en annan (Dewey, 2009). 

Språket har många viktiga funktioner i samhället och livet men en av de viktigaste 

funktionerna är kommunikation (Vygotskij, 1998). Vad händer då med dem som inte kan 

mötas och kommunicera med andra i det land de bor i?  

Jenny Rosén behandlar bland annat språket i sin avhandling och tar upp myten om att det 

finns ett folk och ett språk. Hon menar att det är ett monolingvistiskt talspråk och att det inte 

finns ett folk som enas vid ett språk. Det finns inte ett enspråkigt språk i något land, utan en 

norm om att de bör vara så (Rosén, 2013). Det handlar om att kunna mötas och kommunicera 

med språket, vad det är för språk spelar således ingen större roll. För att förstå den svenska 

kulturen, sammanhanget och de svenska samhället gäller det att kunna möta människorna. De 

vuxna asylsökande nämner att engelska är ett annat språk utöver svenska som de kan mötas i 

och kommunicera med svenska människor. Men att kunna svenska språket gör att det blir 

enklare att förstå och möta de svenska samhället, kulturen och sammanhanget. På frågan vad 

de svenska språket betyder nämner Mohammed följande:   

”Det betyder att jag är en av del av samhället. Det betyder att jag kan förstå samhället och att 

jag kan dela idéer med andra och det sociala nätverket ”1 

 

En annan av våra informanter vid namn Mahmod nämner att, för att kommunicera med 

svenskar och de personer som finns i Sverige fungerar det bra att använda engelska, i alla fall 

i det vardagliga språket.2 Al-Baldawi (2014) menar för minoritetsgrupper är de viktigare att 

kunna flerspråk eftersom att de är utsatta i en större grad än infödda är.   

  

6.1.1. Engelska som kommunikationsmedel  

I Sverige har vi svenska som modersmål men i och med utbildning i engelska redan i tidig 

ålder så lär vi oss att tala, förstå, läsa och skriva engelska. Under intervjun med volontären 

Ulla så framkom aspekten om engelska som kommunikationsmedel. Ulla betonar betydelsen 

av att kunna kommunicera med det svenska språket för att bli en del av det svenska samhället.  

Ulla anser att svenska språket är basalt men andra respondenter menar att man faktiskt kan 

kommunicera och leva i Sverige om man endast talar engelska. I volontärsgruppen finns det 

                                                 
1 Intervju med asylsökande den 6/4 2017  
2 Intervju med asylsökande den 14/3 2017  
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mycket delade meningar om det är ett måste att lära sig svenska i Sverige eller om engelskan 

räcker. Ulla menar att det är nödvändigt då man inte kan kommunicera med engelska i alla 

sammanhang. En annan av volontärerna tycker däremot att engelskan är bra och fungerar för 

att kunna förstå och bli förstådd, att klara sig i det svenska samhället, men engelskan är inte 

nog för att kunna inkluderas. Även om de är lättare för de nyanlända att kunna engelska kan 

det även begränsa dem i att lära sig det svenska språket. Volontären Knut säger:  

  

”… en annan sak som generellt är för dom som kan engelska tillexempel. dom byter från 

svenska till engelska direkt, istället för att försöka fatta på svenska. Säg om någon kommer 

och säger ”Brunnsparken du vet?” och så hör dom att man kan engelska då går dom över 

direkt. Take number three down to Brunnsparken, då lär man sig ju inte svenska man lär sig 

ju hur man tar sig till Brunnsparken och de är ju på ett sätt bra ”.3  

  

Med den alltmer globaliserade värld vi lever i kommer nya kommunikationsmedel fram. Om 

det är nödvändigt att kunna de svenska språket i Sverige kan ifrågasättas, problematiseras och 

sättas på sin spets (Rosén, 2013). Rosén menar att när du ifrågasätter svenska språket så 

ifrågasätter du också den svenska utbildningen SFI. Hur ser behovet ut för nyanlända vuxna 

att kunna kommunicera med svenska språket? SFI-utbildningen ses idag som en rättighet och 

något som väntas förbättra den nyanländas sannolikhet till deltagande och inkludering i det 

svenska samhället. Detta fastslås också i den svenska språklagen: “Var och en som är bosatt i 

Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska” (Kulturdepartementet, 

2009:2). Att kunna kommunicera med det svenska språket är enligt Rosén kontextbundet.   

  

Mahmod var den av informanterna som valde att göra sin intervju på engelska. På många sätt 

blev detta en intervju som hade bra flyt i jämförelse med de intervjuer med asylsökande som 

var på svenska, då vi ibland hade svårt att förstå varandra. I intervjun uttryckte han att han 

kunde kommunicera på engelska i det svenska samhället. Han talade också om hur han tyckte 

att han hade en fördel då han kunde göra sig förstådd från första dagen i Sverige. Alla han 

talar med på engelska svarar artigt tillbaka på engelska. Vardagliga saker som att handla i 

matbutiken, fråga om rätt buss eller liknande har aldrig varit ett problem trots att han inte kan 

svenska, och då nästan alla i Sverige kan tala engelska. Mahmod berättade att han förstod 

vikten av att lära sig svenska men i sammanhang där han inte fick ut det han ville valde han 

engelska för att inte bli missförstådd.   

  

“I still need more language to explain everything, but when I have something important to say 

I speak english first” 4  

  

Även om engelskan kan ses som en fördel och inte minst en säkerhet för asylsökande i 

Sverige så kan det också ses som ett hinder. En återkommande diskussion i både intervjuer 

med asylsökande och med volontärer samt mötet med Arabiska Bokstavscentret är att 

personer som kan engelska lätt faller tillbaka till engelska så fort de känner sig lite osäkra på 

                                                 
3 Intervju med volontär den 10/4 2017 
4 Intervju med asylsökande den 14/3 2017  



25 

 

hur de ska uttala sig i de svenska språket.5 Uppehåller den nyanlända inte det svenska språket 

så glömmer personen det språket. Mötet med Arabiska Bokstavscenter gav information om att 

vissa tidigare deltagare därför återkommer till dem efter ett tag för att de vill förnya sitt minne 

av det svenska språket.6 Dewey (2009) talar om utbildning som övning av förmågor och 

vanor. För att svenskan ska utvecklas till en vana så behövs den övas, och om engelskan är ett 

säkert kort att falla tillbaka på så kanske inte svenskan används i samma utsträckning när den 

inte behövs på samma sätt. Trots detta är det också många intervjuer som innefattar 

diskussionen om hur det kan vara lättare att lära sig svenska när man har engelska som 

andraspråk, de intervjuade menar att man då redan har ett system för att lära sig språk. Det 

finns många olika sätt att vända och vrida på engelska som kommunikationsmedel i Sverige, 

det kan ses som både ett hinder och en fördel i det svenska samhället.   

  

6.1.2 Makt i samtalet  

Det går inte att undvika maktaspekten i samtalen mellan infödd svensk och asylsökande. Detta 

är något som flera av volontärerna reflekterade över i intervjuerna. Det betyder att de också är 

medvetna om sin maktposition i relation till deltagarnas, vilket kan vara en god utgångspunkt 

för att arbeta med liknande verksamheter. Sofia talade om en slags toppstyrningen inom 

språkcaféet.  

”Alltså den här maktbalansen, de kommer hit och är beroende av oss och ska lära sig av oss 

och vi styr. Även om vi är med och vill att de ska påverka så blir det ju ändå till en viss del 

väldigt toppstyrt.”7  

Hon berättade i anslutning till detta att det hon hade velat se en förändring i verksamheten 

gällande beslut och struktur. Hon menar att det vore bra om de arbetade mer på ett utbyte som 

ska ske, en tvåvägskommunikation istället för envägskommunikation. Vem som bestämmer och 

vem som lyssnar beror mycket på vilken roll man har i just det sammanhanget. De sociala 

rollerna vi har i ett samtal är beroende av vår sociala status. Den sociala statusen kan variera 

beroende på kontext. En tillskriven social status är den vi får utav biologiska faktorer såsom 

kön, ålder och etnisk bakgrund (Goffman, 1971). Ankomsten till ett nytt land kan ibland öka 

den socioekonomiska statusen och skapa möjligheter för de invandrade, men det kan också göra 

det motsatta (Al-Baldawi, 2014). Det kan också göra att de blir oförmögna att styre över sitt liv 

och blir beroende av myndigheter.  

”…  man märker att myndigheter eller vi svenska har ju alltid ett övertag för oavsett hur mycket 

man lär sig ett nytt språk så kan man inte lära sig lika mycket som dom som kan de från början  

och det gör att ju mer man kommer in och tror att du kan den svenskan desto högre lägger man 

nivån va, så när man får dessa brev från myndigheter och du får stämpel att du kan svenska då 

har du ju inte hjälp av någon god man”8  

Vår informant, Knut, menar här att oavsett hur mycket svenska de lär sig så är det svårt att 

komma upp till samma nivå av svenska som infödda talare. I och med detta så förblir de som 

kan svenska i en maktposition över dem i samhället vare sig vi vill eller inte genom att alltid ha 

                                                 
5 Möte med Arabiska bokstavscentret ABC den 19/4 2017 och intervjuer från den 14/3 till 11/4 2017  
6 Möte med Arabiska bokstavcentret ABC den 19/4 2017  
7 Intervju med volontär den 10/4 2017 
8 Intervju med volontär den 10/4 2017  
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mer kunskap om det svenska samhället och prata språket bättre. I alla samhällen finns det 

positioner som generellt står högre i samhället än andra, de vanligaste exemplen på detta är kön 

och etnisk bakgrund (Goffman, 1971). I vår studie blir positionen svensk och icke svensk sådana 

generella statusar som gör att maktbalansen blir ojämn.  

”….för dom är ju artiga och vi är ju över dom på något sätt på ett obehagligt sätt…”9  

Åsa talar om maktbalansen mellan infödda svenskar och nyanlända och vi står ”över” dom. 

Dessa maktstrukturer kan vara svåra att förändra.   

  

6.1.3 Kommunikationssvårigheter   

Hur människor talar och kommunicerar med varandra skiljer sig från landsbygd till storstad, 

från klasstillhörigheter och mellan olika kulturer, länder och kontinenter. När människor talar 

använder de sig utöver verbalt språk av kroppen och synen. Al-Baldawi (2014) talar om att 

nordiska länder uttrycker känslor mer i verbalt språk, tillskillnad från länder runt mellanöstern 

som istället visar känslor i olika former av kroppsspråk. Det kan således bli problematiskt när 

personer från dessa områden ska uttrycka och formulera sig i samtal i svenska med svenskar 

eftersom svenskar bekräftar varandra mer i ord än med kroppsliga signaler. Människor har 

olika kroppsliga signaler som kan vara svårt att läsa av och tolka. Det kan bli svårt för den 

ursprungs svensk att försöka tolka alla kroppsliga signaler som exempelvis en person från 

Mellanöstern använder i sitt samtal. Teorin och forskningen Al-Baldawi skriver om är något 

som även framhävs under observationerna men också under en del intervjuer med de vuxna 

asylsökanden. Slutsatsen av detta blir att alla kulturer och geografiska platser har specifika 

signaler i språket som kan vara svårtolkade för en främling. Således påverkar kulturen 

innehållet i språket. Att lära sig det svenska språket är så mycket mer än bara ordagrant kunna 

språket. Det handlar såväl lika mycket om det sociala samspelet med andra i samtalet. Att 

kunna använda det svenska språket på rätt sätt kräver träning och lärdom av personer som 

behärskar svenska språket väl. En viktig faktor för nyanlända som vill lära sig de svenska 

språket blir således att möta svenskar till exempelvis vid språkcaféer. Det finns flera faktorer 

och dimensioner som kan både vara till fördel som till ett hinder för språkinlärning. Kulturen 

styr människans sätt att tolka omvärlden och kan vara en bidragande faktor till feltolkningar 

(Al-Baldawi, 2014).   

   

6.2 Inkludering i det svenska språket   
Vygotskij menar att språket är en av de viktigaste aspekterna till inkludering. För att kunna 

kommunicera, och vara en del av det svenska samhället krävs det att man kan bli förstådd och 

förstår andra. Människan är en social varelse och genom det sociala så sammansmälter 

människan med den rådande kulturen med hjälp av betydande andra individer (Jakobsson, 

2012). Betydande individer i detta fall är volontärerna vid tala svenska tillfällena som för en 

del av de nyanlända är det mycket betydande i och med att det är de enda svenskar de har 

kontakt med. Människan socialiseras in i den rådande kulturen med hjälp av språket  

(Jakobsson, 2012). Vid tala svenska tillfällena så övar de sig inte bara i att tala svenska, i och 

med att samtalen ofta behandlar saker i det svenska samhället såsom lagar, traditioner med 

mera så lär de sig också den svenska kulturen och hur samhället fungerar. Individerna som 

                                                 
9 Intervju med volontärer den 10/4 2017 
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deltar i dessa tala svenska grupper lär sig språket och därmed kan detta ses som en informell 

utbildning. Dewey (2009) menar att utbildning kan vara att växa och utveckla nya vanor. I 

detta fall kan vanan vara att prata det svenska istället för att prata sitt hemspråk. Vanor 

handlar om att ta kontroll över miljön men också om att anpassa sig till omgivningen. 

Gällande språket kan man verkligen kalla detta för anpassning, att tala svenska är en 

anpassning till det svenska samhället. Utan denna anpassning sker troligtvis inte heller någon 

inkludering (Dewey, 2009).   

Anpassning och lärande av det nya landet är hos den nyanlända en lång och krånglig process. 

Al-Baldawi (2014) menar att möjligheterna att lyckas till en god inkluderingsprocess i det nya 

landet beror på individens bakgrund, utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet sedan tidigare, 

bostadsort och tillhörighet till klass i tidigare hemland. Detta gäller likaså individens 

inställning och flexibilitet till andra kulturer, livsstilar och förändringar. Det är allmänt känt 

att en bra utbildning och yrkeserfarenhet hos individen ökar chansen att kunna etablera sig på 

en ny arbetsmarknad (Al-Baldawi, 2014). Detta är något som flera utav volontärerna har gett 

uttryck för. Har den nyanlände tidigare utbildning och yrkeserfarenhet är de enklare att 

komma in på den svenska arbetsmarknaden eller om den nyanlände är fortfarande så pass ung 

att kunna studera när personen kommer till Sverige, de vill säga att personen är under 18 år. 

Generellt menar volontärerna att det är svårare för kvinnorna att komma in på 

arbetsmarknaden och beroende på vilken världsdel de kommer ifrån har också betydelse för 

deras möjligheter. Har individen en stark motivation och vilja till att lära sig och ta del av det 

svenska språket och samhället så kommer personen att ha enklare för att bli delaktighet 

också10 Utöver det är förändringar av de miljöer man är van att relatera till betydande för den 

nyanländes hälsa, liv och lärande kring det svenska språket och samhälle. Individen förlorar 

en del av det tidigare sociala nätverk och samspel som den tidigare haft i sitt hemland (Al-

Baldawi). Kulturen är således framstående och betydande för miljö ändringen. Liksom 

beroende på var den nyanlände kommer ifrån vilken världsdel11. Eftersom att vissa kulturer är 

närmare svenska kulturen än andra och därför lättare att anpassa sig till. Det är följaktligen 

viktigt med stödjande miljöer för både individens hälsa och för en god inkluderingsprocess 

(Pooland, Green, Rotman, 2000). Det är mycket inbäddat i kulturen och samhällets struktur 

som påverkar individen. Den nyanlände kommer ofta i konflikt med sig vad gäller tidigare liv 

och det liv i det nya landet, där motsättningar sker gällande kulturarv och samhällsstruktur 

(Al-Baldawi, 2014).   

  

” Jo men det är väl det, ett hinder är väl att du inte kan öva dig nog mycket på att prata 

svenska. Och att det är lite så moment 22 för du behöver kunna prata hyffsat bra svenska för 

att kunna få ett arbete. Men så fort du får ett arbete så får du en naturlig kontakt med dina 

arbetskamrater som du pratar med och då får du bättre svenska så egentligen liksom tycker 

jag ju att man ska komma in på arbetsmarknaden tidigare så att man kan prata svenska ” - 

Sofia12  

  

                                                 
10 Intervju med olika volontärer från den 20/3 till 11/4 2017  
11 Intervju med olika volontärer från den 20/3 till 11/4 2017   
12 Intervju med volontär den 10/3 2017  
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Språket är en av de viktigaste faktorerna till inkludering och delaktighet i samhället. Att vara 

och umgås med infödda talare hjälper vuxna asylsökande att lära sig tala svenska och lära sig 

kulturen (Adamuti-Trache, 2012).  Gemensamt för volontärerna och de vuxna asylsökande är 

att de framhäver vikten av att vara med svenskar och lära sig tala svenska så fort som möjligt. 

Det anser att det är viktiga komponenter för att känna sig och vara delaktig i samhället. Att 

skapa naturliga möten med svenskar är återkommande i intervjuerna. Via det svenska språket 

blir det lättare till inkludering. Det är viktigt att ha en sysselsättning för individens hälsa och 

mående (Poland, Green, Rootman, 2000). Att kunna kombinera att lära sig språket med en 

sysselsättning hade varit det ultimata för såväl samhället som för individen.   

  

6.2.1 Socialt umgänge   

En av de faktorerna som har stor inverkan på hur inkluderingsprocessen fortgår men också hur 

fort de lär sig språket är det sociala nätverk och vilka människor de möter i sin vardag. Här 

har kontakten med infödda talare, i detta fall människor som talar svenska, en stor betydelse. 

Språkutvecklingen sker i stor utsträckning genom sociala sammanhang (Axelsson, 2005).   

   

”Om dom liksom håller väldigt starkt till sin grupp så blir det ju svårare att integreras så är 

det ju liksom om dom vågar vara själva och ta initiativ till det. Därför är tala svenska och 

sånt jättenyttigt för att faktiskt träffa svenskar och sen om man inte blir kompis och umgås 

sådär jättemycket på fritiden gör ju ingenting för de får ju i alla fall möta oss” – Lena13   

  

Det som Lena beskriver ger tala svenska gruppen en stor betydelse i dessa individers liv då 

det kan vara det enda stället de har att öva på sin svenska och vara i ett sammanhang med 

svenskar. Hur enkelt är det då att få svenska vänner och ett naturligt svenskt umgänge utanför 

skola och arbete? Flera av våra intervjuer med asylsökande handlade mycket om vad svårt det 

är att faktiskt få till umgänget med svenskar. Flera menade också att de pratar mer med 

varandra i vardagliga sammanhang i deras hemländer jämfört med vad som de tycker är 

vanligt i Sverige. Adamuti-Trache (2012) tar i sin studie upp hur vi människor söker oss till 

de som ger oss trygghet i det nya landet och många gånger är just det att söka sig till individer 

som talar samma språk eller har samma nationalitet. Han menar också att de som inte umgås 

med människor från samma land lär sig språket bättre.   

  

Dewey (2009) talar om att de sociala samspelet och nätverket är oerhört viktigt för lärandet. I 

sammanhang med andra skapas ny kunskap. Genom sociala sammanhang produceras inte 

enbart nytt lärande utan även gemenskap. Gemenskap är en viktig del i stödjande miljöer men 

även för pedagogiken och inlärningen hos den enskilda individen. Al-Baldawi (2014) talar om 

att när människan har en fungerande hälsa är de lättare att lära sig och anpassa sig till 

samhället. Att skapa stödjande miljöer gör det enklare att kunna reproducera ny kunskap. 

Således är stödjande miljöer viktigt för inlärningen (Poland, Green, Rootman, 2000). 

Språkcaféet är ett ställe som kan liknas vid en stödjande miljö för inlärning såväl som för 

hälsan. En hälsofrämjande miljö skapar goda möjligheter till inlärning (WHO, 1986). 

                                                 
13 Intervju med volontär den 20/3 2017  
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Stödjande miljöer för hälsan skapar goda möjligheter för såväl individen som för samhället 

(Poland, Green, Rootman, 2000).   

  

”…då lär man sig för då finns de något sammanhang att lära sig saker och ting. Då blir de 

genast mycket bättre. Om man bara konstruerar ett språktillfälle och så sitter vi här och vad 

ska vi prata om nu?” – Knut 14  

  

”Jag ser ju dessa språkcaféer mer som sociala sammanhang, och kanske inte sådär 

jättemycket språkinlärning” – Knut 15  

  

Språkcaféerna förklaras som något mycket mer än enbart lärande kring det svenska språket. 

Människor samlas och skapar en gemenskap. Det är viktigt för nyanlända att skapa ett socialt 

kontaktnät i det nya landet för deras egen hälsa och utveckling som för inlärningen av de nya 

språket (Al- Baldawi, 2014). Vilket dom får tillfälle under språkcaféet att göra. Det är också 

ett steg till att känna sig inkluderad i det svenska samhället. Det är ett tillfälle för ett 

hälsofrämjande lärande.   

  

6.2.2 Kultur   

Säljö (2014) talar om språket i den sociokulturella kontexten och menar att språket är inget 

som är detsamma hela tiden. Det är uppbyggt på kultur och tradition genom tid. Den kultur 

man är uppfostrad i och levt i styr människans sätt att tolka omvärlden men också språket och 

samspelet mellan människor man möter. Kultur definieras enligt utrikesdepartementet som: 

”de erfarenheter, kunskaper och värden som människor delar och som de återskapar och som 

de förändrar i socialt handlande” (Utrikesdepartementet, 1983:263). Människor lär sig av 

varandra likaså av varandras kulturer. Numera är Sverige ett land med många olika kulturer 

och ett mångkulturellt samhälle är positivt på många sätt. I vår intervju med Bashiir 

underströk han ett flertal gånger att han tycker att det är roligt att möta svenskar och deras 

kultur men också andra som har en annan härkomst än Sverige.  

  

”… det finns bara en religion bara muslim i mitt hemland. Men i Sverige det är jätteroligt, jag 

har träffat många personer som har olika religioner och varje person har respekt för 

varandra och det är jätteroligt. Och man utvecklas.”16  

I och med ett mångkulturellt samhälle får man influenser, tankar och idéer från människor 

som tänker annorlunda och ser på världen med andra ögon (Giddens, 2007). Bashiir talade om 

att människor lär sig av varandra inte minst mellan olika kulturer:   

  

”det är många olika tankar och man måste respekt för varandra”17  

Den kulturella tillhörigheten styr och formar de sociala relationerna genom normer, 

värderingar, klasstillhörighet och traditioner. Dessa kulturella normer och värderingar 

                                                 
14 Intervju med volontär den 10/4 2017  
15 Intervju med volontär den 10/4 2017  
16 Intervju med asylsökande den 6/4 2017   
17 Intervju med asylsökande den 6/4 2017  
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påverkar hur vi bygger familjer, uppfostrar våra barn och hur vi förhåller oss till varandra (Al-

Baldawi, 2014). I och med en flytt till ett nytt land utmanas dessa kulturer som byggts upp hos 

individen under lång tid då helt plötsligt anpassningen till en ny kultur ska börja. Kulturen är 

således framstående och betydande för miljöförändringen. Liksom beroende på var den 

nyanlände kommer ifrån vilken världsdel18, eftersom att vissa kulturer är närmare svenska 

kulturen än andra och därför lättare att anpassa sig till. Det är mycket inbäddat i kulturen och 

samhällets struktur som påverkar individen. Den nyanlände kommer ofta i konflikt med sig 

vad gäller tidigare liv och det liv i det nya landet, där motsättningar sker gällande kulturarv 

och samhällsstruktur (Al-Baldawi, 2014).   

6.2.3 Religion  

Giddens (2007) menar att vi just nu lever i en ständigt föränderlig värld, inte minst med social 

förändring. Det största områden gällande den sociala förändringen är den som utgörs av 

kulturella förändringar, exempelvis religion och kommunikation. Religionen utgör en stor 

kraft i samhällslivet och betonar vikten av traditionella värden och handlingsmönster 

(Giddens, 2007). I många av våra intervjuer betonas religion och skillnaden mellan den 

svenska kulturen där religionen inte genomsyrar samhället på samma sätt som islam gör i 

många andra länder. För många asylsökande i den gruppen vi mötte var religionen en stor del 

av deras liv och de hade svårigheter att förstå hur vårt samhälle fungerade utan en stark 

anknytning till religion och religiösa regler och riktlinjer. En av våra asylsökande 

intervjupersoner förklarade att en motivering till att lära sig språket var att kunna se och förstå 

vem som är ond och vem som är god och kunna skydda sig mot onda krafter i samhället.  

  

“If you advise us and go to a new religion, to new people, new country. You need to stay in 

that country, you need first at all, lära dig och lära sig deras språk. Varför? För att kunna 

skydda sig mot de onda.”19  

Återkommande i intervjuerna med både volontärer och asylsökande informanterna är att det är 

viktigt att bryta denna okunskap och rädsla som finns i samhället. Med ett föränderligt 

samhälle uppstår också rädsla (Giddens, 2007). Maryam uttalar sig såhär:   

”Den bästa vägen människor kan gå, är att få veta mer om språk och kultur och religion” 20  

  

I en av våra intervjuer framkommer det en viss rädsla för det svenska folket och ovissheten 

om vem som är ”god” och vem som är “ond”. Denna rädsla har uppstått ur vetskap att det 

finns en rasism som förknippas med invandringen och dessa rasistiska åsikter och rörelser har 

exploderat på flera platser i Europa och under 1990-talet kom flera högerextrema politiska 

partier som vill ha starkare kontroller av asylsökande och hur invandringen bör hanteras 

(Giddens, 2007).  

  
Det är många faktorer som har en betydande roll i inkluderingsprocessen. Bland annat de 

faktorer som har nämnts ovan. Socioekonomisk status är en annan av de betydande faktorerna 

som påverkar inkluderingsprocessen (Al-Baldawi, 2014). Den ekonomiska faktorn är en 

                                                 
18 Intervju med olika volontärer från den 20/3 till 11/3 2017  
19 Intervju med asylsökande den 6/4 2017  
20 Intervju med asylsökande den 6/4 2017  
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annan betydande del (Giddens, 2007). Dessvärre är inte dessa faktorer fokus i denna studie, 

men är nämnvärd eftersom att de spelar roll för inkluderingsprocessen.   

  

6.3 Pedagogik   
I och med att det är pedagogik som är utgångspunkten i vår uppsats så är de pedagogiska 

aspekterna en stor del av vårt resultat. En av våra frågeställningar var hur inlärningen av det 

svenska språket sker i den valda verksamheten. Det vi kommit fram till i våra intervjuer och 

observationer gällande detta är att det är i sammanhang med både det sociala som 

intervjudeltagarna i språkcaféer tycker att de lär sig som effektivast.21 Vygotskij menar att 

människans liv är en kommunikativ tillvaro och att inlärning i första han är en social process 

(Bråten, 1998).   

”.. att vara motiverad och trivas att vara här och som att jag ser här och de gäller nog min 

inställning till språkinlärning och det är ju bättre att bara vara i språkmiljöer så mycket man 

kan lyssna och prata och så…” - Knut22  

Genom att lyssna, prata och ta del av det svenska språket och kulturen lär sig de nyanlända 

som mest. Det handlar mycket om att skapa ett tillfälle för dem att använda sina kunskaper 

och färdigheter, då har de inte bara en chans att reproducera tidigare kunskap, utan också sätta 

kunskap i nya sammanhang, något som Dewey (2009) talar om. Den sociala miljön är viktig 

för både människans sociala närverk som för det egna lärandet (Dewey, 2009). Det är i 

interaktion med andra som lärande och kunskap ges men när de har en kombination av socialt 

samspel och pedagogik så tillgodogörs det i både vårt inre och yttre (Säljö, 2014). Det är i 

samspel med andra som lärande sker. Det finns många olika teorier kring språkinlärning, det 

som är gemensamt är att alla handlar om samspelet mellan arv och miljö (Sigurd & 

Håkansson, 2007). Om man lär sig flera språk så skiljer sig denna utveckling mycket från den 

förstaspråks inlärningen. Vid inlärningen av ett nytt språk, i detta fall svenska, så har 

individen redan utvecklat sitt förstaspråk och då är det en andraspråksinlärning det handlar om 

(Sigurd & Håkansson, 2007).   

 

6.3.1 Andraspråksinlärning  

Vygotskij (1998) skriver om andraspråksinlärning och menar att tvåspråkighet eller till och 

med flera kommer bli livsnödvändigt för alla i framtiden. Detta går verkligen att applicera till 

de asylsökandes situation i Sverige just nu. De som inte har engelskan eller svenskan med sig 

kan omöjligt kommunicera och göra sig förstådda av de flesta i Sverige. Man kan se de 

asylsökande individerna som en minoritetsgrupp i samhället och de blir tvungna att utveckla 

fler språk för att kunna vara inkluderade. Det krävs mer språkliga resurser för att hjälpa 

människor att utveckla och lära sig svenskan (Bråten, 1998). Sigurd & Håkansson (2007) tar i 

sin bok upp om hur andraspråksinlärning går till. Det andra språket man lär sig skiljer sig från 

det första språket eftersom de som lär sig sitt andra språk oftast aldrig når upp till samma nivå 

som de har på sitt första språk. Det är vanligt att inlärningsprocessen avstannar vid 

                                                 
21 Intervjuer med volontärer och under observationer  
22 Intervju med volontär den 10/4 2017  
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exempelvis uttalet och grammatiken (Sigurd & Håkansson 2007). När vi frågade Mahmod 

vad han tyckte var lätt och svårt så svarade han:  

  

”I think when you just say a meaning the easier you can, you know save a meaning I mean a 

memory can learn the meanings first. Its easier. But the difficult is when you need to make the 

tempus between sentences. You know you must know about the words.” – Mahmod23  

  
Att många har svårigheter med grammatiken var något vi märkte i våra intervjuer. Uttalet var 

också något som de flesta hade problem med trots att de visste ordens betydelse. Vissa 

uttryckte också svårigheterna att tala på samma sätt som oss svenskar.   

  

”…jag försöker lyssna och förstå och lära mig hur man uttalar. När man lär sig nytt språk är 

det svårt med uttalet…”- Bashiir24  

  

Trots svårigheter så är det en positiv aspekt för den kognitiva utvecklingen att lära sig ett 

andra språk (Bråten, 1998). I våra intervjuer är det många av de asylsökande som talar fler 

språk från de länderna de kommer ifrån. Tvåspråkighet ses som ett naturligt tillstånd i många 

delar av världen, i dessa länder måste oftast alla kunna tala minst två språk för att kunna förstå 

varandra. Det kan till och med vara naturligt för vissa att växla mellan upp till fyra olika språk 

beroende på situation. Det förekommer i exempelvis många arabisktalande länder (Sigurd & 

Håkansson, 2007). Volontärerna menar dock att även om många av de asylsökande talar 

många olika lokala språk så är detta inte en bättre förutsättning för svenskan, om inte ett av 

språken de talar är engelska, då de andra språken ligger långt från det svenska språket. 

Tvåspråkighet i Sverige har alltid funnits men i och med de senaste årens kraftiga invandring 

så talas just nu runt 200 olika språk, de största språken efter svenska är finska, 

bosniskakroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska (Institutionen för språk 

och folkminnen, 2014).   

 

6.3.2 Informellt lärande  

Ellströms (1996) teorier om informellt och formellt lärande blev aktuell i vår studie. Det som 

händer vid språkcaféerna är inte ett regelrätt lärande. Det är ett lärande som sker i vardagslivet 

och inte något som sker inom ramarna för det formella lärandet som oftast har sin plats i olika 

utbildningsinstitutioner. I denna studie är lärandet som sker i det utbytet som sker i de sociala 

mötena. Dessa sociala möten som sker inom språkcaféerna hos organisationen är något som 

(Goffman, 1971) kallas för fokuserat samspel. Det fokuserade samspelet sker när individer 

direkt uppmärksammar varandras ord och handlingar. Detta är en typ av möten som består av 

upprepade tillfällen med samma personer i vår vardag (Giddens, 2007). Verksamheten bygger 

inte endast på när samma personer återkommer men många av dem som går på tala svenska 

tillfällena har varit där förut och har någon slags relation till volontärerna och till de andra 

deltagande. En annan aspekt av det informella lärandet är vad som händer de timmar på 

dygnet som de deltagande inte är på språkcaféet. Hur lär de sig då?  

  

                                                 
23 Intervju med asylsökande den 17/3 2017  
24 Intervju med asylsökande den 6/4 2017   
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I intervjuerna så frågade vi de asylsökande om och hur de tog del av svensk tv, musik, 

tidningar och social media. Frågan visar att sådana aktiviteter är ett bra exempel på informellt 

lärande. De flesta tittade mycket på tv men en annan sak som framkom var att bibliotek var ett 

bra ställe om man ville lära sig svenska. Bashiir uttryckte sig så här:  

  

”Jag använder de ja, ibland tittar jag på tv, radio och läser många böcker. Jag har läst många 

böcker, jag har ibland lånat många böcker på biblioteket. Nu har jag glömt många verber och 

många. I mean when you train every day to talk with people you will never forget the language, 

because you praktiserar de every day.”25   

  

Denna beskrivning berättar hur han tar del av svenskan i sitt vardagsliv och hur han ser det 

som en träning som sker hela tiden. På bibliotek, hemma och i samspel med andra. Detta går 

att koppla till Dewey (2009) och hans teorier om lärande. Han menade att språkvanorna 

utvecklas i den sociala miljön och att den sociala miljön har en bildande effekt. Dessa 

individer vi har intervjuat som ej har påbörjat SFI eller annan formell språkundervisning är 

bra exempel på hur informellt lärande kan utveckla ett helt nytt språk hos individen endast 

genom en social gemenskap och vardagslärande.  

  

6.3.3 Sociokulturellt perspektiv  

Grunden i det sociokulturella perspektivet på lärande är att människor hela tiden lär sig genom 

sociala sammanhang. De som deltar i språkutbytet på organisationen lär sig genom det sociala 

sammanhanget såväl språk som erfarenheter och kulturer. Säljö (2014) menar att lärande 

består av att förhålla oss till och att bearbeta omvärlden genom olika sociala sammanhang. 

Kunskapen får då liv i samspelet mellan människor och kan inte ses som en neutral bild utav 

verkligheten utan något som sker hela tiden och förutsätter kommunikation. I språkcaféerna 

finns ingen kursplan att förhålla sig till eller böcker att läsa, det enda lärande som sker är just 

det som sker i kommunikationen och samspelet på plats. I våra intervjuer så talades det 

mycket om vikten vid att ha en mötesplats där man kunde tala svenska och umgås med 

svenskar. Detta främst för att det är svårt att som nyanländ skaffa ett socialt nätverk på egen 

hand. Många menade att mötet med människorna och det sociala utbytet var det som var 

viktigast för deras lärande. Volontären Knut beskriver det som en slags frizon för lärande utan 

alla pekpinnar som utbildnings institutioner ofta innehåller, han betonar även än en gång 

vikten av lärandet via sociala sammanhang:   

”….här finns de vänliga människor som vill att jag ska lära mig när jag är här och då vågar 

man prova och ingen skrattar eller ger en betyg, utan här försöker jag så gott jag kan och 

ibland får jag hjälp av någon annan som kan mitt språk och framförallt av dom som är här 

som jobbar som volontärer och vi ger inte några pekpinnar eller pedagoger som sätter röda 

bockar eller sätter betyg utan är här på en vänlig situation och det är en bra grund för att 

lära sig” - Knut  

                                                 
25 Intervju med asylsökande den 6/4 2017  
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Detta är en aspekt av lärande som inte gers like mycket utrymme som andra. I de flesta 

pedagogiska teorier är det minnet som dominerar och som framställs som något viktigt för att 

kunskapen ska stanna kvar (Säljö, 2014). Givetvis är minnet viktigt i språkinlärning med det 

vi sett under våra observationer handlar inte så mycket om att repetera och att minnas utan att 

använda språket ofta i sociala sammanhang och att omge sig med människor som talar 

svenska. Det krävs en miljö där kunskapen man vill få får en mening och kan användas (Säljö, 

2014).   

  

6.3.4 Språkcaféet   

På språkcaféet får de ta del av de svenska språket och kulturen. Språkcaféet är ett tillfälle där 

inlärning av det svenska språket sker. De vuxna asylsökanden får tillfälle att möta infödda 

svenskar. Varje individs inlärningsprocess skiljer sig men gemensamt har alla asylsökande 

intervjuer att de nämner att under språktillfällena lär dig sig svenska genom att samtala med 

volontärerna och lyssna på svenska. Ibland gör språkcaféet det möjligt för deltagarna att göra 

kulturbesök, det är såväl ett lärande av språket som för inkluderingsprocessen och om hur 

svenska samhället fungerar.26 Feltolkningar och missuppfattningar händer hela tiden på 

språkcaféet vilket har både synliggjorts i observationerna men även i intervjuerna hos 

volontärerna och asylsökande unga vuxna personerna. Språkcaféet är ett tillfälle att lära sig 

på, att göra misstag och feltolkningar är en del av att lära sig. Vid våra observationer fick vi ta 

del av hur ett typiskt språkcafé-tillfälle ser ut.27Varje tillfälle öppnas med att volontärer hälsar 

deltagare välkomna och därefter bjuder volontärerna på fika. Oftast delar de också in gruppen 

i tre mindre grupper i början. En nybörjargrupp, en medelgrupp och en avancerad grupp. 

Anledning till detta är för att volontärerna ska kunna anpassa samtalet efter nivå på svenska. 

Under varje språkcafétillfälle finns ett valt ämne eller tema att tala runt. Dessa teman 

bestämmer volontärerna när de har planeringsmöten. De försöker hålla sig till temat men 

ibland fungerar det inte, trots planerade teman så bestämmer oftast deltagarna och 

volontärerna ihop vad som passar just då. Detta berättade volontären Sofia i vår intervju:   

  

”Alltså vi utgår ju, vi träffas ju innan och planerar teman,. Så jag reflekterar ju temat innan 

och se om det finns något roligt att diskutera och så. Poängen är ju liksom att de ska få öva 

och prata fast på ett roligt engagerat sätt. Så det inte blir som att de sitter på SFI bänken och 

ska lära sig ord. Och jag sitter ofta vid den avancerade gruppen, det har blivit så det senaste 

året, och då är det ju mycket lättare att diskutera och liksom föra en dialog och faktiskt prata. 

Och dom som oftast sitter i den avancerade gruppen har kommit överens om att det ska bli 

väldigt demokratiskt…” – Sofia28   

  

Med stödjande miljöer klarar samhällen bättre motgångar (WHO, 1986). Hälsofrämjande 

samhällen och stödjande miljöer skiljer sig åt beroende av det enskilda samhällets kontext och 

beredskap. Det finns således inte en gemensam hälsofrämjande metod eller strategi för 

stödjande miljöer. Hälsopromotiva åtgärder och stödjande miljöer kräver aktiv roll av 

allmänheten och effektiva gemenskapsåtgärder för att uppnå en bättre hälsa. Att skapa dessa 

                                                 
26 Intervju med volontär den 10/4 2017  
27 Observationstillfälle den 8/3  
28 Intervju med volontär den 10/4 2017  
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miljöer är ett gemensamt åtagande (Poland, Green, Rootman 2000). Ett hälsoproblem som 

Sveriges kommuner och landsting står inför är att skapa rättvis och hälsopromotiv 

asylsökningsprocess för nyanlända. Ett av folkhälsopolitikens mål är att skapa en jämlik och 

rättvis hälsa i landet. Syftet är att hälsoklyftan ska minska. För att uppnå en jämlik och rättvis 

hälsa så krävs det goda arbetsprocesser i kommuner och landsting som arbetar mot att 

hälsoklyftorna ska minska (Regeringen, 2017). Poland, Green och Rootman (2000) skriver 

om Ottawa stadgan (1986) där legitima hälsoproblem som exempelvis rättvisa är viktigt att 

arbeta med som hälsoprojekt. Att skapa hälsopromotiva inkluderingsprocesser med stödjande 

miljöer för delaktighet i samhället för nyanlända är att skapa rättvisa för folket.  
  

Språkcaféet kan beskrivas som en stödjande miljö för inlärning bland vuxna asylsökanden på 

så sätt att de skapats i gemenskapen med mål att främja och styrka individen (Poland, Green, 

Rootman, 2000). Miljön på språkcaféerna stödjer inte minst deras inlärning av det svenska 

språket, men också deras känsla av inkludering och ger dem ett socialt sammanhang. De får 

möta andra kulturer och andra asylsökanden, att skapa en stödjande miljöer av socialt 

nätverkande för vuxna asylsökande är en positiv förutsättning för deras inlärning (Bunar, 

2005). Att ha kontinuerliga samtal med infödda talare är en viktig del för språkinlärning av 

det nya språket och en viktig del i inkluderingsprocessen (Axelsson, 2005). Det är också 

efterfrågat av nyanlända att skapa fler naturliga möten med infödda talare, i detta fall 

svenskar. Detta eftersom att de nyanlända tycker det är ett bra komplement till deras 

inlärning, att möta och träffa svenskar.29    

Sociala nätverk i det nya landet är viktigt för nyanländas liv. Språkcaféer är ett tillfälle och 

sammanhang för socialt nätverkande. Knut berättar bland annat de här:   

”dom kanske är mer vana vid sammanhang som är kopplade till familj eller kultur eller 

religion och då möter man sina egna grupper va och dom är viktiga på sitt sätt va, men de här 

med integration att komma in i samhället att de här är en arena för det att prata och de går 

faktiskt att kommunicera och man blir sedd på ett sätt som man inte blir annars.”30  

Individen står inför att skapa ett nytt liv, nya sammanhang för att kunna bli delaktig i det nya 

samhället, landet och kulturen. När flyktingar anländer till de nya landet har individen förlorat 

sin sociala status och måste därför på nytt arbeta för att få den status individen vill ha. Detta 

påverkar individens hälsa och mående (Al-Baldawi, 2014). Människor dras till det de känner 

igen. De försöker ta del och hamna i sammanhang där de kan använda sig av tidigare 

erfarenheter och/eller sociala insatser från deras ursprungsländer, omedvetet och medvetet. 

Enligt Al-Baldawi (2014) kan det därför vara svårt att bryta mentala tankar och idéer om vart 

de tidigare har engagerat sig i, i deras hemland och att de fortsätter att vara engagerade även 

efter sin flykt till det nya landet. Fysiskt lever människorna i det nya landet men tenderar till 

att leva kvar mentalt. Det blir således en konsekvens för deras sociala sammanhang och 

relationer i de nya landet. Det gäller att ta det av det nya landet och samhället både mentalt 

och fysiskt. Det är många faktorer som kan vara ett hinder för inkluderingsprocessen till det 

nya samhället.   

                                                 
29 Observationstillfälle den 3/8 
30 Intervju med volontär den 10/4 2017  
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6.4 Faktorer som påverkar inlärningen  
I våra intervjuer frågade vi volontärerna vilka faktorer som påverkade inlärningen av svenska 

hos de vuxna asylsökanden. Vi frågade också de asylsökande vad de tyckte när det gäller att 

lära sig svenska och vad det betyder för dem (se bilaga I, II och III). I vår empiri framkommer 

det att socialt umgänge (som vi nämn ovan), motivation och tidigare utbildning som de 

viktigaste faktorerna för inlärning    

  

6.4.1 Motivation   

I frågan gällande vad det är som påverkar språkinlärningen hos de asylsökande mest svarar, 

ett par av volontärerna att det som påverkar mest är deltagarnas motivation. Denna varierar 

mycket från person till person. En viktig faktor är huruvida de kommer ha användning för 

språket eller inte. En annan aspekt är att svenska är ett språk du endast kan använda i Sverige, 

medan många andra språk kan talas i många fler länder. En av våra respondenter talade om 

detta:  

  

“You know I think I can just use it here in this country but if I go outside the country I can´t 

take benefits from it because nobody else can speak it. Just here in Sweden.” – Mahmod31  

  

Svenska är ett litet språk som talas av väldigt få och endast i Sverige. Machmod menar alltså 

att den enda anledningen till att lära sig svenska är om han får stanna här och ska påbörja sitt 

liv här. I och med de långa väntetiderna för att få uppehållstillstånd tar det ofta en mycket 

lång tid då de asylsökande svävar i ovisshet och därmed inte heller hittar motivation till att 

lära sig något de kanske inte får användning för. I och med den ökande kontrollen av EU:s 

gränser så är det genom asylsökande ett av de få sätt att kunna få stanna i ett EU-land om man 

är en medborgare från ett icke EU-land. En asylsökande är en människa som söker asyl i ett 

land på grund av olika anledningar i hemlandet, det kan bero på krig och förföljelse men 

också fattigdom. Rätten att söka asyl ses som en mänsklig och universell rättighet. Många 

menar att de asylsökande behandlas fel genom att de till exempel tvingas bo på 

flyktingförläggningar. Ett återkommande tema i våra intervjuer med asylsökande är att de 

känner sig osäkra på om de får stanna i Sverige eller inte och därmed kanske inte hittar någon 

motivation till att lära sig språket och på olika sätt inkluderas i det svenska samhället och den 

svenska kulturen. 32  

  

6.4.2 Tidigare utbildning  

Många av de intervjuade asylsökande hade gått i skolan tidigare i sitt hemland eller studerar 

just nu, på gymnasiet eller vuxenutbildning på Arabiska bokstavscentret. Våra volontärer 

menade att det var skillnad, vissa menade att det till och med var stor skillnad, på dem som 

hade gått i skolan tidigare och de som inte hade det.  

  

                                                 
31 Intervju med asylsökande den 17/3 2017  
32 Observation och intervjuer mellan den 10 /2 till 11/4 2017  
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”Det är klart att det är skillnad. De som är vana vid utbildning dom är ju snabbare. Dom har 

ju en metod för att lära sig och de använder ju den.” 33– Ulla  

  

Dewey (2009) talar om att i utbildningen lär sig människan att ha goda tankebanor och hur en 

ska ta in informationen men även kunna reproducera den. Människor som har en utbildning 

vet vilka tanke banor de ska använda för att inhämta kunskap (Dewey, 2009). Det är således 

en fördel för vuxna asylsökande som har en tidigare erfarenhet av utbildning eftersom de 

lättare kan lära sig det svenska språket. Detta för att de vet vilka tankebanor de ska använda 

sig av. Vid sammanställningen av de empiriska materialet så framstod de att många volontärer 

nämnde att nyanlända som har en tidigare erfarenhet av utbildning har lättare för inlärning av 

de svenska språket. Många vuxna asylsökande informanter nämner att det är en fördel för 

personer som redan har lärt sig ett språk tidigare. De vet hur de ska lära sig ett till språk 

eftersom de redan har utvecklat dom tankebanorna en gång. Varje individ utformar sin egen 

tankemetod. Människan har olika tankemetoder, beroende på vad individen vill inhämta för 

kunskap kring (Dewey, 2009).    

  

En annan viktig kulturell aspekt och skillnad mellan samhällen är hur det kommunikativa 

systemet ser ut och fungerar. Ett exempel på detta är hur viktig skrivkonsten är, personer inom 

samhällen där skrivkonsten finns, kan skriva ner och föra vidare historia och tradition på ett 

annat sätt än de samhällen där människor inte kan skriva (Giddens, 2007). I våra intervjuer 

har vi fått reda på att en del som kommer till Sverige faktiskt aldrig lärt sig skriva eller läsa. 

Detta gör stor skillnad då det på många sätt är grundläggande för att kunna ta del av samhället 

och den rådande kulturen.  

 

                                                 
33 Intervju med volontär den 11/4 2017  
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6.5  Slutsats  
Under språkinlärningstillfällen som exempelvis vid språkcaféer får nyanlända ta del av och 

möta infödda svenskar som är positivt både för deras inlärning och för deras sociala 

nätverkande och hälsa (Adamuti-Trache, 2012). De vuxna asylsökanden tycker att dessa 

språkcaféer är positiva för att lära sig det svenska språket och att de ger en god start för 

inkludering och delaktighet i det svenska samhället. Kunskaperna de vuxna asylsökanden får 

av språktillfällena, utöver det svenska språket, är hur det svenska samhället fungerar. Alla 

frågor är välkomna att frågas vid dessa möten och diskussioner om skillnader och likheter 

mellan svenska samhället och deras ursprungsländer. Språktillfällena är positiva möten och 

samtal mellan deltagare och volontärer. Det är en god gemenskap och ett gott tillfälle för 

inlärning. Återkommande under intervjuerna med volontärerna är att dessa tillfällen ger ett 

utbyte av inte enbart socialt umgänge utan också kunskaper om hur andra kulturer, religioner 

och etniciteter fungerar. Att möta nya människor uppfattas som givande på ett eller annat sätt. 

Varje individs inlärningsprocess skiljer sig men de vuxna asylsökanden får tillfälle att träffa 

infödda svenskar, prata svenska och lära sig svenska genom samtal, diskussioner, lekar, 

böcker och upprepningar under tala svenska tillfällena. De vuxna asylsökanden lär sig också 

genom sociala medier, tv, tidningar och filmer. Barnböcker och barnprogram är en 

återkommande betydande del i inlärningsprocessen som de vuxna asylsökanden nämner. Via 

det svenska språket tar vuxna asylsökanden lättare del av den svenska kulturen och samhälle. 

Språket är en mötespunkt (Rosén, 2013). När de vuxna asylsökanden kan kommunicera med 

de svenska språket skapas en mötespunkt och gemenskap enbart genom de svenska språket. 

Det svenska språket bidrar till inkluderingsprocessen och är en av de faktorer som är positivt 

för den processen.  

Det svenska språket skapar en delaktighet till samhället och är en del av de faktorer som 

skapar inkludering i samhället. Via det svenska språket känner och får den vuxna asylsökande 

en gemenskap. Att kunna kommunicera med andra svenskar, att kunna läsa svenska, att kunna 

förstå den svenska kulturen är några bidragande faktorer som nämnts tidigare, som har visat 

sig påverka den asylsökande personen till att känna sig inkluderad. Intervjuerna med 

volontärerna, har de yttrat sig om, att fungerar kommunikationen så fungerar så mycket mer. 

Det är via det svenska språket som möjlighet till inkludering kan ske.  

Som tidigare nämnt är det fördel för den vuxna asylsökande om den kan engelska, eftersom 

att personen kan då kommunicera med många svenskar genom det engelska språket. Men det 

kan således också vara ett hinder för det finns mycket som skapas via det svenska språket som 

inte går att förmedla på engelska. Gemenskapen som skapas när vi kan kommunicera med 

varandra med svenska. Det underlättar att förstå den svenska kulturen om personen kan 

kommunicera med det svenska språket. Gemenskapen som skapas mellan de personer som 

talar och förstår svenskar är något som också kommit fram i de gängse observationerna. 

Sammanfattningsvis så är språkcaféerna så mycket mer än inlärning. Nätverkande har visats 

sig vara något väldigt viktigt för vuxna asylsökande, det är i samtal med andra de lär sig tala 

svenska och om hur det svenska samhället fungerar. Det är således att delta i det svenska som 

har visat sig vara positivt för deras inkluderingsprocess och inlärning.  
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6.5.1 Samhällsperspektiv  

Utifrån ett samhällsperspektiv har språk caféerna en positiv inverkan. Via det svenska språket 

tar vuxna asylsökanden lättare del av den svenska kulturen och samhälle. Språket är en 

mötespunkt (Rosén, 2013). När de vuxna asylsökanden kan kommunicera med de svenska 

språket skapas en mötespunkt och gemenskap enbart genom de svenska språket. Det svenska 

språket bidrar till inkluderingsprocessen och är en av de faktorer som är positivt för den 

processen. När de sedan blir inkluderade resulterar detta i fler positiva aspekter för dem själva 

men också för Sverige. Dels är det som tidigare nämnts lättare att leva i ett samhälle där alla 

kan tala samma språk och där alla kan förstå varandra. För dem själva resulterar det också i att 

lättare kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden eller lättare att komma in på 

utbildningar. I och med detta så kan Sverige jämna ut klyftorna mellan invandrare och infödda 

svenskar. Språket och inkluderingen är en förutsättning för att vi ska bli jämlika i samhället. I 

och med detta skulle också segregationen bli mindre och det sociala umgänget mellan 

människor skulle inte bero på etnicitet eller språk. Språk är nyckeln.   

  

Genom att utbilda asylsökande och inkludera dem i det svenska språket och samhället får de 

en möjlighet till att bli delaktiga i det svenska samhället. När de asylsökande behärskar de 

svenska språket och söker sig ut i arbetslivet kommer de asylsökande bidra till samhället 

genom deras sysselsättning. Det är ett givande och tagande mellan individ och samhälle. Om 

inte asylsökande får tillfälle att lära sig det svenska språket är det svårare att känna sig 

delaktig i det svenska samhället. Det blir svårare att hitta en sysselsättning och bli inkluderad. 

Det är såväl negativt för samhället som för individen själv. Samhället har ett ansvar gentemot 

den asylsökande, att den får möjlighet till att kunna bli inkluderad i det svenska samhället.   

  

7. Slutdiskussion    
Diskussionen består av två delar. Alice diskuterar potentiella hinder för inlärningen av det 

svenska språket. Ida diskuterar den pedagogiska miljön vid språkcaféet och den obesvarade 

frågan kring volontärers intresse och utbyte.   

  

7.1 Alice diskussion   

Det finns flera faktorer som har inverkan på inlärning. Inlärningen av det svenska språket är 

en god förutsättning för att bli inkluderad i det svenska samhället, men det kan finnas hinder 

för en god inlärning av det svenska språket.  

  

Detta gör myndigheterna:   

Det ges inte samma förutsättningar för alla asylsökande. Beroende på ålder och härkomst så 

ges olika möjligheter för inlärning av svenska språket (Migrationsverket, 2016C) Personer 

under 18 år har rättighet att ta del av den svenska skolan, en månad efter ankomst i nya landet 

(SFS, 2011:185, 4 kap, 1a§). Personer under 18 år ska få samma rättigheter att gå i skola som 

infödda svenskar får (SFS, 2010:800).  Personer som har påbörjat en gymnasieutbildning 

innan 18 års ålder har rättighet att gå klart utbildningen (SFS, 2010:800, 29 kap, 3§). Personer 

som är över 18 år, ges andra möjligheter och förutsättningar för att ta del av det svenska 

språket. Personer som är över 18 år får ta del av svenska för invandrare först efter det att de 

har fått beslut om uppehållstillstånd (Regeringen, 2013). Det kan då dröja flera månader och 
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kan till och med röra sig om år innan de får ta del av SFI undervisning. Det är också en 

skillnad på om personerna kommer från ett europeiskt medborgarland eller inte. Personer 

inom ett EU- medborgarland har rätt att börja arbeta eller studera direkt vid ankomst 

(Migrationsverket, 2016C). Personer som kommer utanför ett EU-medborgarland får först ta 

del av SFI, arbete och studier när beslut om uppehållstillstånd har getts. Således kan det vara 

ett hinder att lära sig det svenska språket beroende på vilken ålder och vad för härkomst 

personen kommer ifrån. Rättigheterna är inte desamma för alla.   

  

Detta gör frivilligorganisationer:   

De flesta frivilligorganisationerna ger samma förutsättningar till alla asylsökande, att de får ta 

del av deras svenska kurser. I vissa kurser för nyanlända finns skillnader baserade på ålder, 

exempel kurser för personer under 18 år och personer över 18 år. Det görs oftast ingen 

åtskillnad mellan personer som fått uppehållstillstånd eller inte. Alla nyanlända är som regel 

välkomna till dessa tillfällen. Dessa kurser är oftast inte i from av undervisning utan till för att 

lära på annat sätt. Undervisning på det svenska språket sker under SFI undervisningen. 

Arabiska bokstavscentrets kurser är förberedande kurser för SFI och får inte kallas för 

undervisning av de svenska språket. Beroende på var de nyanlända bor kan det finnas ett 

hinder att ta del av dessa kurser. Att informationen ska nås ut till målgruppen, vuxna 

asylsökande, kan vara svårt eftersom alla inte har kunskap om sådana erbjudanden vilket i sin 

tur påverkar möjligheten att lära sig svenska redan under asylsökningstiden. Det kan vara ett 

hinder att göra sig hörd för gruppen asylsökande. Eftersom att de inte behärskar de svenska 

språket och vissa behärskar även inte de engelska språket. Det kan göra 

inlärningsmöjligheterna svårare. Papperslösa är en annan grupp- i samhället som myndigheter 

och frivilligorganisationer har svårt att nå ut till men för de som har information, finns 

möjligheter till språkinlärning hos frivilligorganisationerna även för papperslösa.  

  

Det kan vara ett hinder för inlärning av det svenska språket hos vuxna asylsökande om de inte 

har en tidigare utbildningsbakgrund. Det krävs en viss inlärningsteknik för att kunna lära sig 

och ta del av nya kunskaper. Det är således enklare att reproducera ny kunskap om personen 

tidigare har erfarenhet av den (Dewey, 2009). I resultatet har det framgått att om den vuxna 

asylsökande behärskar det engelska språket väl i tal så kan det vara ett hinder för inlärning av 

svenska språket. Eftersom många svenskar behärskar engelska språket kan den asylsökande 

göra sig förstådd på engelska vilket kan hämma den svenska språkinlärningen.   

  

Att inte få tillfälle att möta infödda svenska talare kan vara ett hinder för språkinlärningen 

(Adamuti-Trache, 2012). Att komma ut i arbetslivet när den asylsökande behärskar det 

svenska språket är en förutsättning för att kunna bibehålla det.34Kultur, socialt nätverk, 

tidigare status är aspekter som har en inverkan på inlärningen av det svenska språket (Al-

Baldawi, 2014). Boendesituationen är ett annat tänkbart hinder för inlärningen av det svenska 

språket. Beroende på vart i landet asylsökande blir placerade kan det vara mer eller mindre 

tillgängligt med språkcaféer och naturliga möten med infödda svenskar. Bor den asylsökande 

inne i staden, utanför staden eller på landet har det en betydelse för att ta del av inlärningen av 

de svenska språket. Det kan också vara ett potentiellt hinder för inlärning av det svenska 

                                                 
34 Möte med Arabiska bokstavcentret den 19/4 2017  
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språket beroende på könstillhörighet. Enligt volontärerna kan kvinnor uppfatta fler hinder för 

att gå på svenska kurser.35 Ett sådant hinder kan vara att kvinnan har personer i sin närhet som 

hindrar henne. Det kan vara att hon har sysslor att göra i hemmet eller att hon ska hjälpa till 

med syskonen. Oftast skiljer sig kvinnans och mannens roller, att de har olika förväntningar 

beroende på vilket kön de har. Kvinnor och män har inte samma möjligheter i samhället. 

Skillnaden mellan kvinnan och mannens roller är skilda och kan variera beroende av kultur 

och geografisk platser i världen.   

  

Det finns flera möjliga hinder och aspekter som påverkar inlärningen av det svenska språket 

hos asylsökande. Med hjälp av flera teorier och ett större datainsamlingsmaterial skulle denna 

studie kunna få fram mer och rikare svar.   

  

7.2 Ida diskussion  

Pedagogiska aspekter av språkcaféet:   

Med pedagogik som utgångspunkt i vårt arbete ställde vi frågan hur inlärningen för deltagarna 

i språkcaféet ser ut. Alla volontärerna var måna om att betona att trots att lärande 

uppenbarligen sker så är det inte beroende av en särskild pedagogisk modell eller att de 

förhåller sig till en pedagogisk teori vid undervisning på språkcaféerna. En av anledningarna 

till att de påpekar detta är möjligtvis att det finns en rädsla gällande att säga något fel eller 

benämna något som pedagogik trots att det inte är det. Vi noterade att det fanns flera 

pedagogiska delar som vi har fokuserat i vårt arbete som att undervisningen kan liknas vid ett 

informellt lärande där en tydlig kursplan och kontroll av resultat saknas (Ellström, 1996). 

Undervisningen bygger också på ett sociokulturellt perspektiv då det är lärande genom 

samspel med varandra och omgivningen (Säljö, 2014).   

Om jag ska rikta någon kritik mot volontärernas pedagogiska upplägg är det främst brister i 

miljön och att alla i gruppen inte får möjlighet att prata, det vill säga att alla deltagare kommer 

inte kommer till tals på grund av för få volontärer jämfört med det stora antalet deltagare. 

Trots att detta kan vara ett vanligt fenomen i en grupp så anser jag att det vore gynnsamt för 

språkinlärningen hos hela gruppen om det fanns något slags system för vem som talar och 

vem som blir tilltalad. Ett exempel på detta var vid en av mina observationer där en deltagare 

valde att lämna gruppen, oklart varför, men jag noterade att denne deltagare inte  hade varit 

delaktig i samtalet under en längre stund. Kanske var denna person besviken på att inte kunna 

eller få möjlighet till att delta i samtalet. I alla observationer vi gjort har vi uppfattat miljön 

som bullrig och att det har varit en hög ljudvolym. Vi uppfattade det som att deltagarna 

försöker överrösta varandra och stred om volontärernas uppmärksamhet. Ottawa Charter 

(1986) tar upp stödjande miljöer och dess betydelse för hälsan. Det går också att dra 

kopplingen att stödjande miljöer också är viktiga för inlärningen hos individen. Dewey (2009) 

skriver också om miljöns betydelse för utbildning och inlärning och menar att den sociala 

miljön fostrar oss och sätter vissa regler för beteenden. Hur skulle man kunna göra miljön på 

språkcaféet mer stödjande för inlärning? Ett bra exempel på sådan miljö är hur tala svenska 

tillfällena är utformade i nybörjargruppen som på många sätt står ut och är olik de övriga 

grupperna. I denna grupp är de noga med hur de ska lära ut och använder sig av mer 

                                                 
35 Intervju med volontär den 11/4 2017  
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strukturerade övningar efter en mer bestämd mall, detta gör att det är lättare för var individ att 

bli hörd. Nybörjargruppen har en helt annan struktur än mellangruppen och den avancerade 

gruppen. Det är något svårare att skapa denna struktur i de andra grupperna då de bygger mer 

på samtal och diskussioner. I den avancerade gruppen är det volontärerna som styr samtalet i 

en större utsträckning och den som vill tala talar.   

Det finns en problematik och särskilda svårigheter med en verksamhet byggd på volontärer. 

En av dessa är att många av volontärerna inte har tidigare kunskap om varken lärande, språk 

eller pedagogik. En del av dem uttryckte en viss oro för situationer där deltagarna ställde 

grammatiska frågor och de var då rädda för att svara fel. Andra kommentarer var att inte 

grammatik var så viktig på språkcaféerna eftersom den delen ges i skolan och SFI. Dock får 

inte alla tillgång till SFI, i alla fall inte på lång tid. Hur lär de sig då grammatiken om det inte 

finns någon som är språkkunnig på plats för att svara på dessa frågor? Det finns en risk i detta 

sammanhang att många faktiskt enbart lär sig talspråket och kanske till och med lär fel för att 

sedan få ”lära om” när SFI utbildning påbörjar. Men det ska också tilläggas att utbildning inte 

i första hand är syftet med språkcaféerna, det syftar mer till att få ett sammanhang där man 

kan öva sig i det svenska språket och bli en del av det svenska samhället.  

Trots kritik av dessa två aspekter är det ändå volontärskapet och det icke strukturerade 

upplägget som jag tror lockar många att komma till organisationen. Organisationen har ett 

högt antal deltagare och i våra intervjuer med en del av dem  är det just den avslappnade 

miljön och volontärerna som gör att de kommer dit och att de vågar tala svenska på 

språkcaféet. Det öppna klimatet som skapas genom något ostrukturerat innehåll, men en 

välkomnande atmosfär är det som verksamheten har tagit vara på och gjort till sitt.  

 

Volontärs skapet:  

Det är många frågor som står obesvarade efter detta arbete. Det finns många ingångar och 

vinklar som skulle kunna belysas. Ett exempel är behovet av ett vidgat perspektiv på volontärs 

skapet. Vad får volontärerna ut av att vara volontärer och möta individer från olika länder i ett 

syfte att lära dem svenska. Frågor om detta ställdes i intervjuerna, men svaren kändes inte 

relevanta att ta upp i resultatdelen då de inte var kopplade till vårt syfte. Vårt syfte var att 

fokusera på de asylsökande och deras inlärning samt inkludering vilket gjorde att i 

intervjuerna med volontärer frågade dem mer om de deltagarna i gruppen än om dem själva 

och deras insatser.   

Det finns många olika former av studiecirklar och språkcaféer i Sverige där man har möjlighet 

att påbörja sin inlärning av svenska språket innan SFI. Dessa verksamheter styrs ofta av 

volontärer och är friare i sin form jämfört med SFI (Migrationsverket, 2017). Inga kursplaner 

eller pedagogiska modeller används i utformandet av dessa verksamheter. De bygger istället 

på gemenskap, inkludering och ett välkomnande klimat dit alla kan komma. Det vore 

intressant att veta vad det är som gör att de är volontärer och arbetar oavlönat. Svaret i många 

intervjuer på frågan varför de var volontärer var att i och med att många av de intervjuade 

volontärerna var pensionärer så blev svaret att de ville ha en sysselsättning. Ett annat svar var 

att det kändes betydelsefullt att bidra i den stora flyktingkrisen som kommit de senaste åren. 

Det vore intressant att studera dessa frågor ytterligare. Vilka är volontärerna? Vad har de för 
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utgångspunkt i sitt volontärs skap och vad får de ut av det? Det som händer i mötet mellan 

deltagare och volontärer är ett utbyte av såväl språk som kultur. I dessa mångkulturella möten 

får man tankar och idéer från människor världen över som tänker annorlunda (Giddens, 2007). 

Utbytet i dessa möten upplevde många av volontärerna som positivt. Hur volontärerna i sin 

tur lär sig av deltagarna om deras språk, religion, kultur och traditioner vore också det ett 

intressant ämne för vidare forskning.  

  

7.3 Gemensam diskussion  

Med hjälp av större datainsamlingsmaterial, fler teorier, fler infallsvinklar mer tid och 

möjligtvis fler organisationer så skulle denna studie kunna bli mer djupgående. Vi hade 

kunnat få svar på fler frågor och kunnat få fram fler faktorer som påverkar inlärningen hos 

asylsökande. Det finns flera frågor som är obesvarade, dels volontärsvinkeln som nämnt 

tidigare men också frågan om hur kön påverkar om man deltar i dessa språkcaféerna eller inte. 

Vilka är det som inte kommer dit? Vad händer med deras inlärning? Det går också att 

diskutera SFI närmre och vad det gör med inkluderingen att det tar så lång tid att få ta del av 

SFI. Detta ämne är brett och relativt nytt inom forskningsvärlden. Det finns mycket kvar att ta 

reda på och med detta sagt så har vi fått svar på de frågor som vi ställt i denna studie och fått 

en stor förståelse för målgruppen, vuxna asylsökande. Vi har lyft ett viktigt ämne och ställt 

frågor som påverkar såväl individen som samhället. Sverige har blivit ett alltmer 

multikulturellt land med influenser från världen över, för att få landet att fungera behövs 

språket. Språk är en av de mest basala sakerna för att ett samhälle ska gå framåt.  
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Bilaga I   

  

Intervjuformulär  
  

Bakgrund:  

• namn?  

• ålder?  

• hemland? Var kommer du ifrån?  

• kön?  

• utbildningsbakgrund?  

• andraspråk?  

• modersmål?  

  

Hur länge har du bott i Sverige?  

• var bor du, (just nu)?  

• På vilka platser har du bott i Sverige?  

  

Hur fick du ta del (tillgång) av det svenska språket när du kom till Sverige?  

• Hur kommunicerar du med andra som ej har ditt hemspråk, engelska?  

• Hur tar du del av Svensk TV, radio, tidningar och sociala medier?  

Berätta hur du lär dig svenska.  

• Vad betyder det svenska språket för dig?  

• Berätta vad du känner om att lära dig svenska?  

• Berätta om en situation där du lärt dig svenska.  

• Berätta om en (positiv) bra upplevelse där du talat svenska?  

  

Vad betyder det för dig att vara i sammanhang där man talar svenska?  

• Sammanhang som exempelvis olika grupper, gemenskaper – hur kan du 

kommunicera (enbart svenska? Lätt eller svårt?, blandning av svenska/engelska?) Var lär 

du dig?  

• På svenskundervisning, ex. språkcafée.  

• I vardagen, ex. matbutik eller dylikt.  

Vad tycker du att du har lärt dig hittills? (genom tid)  

• Vad är svårt/lätt (med svenskan)?  

Vilket/ vilka språk använder du en vanlig dag?  

Använder du Svenska i din vardag?  

( Om JA)  

• Hur mycket svenska använder du i din vardag?  
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• Räcker språket till för vad du vill säga, göra?  

Förslag på hur språkinlärning kan gå till.  

Vilket råd skulle du ge till någon som kommer till Sverige idag och ska lära sig svenska?  
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Bilaga II  

  

Interview  
  
Background:  

Name:  

Sex:  

Age:  

Homecountry:  

Educational background:  

Mother tounge  

Second language  

How long have you lived in Sweden?  

• Where do you live right now?  

• What other places in Sweden have you lived at?  

How did you feel that you got access to the Swedish language when you first got to Sweden?  

• How do you communicate with others that doesn’t speak your language?  

• How do you consume Swedish TV, radio, newspapers and social media?  

Tell me about how you learn Swedish.  

• What does the Swedish language mean to you?  

• Tell us about what you feel about learning Swedish?  

• Tell us about a situation where you learned Swedish?  

• Tell us about a positive experience where you spoke Swedish?  

What does it mean to you to be in a context where people speak Swedish?  

• Conexts for example different groups or meetings with people. Where do you 

learn Swedish?  

• Swedish education, for example language groups like IM.  

• In your everydaylife, for example the grocery store and places like that.  

What do you think you have learned so far? (thru time)  

• Whats easy/hard with the Swedish language? What language do you talk a 

regular day?  

Do you talk Swedish in your everyday life?  

(If YES)  

• How much Swedish do you use in your everyday life?  

• Is the language enough for what you want to say, and do?  

Any ideas how language education could look like?  

What advice would you give someone that arrives to Sweden today and are going to learn 

Swedish?  
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Bilaga III  

   

Intervjuformulär till Volontär  
  

Bakgrund:  

Namn?  

Kön?  

Ålder?  

Hemland?  

Modersmål?  

Andraspråk?  

Utbildningsbakgrund?  

  

Har du något annat arbete? (utöver tala svenska grupperna)  

(om ja)  

• var jobbar du?  

• med vad jobbar du?  

(om nej)  

• Hur har ditt yrkesverksamma liv sett ut?  

  

Utbildningsbakgrund • 

 Har du 

studerat?  

(om ja)  

• vad har du studerat?  

• vilket lärosäte/ institution?  

  

Hur länge har du varit volontär för tala svenska grupperna hos IM?  

  

Har du varit verksam inom liknande områden tidigare?  

  

Varför började du vara volontär?  

  

Vad betyder/ ger det dig av att vara med i tala svenska gruppen hos IM?  

  

Hur tänker du när du planerar ett “tala svenska” tillfälle?  

  

Hur ser ett typiskt tala svenska tillfälle ut? - från start till slut.  

  

Känner du ofta att det blir som planerat?  

  

Pedagogik:  
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Hur ser du på inlärning och pedagogik?  

  

Känner du att dina kunskaper räcker till?  

  

Skiljer sig de olika grupperna inom tala svenska tillfällen åt något? (ni delar in dem i tre olika 

grupper) - Pedagogiskt?  

  

Hur tycker du att man skulle kunna utveckla tala svenska grupperna?  

• Pedagogiskt?  

• Organisatoriskt?  

  

Märker du någon skillnad på:  

• Personer som är flerspråkiga?  

• personer med olika utbildningsbakgrund?  

• var personerna kommer ifrån?  

  

Vilka faktorer tror du påverkar inlärningen hos asylsökande personer mest?  

  

Vilka hinder/(möjligheter) finns för nyanlända personer, gällande språkinlärning?  

• Integration/ inkludering i samhället?  

  

Bidrar det Svenska språket till inkludering i samhället?  

(om ja)  

• I så fall hur?  

1. på  individnivå 2. på gruppnivå 3. på samhällsnivå  

  

Förslag på hur språkinlärning kan gå till?  

  

Vilket råd skulle du ge till någon som kommer till Sverige idag och ska lära sig att tala 

svenska?  

  

Förslag på hur utvärdering av tala svenska grupperna skulle kunna se ut och gå till?  

  

  

  
 


