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ABSTRAKT  
 
Svenska för invandrare, förkortat Sfi utgör en slags inkörsport till det svenska samhället för 
många invandrare. Sfi ska ge förutsättningar att lära sig svenska tillräckligt för att klara sig i 
samhället. Just Sfi är en viktig sluss till det svenska samhället. Syftet med denna studie är att 
beskriva, analysera samt förklara upplevelser av utsatthet och utanförskap på Sfi och hur de som 
upplevt detta resonerar kring sina upplevelser. Vi ville även undersöka om dessa upplevelser kan 
bero på diskriminering. I vår undersökning intervjuades nio personer med invandrarbakgrund 
som studerar eller studerat på Sfi. Denna studie har varit intressant att genomföra därför att det 
visade sig att det förekommer upplevelser av utsatthet och utanförskap på Sfi. Våra 
intervjupersoner berättade om upplevelser och situationer på Sfi. Det fanns många upplevelser av 
besvikelse, utsatthet och utanförskap. Tidigare forskning har visat att diskriminering finns 
inbyggt i samhällsstrukturen och är svår eller omöjlig att undvika. Den behöver inte heller vara 
avsiktlig men den påverkar likväl de individer som utsätts för diskriminerande handlingar och 
strukturer. Våra resultat har analyserats utifrån Baumans teori om trädgårdssamhället och Azars 
teori om det symboliska objektet. De upplevelser som framkom i intervjuerna har vi analyserat 
och beskrivit i denna uppsats och visat att viss institutionell diskriminering har förekommit. 
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1  INLEDNING 
 
En fråga om jämlikhet 
 
Svenska för invandrare, förkortat Sfi utgör en slags inkörsport till det svenska samhället för 
många invandrare (Skolverket, 2008). Det är i princip en oundviklig utbildning för många. 
Tanken med en Sfi utbildning enligt Skolverket är att det ska ge förutsättningar att lära sig 
svenska tillräckligt för att klara i samhället och arbetslivet (Skolverket, 2008).  Det innebär att Sfi 
är en viktig institution som många invandrare i Sverige måste passera. Undersökningar visar att 
det finns fördomar mot andra etniciteter i Sverige, vilket antagligen även kommer till uttryck på 
Sfi som så många andra skolor. Olika forskare har undersökt olika företeelser inom området för 
diskriminering, tex inom skolan (Osman, A.1999, Hägerström, J. 2004). Det här är intressant att 
undersöka, då det påverkar så många människor. Eftersom Sfi många gånger är i praktiken en 
obligatorisk sluss till det svenska samhället är det problematiskt om det förekommer 
diskriminering där. Samtidigt finns teorier som menar att diskriminering finns överallt, vare sig 
det är systematisk diskriminering (Bauman, Z. 1989) eller oreflekterad sådan (Essed, P. 2005, 
Kamali, M. 2005) vilket kan innebära, att diskrimineringen så att säga inte går att undvika. 
Diskriminering på Sfi påverkar de berörda, diskriminerade personernas framtid och vardag i nuet. 
Dessutom kan diskriminering vara svårt att ”bevisa”. Upplevelser av utsatthet och utanförskap 
skulle kunna bero på diskriminering men det är inte säkert att man kan påvisa att det är så, 
eftersom det finns olika uppfattningar om vad som hänt i en given situation. Upplevelser av sådan 
karaktär kan ändå resultera i resignation, och de kan bero på diskriminering inom institutionen 
eller utanför (Schmauch, U. 2006).  
 
Vi anser att det vore intressant att titta på vad eventuell diskriminering får för konsekvenser. Tex, 
om personer med invandrarbakgrund slutar språkundervisning fast de anser att det är viktigt att 
kunna svenska eller, om det förekommer diskriminering, hur kommer det sig att vissa lär sig 
svenska ändå. Den här typen av frågor finns invävda i uppsatsen, men huvudtemat ligger på 
upplevelser av utsatthet och utanförskap. Läsåret 2006/2007 studerade ca 65 000 elever i Sfi i 
hela Sverige. Av eleverna som studerade under detta år var det ca 34000 nybörjare i Sfi, övriga 
har påbörjat Sfi ett eller flera läsår innan. Antalet elever i Sfi det året var det högsta dittills 
(Skolverket, 2008). Andelen som har slutat utan att få godkänt eller som avbröt utbildningen 
uppgick till ca 35 procent enligt Skolverket. Dessa siffror visar att många avslutar sin utbildning 
utan att vara klara med den. Är det något särskilt som påverkar dessa elevers beslut att avbryta 
studierna? Det är intressant att ta reda på hur människor trivs på Sfi och hur de upplever sin 
situation på Sfi.  
 
1.1  Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva, analysera samt förklara upplevelser av utsatthet och 
utanförskap på Sfi och hur de som upplevt detta resonerar kring sina upplevelser, även undersöka 
om dessa upplevelser kan bero på diskriminering. För att kunna ge svar på det, ställer vi upp 
följande frågor: 
 

1. Hur resonerar personerna kring sina upplevelser, om det är så att de upplevt/upplever 
utanförskap och utsatthet på Sfi?  



Milla Elina Lepistö och Omar Barsom, Kandidatuppsats, Sociologi, Mittuniversitetet 

 5

2. Kan dessa upplevelser tolkas som diskriminering på Sfi?  Hur har personerna i 
undersökningen påverkats av sina upplevelser?  
 

1.2  Problemformulering 
 
Tidigare forskning visar att det förekommer diskriminering inom kontexten för sammanhang som 
liknar Sfi (Osman 1999, och Hägerström 2004). Men eftersom en del av diskrimineringen i 
vardagen till stor del är osynlig är den svår att angripa. Det som blir rutinartat kan bli svårt att 
urskilja. Det är intressant att undersöka om det förekommer upplevelser av diskriminering bland 
studenterna på Sfi. På så vis kan vi synliggöra och undersöka former av diskriminering, som 
kanske annars flyter in i vardagen. Även om en del diskriminering sker oavsiktligt så skadar den 
människor. Tidigare forskning visar att språksvårigheter när det gäller svenska kan försvåra 
möjligheterna för invandrare att vara delaktiga i interaktionen i klassen, eftersom svenska både 
utgör en identitetsmarkering och ett verktyg då det är det språket, som undervisningen sker via 
(Osman 1999:136). Osman (1999) talar om Komvux, men vi finner hans undersökningsområde 
så pass lik Sfi att man kan dra paralleller mellan hans forskning och vår undersökning. Vi vill 
veta vilka konsekvenser upplevelser av utanförskap eller eventuell diskriminering på Sfi haft på 
dem som upplevt detta. Sfi är en port in till det svenska samhället och om den fungerar bra kan 
det underlätta för personer med invandrarbakgrund att kunna bli en del av samhället och gagna 
och gagnas av det, annars utgör Sfi snarare ett filter som filtrerar bort människor genom en 
diskriminerande praktik. Eftersom skollagen (Skolverket 2008) säger att läroplanen ska ”gestalta 
och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta”(Lpf 94, 
avsnitt 1.1, Grundläggande värden) borde det absolut inte få förekomma någon form av 
diskriminering inom skolan. Hur ser det ut på Sfi? Trots skollagen förekommer det 
diskriminering även i Sverige och på svenska skolor (Osman1999, Hägerström 2004). 
Diskriminering är ju motsatsen till jämställdhet och solidaritet. Det tycks alltså finnas en brist 
mellan verklighetens beskaffenhet och strävan efter jämlikhet. 
 
1.3  Avgränsning 
 
Avgränsningar i uppsatsen är att fokus ligger på de diskriminerades upplevelser och vilka 
konsekvenser det haft. Uppsatsen beskriver, återberättar och analyserar snarare än bevisar eller 
kartlägger. Till grund för uppsatsen ligger undersökningar i form av totalt nio intervjuer med 
invandrare som har olika etniska bakgrunder. Vi håller oss till en analys av upplevelserna av 
utanförskap och utsatthet. Vi har även valt att intervjua finsktalande och arabisk- talande personer 
från Irak därför att de utgör två olika slags grupper som skulle kunna behandlas olika sinsemellan 
på grund av etnicitet enligt undersökningar (de los Reyes, P & Molina ,I. 2005:13, s.295 hos de 
los Reyes, Molina, I & Mulinari, D. 2005). Samtidigt möjliggör urvalet en jämförelse mellan hur 
dessa personer behandlats, om finländare och irakier upplever liknande eller olika bemötanden. 
De Sfi studerande, de som läst och läser, som vi intervjuat har mestadels studerat på Sfi i 
Sundsvall bortsett från en person som läste i en annan stad i Sverige. 
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2  BAKGRUND 
 
2.1  Vad är Sfi? 
 
Skolverket menar att Sfi är grundläggande svenskundervisning för vuxna invandrare som inte har 
svenska som modersmål. Denna undervisning är en egen skolform. Sfi ska baseras på 
grundläggande värden som finns i läroplanen för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94, avsnitt 1.1 
Grundläggande värden). Enligt den läroplanen ska utbildningen  
 

gestalta och förmedla”[?](sic!) ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. 
(Lpf 94, avsnitt 1.1, Grundläggande värden. Frågetecken i original text).  
 

Kommunerna ansvarar för att vuxna boende i kommunen som har rätt till Sfi får den 
utbildningen. Sfi- utbildningen 
 

…ger kunskaper i svenska språket, om det svenska samhällets organisation och om dess 
grundläggande värderingar. Målet är att man ska utveckla sin förmåga att kommunicera muntligt och 
skriftligt på svenska i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Kunskaperna ska underlätta för integration i 
Sverige. De ska göra det möjligt att aktivt medverka i och bidra till utvecklingen av samhällsliv, 
arbetsliv och kultur i Sverige (Lernia, 2008). 

 
Detta gäller alltså Sfi i Sundsvall. Dessutom kan utbildningen bidra med information och hjälp att 
kunna planera framtida fortsatt arbete, utbildning och lärande i vardagen beroende på Sfi- 
studentens behov (Skolverket, 2008).  
 
2.2  Vem läser på Sfi och varför?  
 
Sfi- utbildningen i Sundsvall vänder sig till flyktingar och invandrare som fyllt 20 år (Lernia, 
2008), i Sundsvall. Skolverkets rekommendationer riktar sig till alla kommuner i Sverige och 
säger att man har rätt att delta i Sfi när man är vuxen (från och med första juni det år man fyller 
16), inte har grundkunskaper i svenska, och är folkbokförd i en kommun (Skolverket, 2008). Alla 
som studerar på Sfi ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas (Skollagen 2008:13,3-
5§). Läsåret 2006/07 studerade ca 65 000 elever på Sfi. Det var ca 35 Procent av dessa som inte 
fick godkänt eller avbröt utbildningen, det motsvarar ungefär en tredjedel av studenterna det året.  
Andelen av de ca 65 000 studenterna var 57 procent kvinnor och 43 procent män (Skolverket, 
2008). Medianåldern var 32 år. Det vanligaste modersmålet under läsåret 2006/07 var arabiska. 
Därefter var det i följande ordning thailändska, somaliska, polska, spanska och nordkurdiska 
gruppen de övriga stora grupperna. 
 
251 kommuner hade undervisning i Sfi det läsåret. Av eleverna 2006/07 var ca 19 000 flyktingar 
vilket motsvarar ca 29 procent, alltså ungefär en tredjedel. Tillståndssökande var 997 (1.5 
procent) och övriga invandrare var ca 46 000, (ca 70 procent). En flykting här avser en person 
som har beviljats uppehållstillstånd och är folkbokförd bor i en kommun. Kommunen har då rätt 
till ersättning för den personen enligt statsbidragsbestämmelserna. Tillståndssökande är personer 
av utländsk härkomst som sökt om uppehållstillstånd för att få bo i Sverige, men som ännu inte 
har fått tillstånd. ”Övriga invandrare” avser elever i Sfi som inte är flyktingar eller söker tillstånd 
(Skolverket, 2008). 
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2.3  Utbildningens uppbyggnad  
 
Studietiden på Sfi kan variera beroende på vilken språklig nivå eleven har. Utbildningen 
innehåller olika studienivåer, Sfi 1, Sfi 2, och Sfi 3. Beroende på studentens bakgrund, 
förutsättningar och mål placeras eleven i en klass som motsvara elevens behov. Studiernas nivå 
och uppbyggnad ser ut som så, att Sfi 1 inkluderar kurserna A och B. Sfi 2 innehåller kurs B och 
C. Sfi 3 omfattar kurs C och D. Avgränsningarna Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3 hjälper till att förtydliga 
nivån på undervisningen och kursen. Alla kursernas mål är de samma oavsett om det är en 
nybörjarkurs eller fortsättningskurs, (t.ex. om man börjar Sfi 1.) Däremot utformas kursen helt 
olika beroende på studentens tidigare kunskaper i svenska. När eleven ska börja i en Sfi- klass 
utvärderar man först elevens språkkunskaper i svenska. Eleven ska kunna avsluta efter en 
”studieväg” eller läsa till och med en D-nivå om hon/han önskar. A, B, C, och D är olika nivåer 
av Svenskundervisning där D utgör den sista och mest avancerade delen av alla kurserna. Sfi 
omfattar även alfabetisering av personer som inte har samma skriftspråk som den svenska eller 
inte är läs och skrivkunnig, samt den som har en kort tidigare utbildning. Meningen med 
utbildningens uppbyggnad är att den ska vara så täckande och bred att eleverna kan uppleva den 
som meningsfull och bana väg för att nå önskade slutresultat. Utbildningen ska kunna 
kompletteras med egna studier, sk självstudier. Andra studier som rehabilitering, arbetspraktik 
och övriga studier ska också kunna komplettera utbildningen. I samband med att en elev t.ex. 
väljer att praktisera, ska Sfi- undervisningen utformas så att dessa två aktiviteter kan kombineras.  
(Skolverket, 2008) 
 
2.4  Tidigare forskning inom området, avhandlingar och undersökningar 
 
Den vetenskapliga artikeln Ethnic predjudice and Discrimination in Europe handlar om fördomar 
och etnisk diskriminering i Europadiskriminering av andra etniciteter. Europa har blivit ett 
mångkulturellt samhälle men den allmänna opinionen och politiken i Europa förefaller inte 
reflektera över detta faktum (Zick, A Pettigrew, T.F. & Wagner, U. 2008:233). År 2002 visade en 
undersökning, ”Eurobarometer 57” att 15 procent av de tillfrågade inte ansåg att diskriminering 
av andra etniciteter var oberättigad (Marsh & Sahin-Dikmen, 2003 Zick, Pettigrew &Wagner 
2008:239). Forskningen i Europa har en särskild inriktning på invandring, men fördomar och 
diskriminering riktas inte uteslutande mot denna ”nya” grupp. En ökning av antisemitism och 
fördomar mot muslimer kan ses (Allen & Nielsen 2002, Zick, Pettigrew mfl 2008:243). Tidigare 
forskning menar att en stark nationell identitet är förknippad med fördomar och diskriminering 
mot etniska minoriteter (Zick mfl 2008:243). Artikeln tar upp hur media uppmärksammat 
högergrupper i vissa Europeiska länder, och hur politiska högerpartier rönt framgångar i EU-
länder på senare år (Zick mfl 2008:243-244,)  t.ex. har detaljerade undersökningar av rasismens 
lavinartade ökning i tidigare vänligt sinnade liberala länder som välkomnat invandrare, tex 
Flandern, gjorts (Billiet & De Witte 2008 Zick mfl 2008). Billiet & De Witte (2008) hävdar att 
fördomarna är starkt förknippade med den politiska diskursen i Belgien (Zick mfl 2008:244). Det 
upplevda antalet invandrare, - inte den aktuella faktiska mängden- påverkar ökningen av hot och 
anti-invandrings opinioner. Istället kan fördomar minska när invandringen är mycket hög 
(Wagner, Christ, Pettigrew & Wolf 2006 Zick mfl 2008:242). Liksom Molina & de los Reyes 
(2005:13) menar har det vuxit fram en särskild makthierarki inom diskrimineringen i Europa, 
vilket även gäller Sverige. I vår undersökning har vi inte det starka fokuset på nationell identitet 
som finns i artikeln, däremot är det en del av vår undersöknings bakgrund.  Vi väljer att fokusera 
mer på det övergripande och genomsyrande diskrimineringen i samhället. Artikeln kan dock 
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belysa delar vi inte tar upp. Delen om nationell identitet som en faktor som finns där och 
påverkar eftersom den anses vara sammankopplad med diskriminering av minoriteter och andra 
etniciteter. 1954 kom de nordiska länderna överens om en gemensam arbetsmarknad; danska, 
finska och norska kunde resa fritt mellan grannländerna för att arbeta. 1950 började en massiv 
arbetskraftsinvandring av finländare till Sverige. Nordborna utgjorde 60 procent av invandrarna, 
varav finländare alltid var den största gruppen (Svanberg,I & Tydén, M 2005:330).  
 
De los Reyes, P. (2007) har i sin undersökning, Att segla i motvind- en kvalitativ undersökning 
om strukturell diskriminering och vardagsrasism inom universitetsvärlden intervjuat 17 personer 
med invandrarbakgrund inom den akademiska världen, som har någon slags koppling till 
universitetsförvaltningen. Hon har frågat dessa personer om deras erfarenheter, tankar och 
strategier när de mött diskriminering eller för att undvika diskriminering. Undersökningen tar 
fasta på personernas egna berättelser som analyseras och visar hur många av de intervjuade som 
”lyckats”, dvs kommit någonstans inom akademin ändå känner sig marginaliserade då de  
särbehandlats negativt, inte tagits med i gemenskapen eller inte får uppdrag som de har meriter 
att bli tilldelade (de los Reyes 2007:32). Även om många inleder sina berättelser med att säga att 
de aldrig blivit diskriminerade så åtföljs repliken ofta av en berättelse om upplevd diskriminering 
(de los Reyes 2007:54). De los Reyes (2007:56) skriver att begreppet invandrare inte räcker till 
för att förklara relationer av gemenskap kontra utanförskap. 
 

Oavsett individuella variationer gör diskrimineringens strukturella karaktär att alla, utan undantag, 
måste förhålla sig till det faktum att de kan bli utsatta. Diskrimineringen har på så sätt följder för 
människors agerande, för deras val och strategier, även när den inte förekommer (de los Reyes 
2007:54).  

 
De los Reyes (2007) undersökning handlar också om diskriminering. De personer hon intervjuat 
har allihop en akademisk utbildning och invandrarbakgrund, och berättar om sina upplevelser av 
diskriminering inom universitetsvärlden, dvs bland andra vuxna som kan bra svenska. 
Undersökningen ger sig omedelbart i kast med att undersöka upplevelser av diskriminering, till 
skillnad från vår forskning som försöker att se om det finns ett samband mellan eventuella 
upplevelser av utanförskap samt utsatthet och diskriminering. Personerna vi intervjuat har 
varierande utbildningsbakgrund. De vi intervjuat har lärt sig (eller studerar) svenska på Sfi. Den 
diskriminering de los reyes undersöker pågår inom kontexten för universitetsvärlden, vår 
fokuserar på grundläggande svenskundervisning. Likheter finns dock, för båda våra 
undersökningar spårar efter diskriminering och arenan för den är olika slags skolmiljöer.  
 
Det finns olika ”skolor” inom forskningen om diskriminering av invandrare. 
Ett exempel är integrationsperspektivet som Bel Habib (1995) talar om. Hans perspektiv står i en 
slags motsatsrelation till Azar, M (2005) och Kamali (2005), som ifrågasätter själva grundvalarna 
för integration. När man säger att ”ras” är en ideologisk konstruktion betyder det att den 
kategorin har sina rötter i själva skapandet av sociala meningar. För att motverka diskriminering 
måste man därför ifrågasätta de idéer som ligger till grund för diskriminerande inställningar och 
attityder. Majoriteten människor kan utan att utge sig för att vara rasister ändå handla 
diskriminerande (Molina & de los Reyes 2005:315). Molina & de los Reyes (2005) menar att 
rasismen har fått en pånyttfödelse där den tar kulturen i anspråk. Det är en ideologisk 
konstruktion som används som förklaring för ojämlikhet mellan länder, som bygger på 
föreställningar om kulturella skillnader. Ur den här särartsideologin kommer en retorik som 
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menar att olika människor inte kan leva samman utan att det uppstår stridigheter och osämja eller 
att ur olikheterna föds en mängd positiva värden. Dessa båda syner är problematiska då de 
essentialiserar olikheter, de utmålar olikheterna som naturliga och ofrånkomliga inslag. Oavsett 
vad skillnaderna grundas på är de utgångspunkten för politiska åtgärder och ideologiska 
förklaringar, vilka sedan bidrar till att underordna delar av befolkningen (Molina & de los Reyes 
2005:314).  
 
Begreppet ”ras” är nödvändigt i kampen mot en rasistiskt organiserad struktur, eftersom använt i 
en dekonstruktivistisk anda är avsett att undersöka om hur det är möjligt att ett samhälle 
sammanknippar ”sociala meningar med rasmässiga särdrag”, som skapats inom vissa 
socioekonomiska och politiska sammanhang (Molina & de los Reyes 2005:314-315). Om man 
här använder mer nertonade begrepp istället för rasism, som t.ex. ”xenofobi”, 
”främlingsfientlighet” och ”främlingsrädsla” missar man huvuddilemmat och obstruerar 
avslöjandet om, att det finns rasism i det svenska samhället. Med andra ord ser Molina & de los 
Reyes (2005:315) här, att Bel Habibs teori (1995:96-97) motverkar att rasism synliggörs. Dessa 
är ofta fördomar som blivit tagna förgivet. ”Ras” har använts som en viktig kategori i 
struktureringen av maktrelationerna lokalt och globalt (Gilroy 1987, Molina & de los Reyes 
2005:315). Därmed kan man anta, att personerna i vår undersökning också berörs av att det finns 
fördomar om dem, baserade på idéer och föreställningar om kulturella skillnader. Det kan bidra 
till en klyfta mellan invandrare och ”infödda svenskar”, och bidra till en känsla av utanförskap.  
Diskriminering kan drabba olika grupper av invandrare på olika sätt (de los Reyes & Molina 
2005:295). Forskning visar att invandrare rangordnas hierarkiskt efter nationalitet på så sätt, att 
invandrare från muslimska länder positioneras längre ner på skalan än tex nordeuropeiska 
invandrare. Det kan förklara olikheter i upplevelser av diskriminering på Sfi och vilka 
konsekvenser man anser att diskrimineringen haft. Vi väljer att intervjua finländare och irakier 
som läst eller läser svenska på Sfi för att finländare är en grupp nordeuropeiska invandrare medan 
irakier kommer från ett muslimskt land. 
 
I Osmans (1999) avhandling The strangers among us undersöker han social konstruktion av 
identitet i vuxenutbildningar, Komvux. Syftet med studien är att beskriva/analysera hur grupper 
får sina ”etiketter” och görs till ”de andra” i den multikulturella sociala diskursen i Sverige 
(Osman1999:9). Osmans fokus ligger på hur de ”andra” görs till ”de andra” och hur det går till. 
Vad är summan/konsekvensen av konstruktionen av den andre? Hur konstruerar aktörerna sin 
identitet? Osman undersöker vad dessa konstruktioner innebär för aktörerna i relation till deras 
deltagande och erfarenheter på de två skolor han utfört sin studie. Han vill även veta vad är den 
institutionella responsen gentemot den etno kulturella mångfalden på dessa två institutioner 
(Osman 1999:28). Han menar, att lärare i undersökningen anser att det svenska språket både är en 
identitetsmarkör och ett slags verktyg eftersom undervisningen sker på svenska och att bristande 
språkkunskaper leder till utanförskap (Osman 1999:136). Ett led till i ”andrafieringen” är att de 
infödda eleverna (svenskarna) konstruerar invandrareleverna som annorlunda, deras språk och 
kultur görs till ett problem. Marginaliseringen av invandrarna i samhället och på skolan förklaras 
av de infödda svenskarna bero på, att invandrarnas kultur är ett problem. Kultur förefaller vara en 
term som de svenska infödda eleverna särskiljer sig och invandrareleverna allra mest igenom. 
(Osman1999:199). Osman (1999) menar att den ”infödde svensken” inte är konsekvent i sina 
fördomar, utan fördomarna kan variera. En person med invandrarbakgrund som t.ex. är thai och 
står ”den infödde svensken” nära, kan betraktas annorlunda än en klasskompis som är somalier 
(Osman 1999:207). Föreställningar om kulturella skillnader kan vara grundade på lösa 



Milla Elina Lepistö och Omar Barsom, Kandidatuppsats, Sociologi, Mittuniversitetet 

 10

antaganden som konceptualiseras och tas för givet, och debatten kring kultur mynnar ut i simpla 
fördomar där den biologiska ras- diskussionen ersätts av en diskussion om ”kultur” 
(Osman1999:200). Det kan i sin tur kunna leda till att inkluderings eller exkluderingsprocesser 
får ”legitimitet” (Yval- Davis 1997 hos Osman 1999:202). Osmans undersökning (1999) baseras 
på intervjuer med både lärare, elever med svensk bakgrund samt elever med invandrarbakgrund 
på Komvux, därmed kan Osman uttala sig om de olika gruppernas åsikter och attityder som han 
undersökt. Etiketteringen har en viktig och avgörande betydelse för diskrimineringens tillkomst. I 
vår undersökning söker vi eventuella upplevelser av utanförskap och utsatthet bland elever på just 
Sfi. Därmed har alla vi intervjuat invandrarbakgrund och vi kan inte uttala oss om andra gruppers 
avsikter eller åsikter, (möjligtvis göra antaganden om dessa). De elever som läser på Komvux i en 
svensk ”vanlig” klass befinner sig i en annan situation än de som läser Sfi, så här finns ännu en 
skillnad mellan vår och Osmans undersökningsobjekt. Gemensamma nämnare för Osmans (1999) 
och vår undersökning är att de handlar om diskriminering inom vuxenutbildningar i Sverige.  
 
 
Hägerström (2004) har skrivit avhandlingen ”Vi och alla de andra på Komvux” där fokus ligger 
på hur vi och dem skapas till grupper av svenskar respektive invandrare, vilket också sker inom 
skolväsendet där Komvux ingår. Undersökningens syfte har varit att försöka söka förståelse för 
hur grupperna skapas och återskapas. Hägerström (2004) har använt Elias teori om etablerade och 
outsiders för att den teorin tar hänsyn till genus, etnicitet och klass. Sammanhållningen mellan de 
Etablerade var den maktresurs som gjorde att de kunde fortsätta att upprätthålla skillnaderna 
mellan grupperna. De Etablerade hade en bild av sig själva som bättre människor med överlägsna 
egenskaper och använde sig av detta för att utestänga Outsiders, alltså de andra (Hägerström 
2004:106-107). Elias menar att rasrelationer är en speciell sorts relation mellan Etablerade och 
Outsiders. Skillnader mellan människor vad gäller utseende och språk som uttalas med brytning 
fungerar som förstärkande kännetecken vilka gör det enklare att känna igen medlemmar i en 
outsidersgrupp. Skillnader mellan etniska eller rasmässiga grupper beror ofta inte på varken 
etnicitet eller ”ras” utan på att den ena gruppen är etablerad med överlägsna maktresurser, och 
kan sluta leden mot Outsiders pga detta, och den andra gruppen en outsidergrupp och underlägsen 
vad gäller makt (Hägerström 2004:119). 
 

Att vara Outsider gör att det är svårt, kanske tom omöjligt, att ta sig in i de Etablerades skara då 
gränserna i princip är stängda eller åtminstone hårdbevakade (Hägerström 2004:119). 

 
Hägerström menar att eleverna på komvux delas upp efter vad de ser ut att vara och förväntas 
vara. Dessa föreställningar kring vi och dom och dom andra andra är kopplade till en normativ, 
om än inte alltid synlig, svenskhet, som är dold ”bakom” allt det som skolan består av, dvs 
lärarnas upplägg, läroplaner, och allmänna föreställningar om hur man beter sig eller framför allt 
inte gör. Detta kan fungera som förstärkande kännetecken för en outsidersgrupp. Svenskheten 
handlar om oss, de Etablerade, som gör på rätt sätt och därmed uppfattas som ”överlägsna” 
medan de andra, invandrarna, blir ”annorlunda”. Svenskheten dominerar och existerar som en 
normalitet vilken dock sällan synliggörs medan ”de andra” betecknas vara avvikande, som skiljer 
sig från ”oss” och har en annan kultur (Hägerström 2004:176). Denna jämförelse som Hägerstöm 
gör kan liknas med vår studie. Sfi studerande utgör en grupp som kan liknas med 
”outsidergruppen” och kan fungera som förstärkande kännetecken i en outsidersgrupp.   
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3  TEORI  
 
3.1  Kamali om diskriminering 
 
Forskningen visar på en utbredd rasism i Europa och diskriminering av ”de andra”, icke- 
européer och etniska minoritetsgrupper som lever här. Sverige utgör inte ett undantag (Catomeris; 
2004; Pred, 2000 hos Kamali 2005:30). Den strukturella/institutionella diskrimineringen är lika 
utbredd i Sverige som flera andra Europeiska länder, men det ignoreras av makthavare, politiker, 
forskare, arbetsgivare och journalister.  Diskrimineringen är en alldaglig och rutinmässig del i 
vårat vardagsliv med dess relationer, maktförhållanden/strukturer, regler och procedurer i alla 
institutionella sammanhang menar Kamali (2005). Detta kan man även se som en gränsdragning 
mellan vi-och-dem, på en samhällelig nivå som banar väg för individuella diskriminerande 
handlingar. Skapandet av ”de andra” är en del av skapandet av ett ”vi”. När en grupp görs till ”de 
andra” sker inte bara en degradering av den gruppen till ett sämre, mindrevärdigt kollektiv utan 
samtidigt lyfts ”vi” - gruppen till att vara den ”överlägsna” med en bättre kultur (2005:29). 
Kamali (2005) skiljer på tre typer av diskriminering:  
 
Individuell: Den form av diskriminering som består av handlingar som utförs av enskilda 
medlemmar av en ”grupp” som syftar till att skilja åt och skada medlemmar av andra grupper. 
Även de som ingår i en diskriminerad grupp kan delta i diskriminerandet för att distansera sig 
från den utsatta gruppen och få fördelar från majoritetssamhället, eller så har majoritetsgruppen 
förmått den distanserade att börja tro på fördomarna om minoritetsgruppen (Kamali2005:31) 
 
Strukturell: strukturell diskriminering avser samhällets institutionella ordning, normer och 
organisationsformer som ofta indirekt och utan avsikt diskriminerar människor med annan etnisk 
bakgrund. Den ”normaliserar” dock negativ särbehandling (Kamali 2005:32). 
 
Institutionell: Här handlar det om institutionernas policy, rutiner, arbetssätt, praxis samt 
beteenden hos de som kontrollerar institutionerna. Vissa policyn och praxis kan med vilje vara 
uttänkta att diskriminera och påverka underordnade grupper negativt, men det kan även handla 
om diskriminering som en oavsedd konsekvens av hur institutionerna fungerar (Kamali, 
2005:32). 
 
Den individuella diskrimineringen i vår undersökning skulle kunna motsvara den, som utövas av 
individer som finns mellan personer i samband med de intervjuades studier på Sfi, som agerar på 
ett diskriminerande sätt. Själva formerna för Sfi och lagar och regler kring det kan utgöra 
institutionell diskriminering. Institutionell diskriminering i den här undersökningen kan innebära 
t.ex. handledares, kursansvariges och lärares handlingar som bidrar till att diskriminera och vissa 
regler och praxis som kan vara tänkta att diskriminera från början. Den strukturella 
diskrimineringen kan vara oavsedd, men även den institutionella diskrimineringen kan också vara 
oavsedd (Kamali 2005:32). 
 
3.2  Vardagsrasism och rasifiering 
  
Essed säger att vardagsrasism är rasism, men att all rasism inte är vardagsrasism. (2005:71). Men 
vardagsrasismen kan man inte undfly eftersom den är en del av hur vardagslivet levs i ett givet 
samhälle. Vardagsrasismen är invävd i samhällets maktstrukturer och blandas in i smälter den 
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rådande kulturen, normer och värderingar (Essed 2005:82). Genom repression, problematisering 
och marginalisering diskriminerar man andra etniciteter och sinsemellan bildar dessa egna 
processer som påverkas av varandra (2005:79). Essed talar om att det sker en marginalisering av 
de som uppfattas rasmässigt eller etniskt annorlunda, en ”problematisering av andra kulturer samt 
symbolisk eller fysisk repression av (potentiellt) motstånd genom förödmjukelse eller 
våld.”(2005:79). Essed (2005:73) menar att rasismens existens förnekas, vilket innebär att den 
som utsätts för rasism och diskriminering får det ännu svårare att försvara sig mot angreppen. 
Den som känt sig diskriminerad får istället ofta höra att han eller hon är ”paranoid” eller 
”överkänslig”(ibid). 
 

Rasismen- eller för att vara mer historiskt korrekt, rasismerna (Goldberg, 1990,1993 SOU 2005:73)-
omfattar ideologiska och sociala processer som diskriminerar andra på grund av att de förknippas med 
en annorlunda rasmässig eller etnisk tillhörighet. (Essed 2005:73). 

 
Essed använder ett exempel på vardagsrasism som rör marginalisering på skolan, i klassrummet, 
den som är vit och den som hör till en etnisk minoritet accepteras men anses inte lika viktiga för 
samhällets intellektuella skikt. Det är meningen att betyg ska sättas på rättvisa grunder men det 
finns lärare som inte kan medge att t.ex. svarta studenter presterat bra. Elever som är mörka eller 
från etniska minoriteter blir osynliggjorda och möts av ”kronisk inflexibilitet” när de ber om 
hjälp, dvs lärarna vill inte engagera sig för att förklara för eleverna i fråga. Den här 
marginaliseringen hålls vid liv genom att man problematiserar eleverna med nämnd bakgrund 
och därigenom legitimerar sina handlingar (Essed 2005:79). Essed talar om vardagsrasism, men 
vi kommer att använda uttrycket diskriminering eftersom vi också är intresserade av sådana 
handlingar som inte direkt baseras på uppfattningar om ”raser”, utan även på intervjupersonernas 
upplevelser av att vara utsatta eller känna utanförskap i Sverige vid sina studier på Sfi. Rasism 
kan vara svårt att bevisa, men en koppling mellan diskriminering och upplevelser av utanförskap 
kan ändå styrkas med Esseds teorier eftersom de visar hur de vardagliga diskriminerande (kanske 
rasistiska) handlingarna kan synliggöras. Esseds teori (2005) kan i vår undersökning förklara 
eventuella upplevelser av utsatthet, eftersom vardagsrasismen är i princip omöjlig att undfly 
(2005:71). Problematisering av andra kulturer som Essed (2005:79) beskriver kan också visa sig 
ha påverkat personerna vi intervjuar. 
 
3.3  Trädgårdssamhället  
 
Enligt Bauman är den moderna kulturen en trädgårdskultur vars identitet byggs upp av 
misstroende mot naturen; den definierar sig själv och naturen och distinktionen dem mellan 
genom sin misstro mot det spontana och sin strävan efter en konstgjord, artificiell 
samhällsordning. Den är ständigt beredd mot sin största fiende, oordningen, kaoset. Ordningen är 
den stora planen som avgör vad som är verktyg, råmaterial, användbart, irrelevant, skadligt, vad 
som är ogräs eller ett skadedjur. Alla handlingar är instrumentella, alla föremål ses som antingen 
resurser eller hinder. Ordningen relaterar alla universums beståndsdelar till sig själv, och detta 
förhållande är den enda mening den ger dem och accepterar, den rättfärdigar alla 
trädgårdsmästarens handlingar (Bauman 1989:136). Eftersom och när trädgårdssamhället 
definierar ogräsen, kommer man alltid att finna ogräs där det finns en trädgård. Rensandet av 
ogräset är då en konstruktiv, inte en destruktiv handling (ibid). Benämnandet av och rensandet av 
ogräset, kan man se som en metafor för en ”rensningsprocess” som på olika vis sker i samhället. 
Om samhället ser invandrare som inte kan svenska tillräckligt bra som en slags ogräs, så är 



Milla Elina Lepistö och Omar Barsom, Kandidatuppsats, Sociologi, Mittuniversitetet 

 13

språket och språkundervisningen de medel man använder för att försöka anpassa ogräset att platsa 
i trädgården, som att ympa vildvuxna träd. Strävandet efter ett perfekt trädgårdssamhälle är en 
oändlig process eftersom det är en paradox att kunna uppnå perfektion på artificiell väg, då det 
som bättrats på artificiell väg alltid kan förbättras ytterligare. Baumans teori (1989) användes 
ursprungligen i ett sammanhang då han analyserade av sambandet mellan Förintelsen och 
moderniteten. Här använder vi hans teori i en analys av diskriminering. 
 
I den här undersökningen utgör teorin om trädgårdssamhället en metafor över Sfi och 
utbildningsväsendet (samt i vissa fall personer och institutioner utanför Sfi som de intervjuade 
kommit i kontakt med) som en slags trädgård, där lärarna kan anta trädgårdsmästarens roll. I 
jämförelse med Baumans teori (1989), kan man se finländare och irakier som olika slags växter i 
trädgårdssamhället. Personer som är svenskfödda med en helt svensk bakgrund är de plantor som 
mest hör hemma i den perfekta trädgård man försöker att skapa. I motsats till dem står 
invandrarna med sina hemspråk och kultur som inte är det svenska, som klassas ofta som ogräs. 
”Ogräset” måste rensas på det ena eller andra sättet. Ett sätt att ympa om dessa ogräsväxter som 
invandrare utgör för att få dem att passa in i samhället är, att använda språket som en 
”förädlingsmetod. Trädgårdens väktare, trädgårdsmästaren, vill ha en viss ordning. För att skapa 
ordning måste vissa gränser dras. För att dra gränser och hålla ordning, måste trädgårdsmästaren 
veta vad som är av nytta och vad som är ogräs. Han måste ge plantorna namn, och de plantor han 
vill spara tillskrivs egenskaper som andra plantor jämförs mot. Här sker benämnandet av ogräs 
kontra ädla plantor. Den situationen för dessa invandrare kan motsvara Esseds beskrivning av det 
omöjliga i att undfly vardagsrasism (2005:71). 
 
3.4  Det symboliska objektet och gemenskapens cirkel  
 
Azar (2005:159-160) menar att gemenskapen definieras av, att det finns ett utanförskap i relation 
till gemenskap, att inklusionen är beroende av exklusionen. Om man ser gemenskapen som en 
cirkel, så finns det starka slitningar inom cirkeln och ständiga diskussioner kring var och hur 
gränsen ska dras. Innanför cirkeln, i den nationella gemenskapen, finns fördelar i form av 
materiella förmåner och symboliska fördelar, medan utanförskapet kännetecknas av 
”marginalisering och mer eller mindre lyckade inbrytningsförsök” (Azar2005:160). Han vill peka 
ut ”det symboliska objektets funktion” för att förklara hur strukturell och delvis omedveten 
diskriminering växer fram (ibid). Azar har en Marxistisk approach i den bemärkelsen, att han ser 
det som att det här symboliska objektet utgör att fenomen som på något vis fyller ett behov hos 
människan (Azar 2005:160). Det symboliska objektet kan vara olika saker beroende på 
sammanhang, det kan vara bokstavliga symboler som judestjärnan eller symbolhandlingar i 
vardagen som när man sjunger nationalsången, eller beteckningar som ett familjenamn, nationens 
namn osv; 
 

Det symboliska objektet äger förmågan att på en och samma gång singularisera, dvs att märka ut det 
enskilda subjektet genom att underkasta det en symbol (t.e.x. i form av egennamnet), och 
kollektivisera, dvs att skriva in det enskilda subjektet i en gemenskap som tämjer dess individualitet 
(t.e.x. genom att symbolen kan signalera allt ifrån släkttillhörighet till konfessionstillhörighet). I denna 
mening utgör det symboliska objektet alltid ett slags schibbolet i ordets bibliska bemärkelse. ett 
lösenord och kännetecken som avslöjar, inför den andre, till vilken sida av gränsen, till vilken identitet, 
som det enskilda subjektet är förbundet. (Azar hos SOU 2005:160-161 kursivt i orginalet). 
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Man kommer alltid att kunna känna igen subjektet genom dessa kännetecken -hudfärg, dialekt, 
kön, ögonformen, kroppsstorlek osv. Subjektet kan inte styra över det symboliska objektet 
oavsett hur hon tänker eller agerar eftersom hon bedöms utifrån det symboliska objektet. Det 
symboliska objektet avgör vilken grupp subjektet kommer att räknas till (ibid). 
 
I denna studie kan ett symboliskt objekt vara språket, en dialekt, etnisk härkomst mm. 
Gemenskapen utgörs av det svenska samhället, och innanför dess gränser finns det gemenskap, 
eftertraktade arbeten och liknande. Språket eller brist på svenska kan vara ett symboliskt objekt 
som brännmärker en individ från att släppas in innanför cirkelns gränser. Men eftersom språket 
inte är det enda symboliska objektet kan det innebära att en mörk person som talar ”bra svenska” 
ändå inte får komma in innanför cirkeln på grund av sin etnicitet. 
 
3.5  Den klibbige främlingen 
 
Utifrån de judiska personernas situation kring andra världskriget har Bauman (1987:72) utformat 
en beskrivning eller en teori om ”den klibbige främlingen” som förklarar hur svårigheterna att 
kunna skilja på judar och tyskar skapade en ”klibbighet” och motvilja till judar. Dimensioner 
bidrog till ”klibbigheten” var att man kunde beskylla den judiska personen för allt avskyvärt, tex 
bolsjevismen och liberalismen på samma gång, för kapitalism och socialism. Han anklagades för 
att vara en lat pacifist men samtidigt en krigsstiftare. Judarna blev indragna i en klasskamp på 
båda sidor: var och en av de två motståndarna i klasskampen såg judarna som de var på andra 
sidan barrikaden (Bauman1989:74). Deras egenart kunde även ses som ett kulturellt problem, 
men det kunde genom ”omsorgsfull fostran” ändras (Bauman 1989:76). Samhällstendenserna var 
av olika slag, ett som menade att judarna kunde passas in i samhället, å andra sidan fanns 
motsatta tendenser. Judarna sågs störande och som en omstörtande faktor i den övrigt 
välorganiserade tillvaron. De var svåra att placera i någon bestämd kategori; därav deras 
”klibbighet” (Arendt 1964, Bauman 1989:93). 
 

Judarnas öde sammanfattade de sociala omvälvningarnas väldiga omfång och tjänade som en livfull, 
påträngande påminnelse om de gamla sanningarnas söndervittring, om upplösningen och 
förflyktigandet av allting som en gång bedömdes vara stadigt och varaktigt. Var och en som kände sig 
i obalans, hotad eller undanträngd, kunde lätt- och rationellt- göra sin egen oro meningsfull genom att 
förklara den turbulens han erfor som en följd av den subversiva judiska motsägelsefullheten 
(Bauman1989:77,kursivt i originalet) 

 
I den här undersökningen kan alla som vi intervjuat jämföras med att ha ”den klibbige 
främlingens” ställning i samhället. Samtidigt som de försöker att lära sig svenska blir de nästan 
alltid bemötta som ”invandrare” och tillskrivna påhittade egenskaper som inte stämmer med 
verkligheten utifrån detta. Invandrarna i vår undersökning har egenskaper som hör ihop med 
deras bakgrund, de kan förändras att bli mer ”svenska” tex genom att lära sig det svenska språket 
och kanske därigenom kunna bli mer delaktiga i samhället. Å andra sidan kommer deras 
bakgrund alltid att vara den samma, oavsett hur mycket språk de lär sig. Man kan se kopplingen 
mellan Baumans teorier (1989) om trädgårdssamhället och den klibbige främlingen med Azars 
teori (2005) om gränsdragning och det symboliska objektet. Liknande detaljer som ”avslöjar” den 
klibbige främlingens klibbiga främlingskap finns beskrivna som det symboliska objektet hos 
Azar (2005). Det är rentav så, att ju mer lik främlingen är ”vi-gruppen”, ju mer klibbig upplevs 
han eller hon. Om en person i undersökningen inte talar bra svenska och känner sig utsatt och 
upplever utanförskap, kan det förklaras med trädgårdsmodellen eller det symboliska objektet där 



Milla Elina Lepistö och Omar Barsom, Kandidatuppsats, Sociologi, Mittuniversitetet 

 15

personen i fråga skiljer sig ”för mycket” från ”vi-gruppen”. Om en person lärt sig svenska bra 
och erfar dessa upplevelser, kan det beskrivas med teorin om den klibbige främlingen. Det räcker 
inte med att kunna bra svenska om man är invandrare, det är så att säga själva ”invandrarskapet” 
som är problemet, och invandrarens bakgrund kan aldrig ändras. En invandrare som kan bra 
svenska är alltså mer ”klibbig” än invandraren som talar med brytning. Det ger för handen något 
av en banne dig om du gör, banne dig om du inte gör- situation. 
 
Precis som trädgårdssamhället hela tiden strävar efter en ordning som aldrig tycks bli klar och 
inte heller kan bli klar eftersom det nästan perfekta kan alltid bli ännu mer perfekt- flyttas 
gränsen för utanförskap och innanförskap ständigt.  Azars (2005) och Baumans (1989) teorier 
kan beskriva de mönster som utgör en kanske från början oavsiktlig diskriminering som ändå 
röjer mark för individuella diskriminerande handlingar. I Baumans teori (1989) om den klibbige 
främlingen kan man ana hur det blir besvärligt med dessa personer i ”trädgårdssamhället”, där 
allting ska definieras tydligt. Det ”symboliska objektet” hos Azar (2005) bidrar till att hjälpa 
personerna innanför gemenskapscirkeln att dra dess linjer så att de som passar in kommer 
innanför cirkelns gräns och övriga hamnar utanför. Innanför cirkeln finns alla slags fördelar och 
personerna utanför den försöker att ta sig in. Båda teorier har särskiljandet gemensamt, även 
skapandet av samhörighet och gemenskap. När man benämner och markerar och värderar vissa 
utvalda egenskaper enligt dessa teorier, så påbörjas en gallringsprocess där vissa egenskaper ses 
som önskvärda och somliga icke-önskvärda.  
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4  METOD 
 
4.1  Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Studiens vetenskapliga förhållningssätt bygger på ett hermeneutiskt synsätt. Begreppet 
hermeneutik innebär en form av ”tolkningslära” och är en vetenskaplig riktning där man försöker 
studera, tolka och förstå (Schwandt, A, Lincoln,Y.S & Guba, E.G hos Denzin, N.K & 
Lincoln,Y.S 2003:247,300). Vi valde denna metod för att få en bred förståelse kring de Sfi 
studerandes upplevelser av diskriminering på Sfi och hur de som upplevt diskriminering på Sfi 
resonerar kring dessa upplevelser. Här innebär det hermeneutiska förhållningssättet att vi 
försöker förstå hur de intervjuade känner sig i de olika situationerna, och vad de säger om sina 
upplevelser på Sfi. Ett viktigt inslag inom hermeneutiken är att tolka. Genom att tolka det 
insamlade materialet kommer det med stor sannolikhet att besvara syftet på bästa sätt. 
 
Hermeneutisk tolkningslära kan innebära flera slags angreppssätt. Vi har valt att använda det 
narrativa angreppssättet där man undersöker ”berättandets villkor och berättelsens struktur och 
innehåll” (Skott,C 2004:9). Att studera berättelser innebär att synliggöra människors 
meningsskapande processer för att på ett djupare plan förstå innebörden i den mening som 
skapas. Bokstavligen kan detta formuleras genom att ”vi uttrycker vad som hänt oss genom att 
berätta”. (Skott 2004:10) Med hjälp av narrativ kan vi förhoppningsvis förstå de intervjuade 
bättre. I narrativa analyser spelar det mindre roll hur man i detalj ställer sina frågor till 
intervjupersonen jämfört med att själva samtalet uppmuntrar till berättande. Genom öppna frågor 
till exempel: kan du berätta om dina Sfi upplevelser? Finns det större möjligheter att locka fram 
intervjuarens berättande. (Skott 2004:76) 
 
Vi har valt att bygga undersökningen på en kvalitativ karaktär, detta eftersom inom det 
kvalitativa synsättet riktar ”intresset mer mot individen” och oftast genom att studera hur 
individen uppfattar, tolkar och formar sin verklighet (Backman,J. 1989:48). Inom det kvantitativa 
synsättet ”räknar” man, det sker en kvantifiering med hjälp av matematik och statistik vilket inte 
motsvarar syftet i denna undersökning (Djurfelt,G. Larsson,R & Stjärnhagen,O. 2003:17). 
Eftersom syftet med uppsatsen är att beskriva upplevelser av diskriminering på Sfi och hur de 
som upplevt diskriminering resonerar kring dessa upplevelser, bygger således studien på en 
kvalitativ karaktär.  
 
4.2  Metodsval 
 
Eftersom vi har ett hermeneutiskt synsätt så kommer vi att göra intervjuer för att genomföra 
undersökningen. Syftet med intervjuer är att studera upplevelser, och hur man uppfattar en viss 
situation eller har för åsikt, samt för att fånga intervjupersonens upplevelse och reflektioner kring 
frågeställningen. Intervjuerna är gjorda i diskussionsform med semistrukturerat upplägg. (Yin, R. 
K 2003: 89) Valet att använda semistrukturerade intervjuer såg vi som passande för att få in så 
många relevanta aspekter som möjligt. Genom semistrukturerade intervjuer har vi en ram för att 
lättare hålla oss inom ämnet, och samtidigt ge intervjupersonerna en möjlighet att berätta sin egen 
berättelse. Dessutom kan de få en möjlighet att leda in oss på nya spår och ta upp företeelser och 
upplevelser som vi från början inte hade tänkt på. 
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4.3  Datainsamling och -analys  
 
I vår undersökning har vi intervjuat 9 personer med olika åldersgrupper och personer av annan 
etnisk härkomst än svensk i Sverige. En del av intervjupersonerna som ingår i vår undersökning 
har avslutat sin Sfi utbildning med godkänt betyg. I vår undersökning ingår även de som 
fortfarande läser Sfi och de som har valt att avbryta sin utbildning för att välja en praktikplats. Av 
praktiska skäl fick intervjupersonen själva avgöra vart intervjun skulle ske. Med praktiska skäl 
avser vi att vi försökte att underlätta för intervjupersonerna att delta i undersökningen. Om de tex 
ville att vi skulle göra intervjun hemma hos personen i fråga så bestämde vi tid och åkte dit. De vi 
intervjuade skulle känna sig bekväma med plats och tid. Det var viktigt för oss att inte den 
intervjuade skulle påverkas av alltför många störande faktorer som kan förekomma på offentliga 
platser som buller och förbipasserande människor. Vissa föredrog ändå att ses på just offentliga 
platser, men andra ville hellre vara hemma och bli intervjuade. Vi lät dem välja själva så att de 
kunde känna sig mer avslappnade och trygga. En del av intervjuerna utfördes hemma hos 
intervjupersonen och resterande utfördes på kulturmagasinet i Sundsvall. Intervjuerna varade 
mellan 25 - 40 minuter beroende på intervjupersonens berättelser. En del av intervjuerna är 
översatt från arabiska till svenska för att intervjupersonerna kände sig mer bekväma. För att inte 
riskera att tappa bort eventuell viktig information bandade vi samtliga intervjuer samtidigt som vi 
använde oss av stödanteckningar. Genom att använda stödanteckningar blir det lättare att fånga 
de uttryckssätt och känslor som inte är möjligt med enbart bandinspelning. Efter varje 
intervjutillfälle har vi skrivit ner hur vi upplevt intervjusituationen, miljön vid tillfället samt annat 
av värde.  
 
Samtliga intervjuer utfördes i ett rum där det var tyst och lugnt som kunde påverka så lite som 
möjligt intervjupersonens möjlighet att berätta sina upplevelser. Därefter sammanställde vi dessa 
på papper (transkription). ”Transkriptionen är alltid en bearbetning och selektion av det talade 
ordet” (Skott 2004:9). Vi började med att skriva ut hela intervjun, inklusive eventuella uttryck 
eller händelser under intervjuns gång som till exempel, ”skrattar”, ”suckar”, ”lång paus”.  När allt 
var nedskrivet på papper gick vi tillbaka till specifika delar för en detaljerad analys av 
bandinspelning respektive det som var nedskrivet och försökte genom texten att strukturera upp 
delarna. Hur menar ni här? Själva texten kodades i olika färger och upplevelser som liknade 
varandra och som besvarade våra frågor valdes ut och analyserades djupare. Analysen av 
intervjuerna i de olika delarna har vi sedan tolkat med hjälp av de valda teorierna och begreppen.   
 
4.4  Intervjuguiden 
 
Som tidigare nämnt präglas den narrativa intervjun med frågor som är mer öppet formulerade och 
ger större möjligheter att locka fram berättandet. Berättelsen växer sedan fram i samspel mellan 
intervjuaren och intervjupersonen där man ömsesidigt påverkar varandra genom hela intervjun. 
(Skott 2004:76) Vi hade ett fritt upplägg som och fem centrala som gjorde det möjligt för 
intervjupersonen att fundera och bygga svar som är meningsfulla för dem själva. Vi kunde också 
komplettera med följdfrågor om intervjuperson kom in på andra ämnen eller ställa frågor som till 
exempel varför, varför inte, hur, m.m. Innan intervjun avslutades har vi återgett en 
sammanfattning av det som intervjupersonen har berättat. På så vis får vi möjlighet att reda ut 
eventuella missförstånd och korrigera det tillsammans med intervjupersonen. Avslutningsvis har 
vi frågat intervjupersonen om det finns några frågor och/eller något övrigt att tillägga. Vi har 
ställt följande eller motsvarande frågor till de personer vi intervjuat i denna undersökning: 
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Kan du berätta om dina Sfi upplevelser/din studietid på Sfi? 
 
Kan du berätta om du har upplevt/upplever/svårigheter eller hinder under tiden du 
studerat/studerar på Sfi? (Varför/Varför inte?) 
 
Kan du berätta om hur du blivit bemött när du känt/ svårigheter eller begränsningar i språket? 
 
Hur upplevde du gemenskapen på Sfi? 
 
Vilka känslor kommer upp nu när du tänker på Sfi? (Positivt/negativt, glädje/ilska, stolthet /skam, 
upprymdhet/oro). 
 
4.5  Etiska aspekter 
 
Före intervjun har vi varit noga med att informera om anonymitetsetiken och upplyste 
intervjupersonerna om deras anonymitet inför publicering. Detta för att följa Vetenskapsrådets 
riktlinjer för god forskningsetik och ge intervjupersonerna möjlighet att känna förtroende och tala 
öppet, d.v.s. att intervjupersonen inte behöver känna oro över sina uppfattningar och svar. Vi 
klargjorde även att materialet av intervjuerna skulle användas till en uppsats och inte i något 
annat sammanhang och fick tillåtelse att citera dem. Innan intervjuerna sattes igång gav vi en 
presentation av studiens syfte och kom överens om en möjlighet att i efterhand ringa eller e-posta 
intervjupersonen om det skulle uppstå oklarheter vid sammanställande och analys av 
intervjuresultatet. Intervjuerna är kodade och detaljer har manipulerats för att skydda de 
intervjuades integritet.  
 
Enligt Vetenskapsrådets definition handlar etik inte om lagar och regler utan i första hand om att 
”bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion om hur man bör 
handla”. (vetenskapsrådet, 2005) Vi har följt de rekommendationer (fyra huvudkrav) som ställs 
inför det grundläggande individskyddskravet för att undersökningsdeltagarna i största möjliga 
mån inte ska utsättas för obehag eller bli illa berörda. (vetenskapsrådet, 2002) 
 
1. Informationskravet – ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte”.  
2. Samtyckeskravet – ”Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 
medverkan”  
3. Konfidentialitetskravet – ” Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem”  
4. Nyttjandekravet – ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” (vetenskapsrådet, 2002:17). 
 
I samband med intervjuerna har vi visat relevanta delar av vårt material för de som intervjuas och 
öppet berättat om vår undersökning samt vad den går ut på. Vi har visat nästan allt men 
undanhållit det som rör konfidentialitetskravet för att skydda de berörda. Vi har förklarat vad vi 
forskar om och hur vi kommer att gå tillväga med att införliva intervjuerna i uppsatsen.  
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5  RESULTAT OCH ANALYS   
 
Under resultatavsnittet kommer vi att presentera intervjupersonernas bakgrund, ålder, kön 
sysselsättning och tidpunkt på Sfi utbildningen. Vi kommer också att ge sammanfattning av 
intervjupersonernas övergripande upplevelse av Sfi. Efter presentationen följer analysavsnittet 
där vi tolkar våra intervjuer med hjälp av de tidigare presenterade teorierna. 
 
5.1  Personerna i vår undersökning 
 
Sirkka är en kvinna från Finland. Hon är ca 55år och läste på Sfi 1973 samt 1988. Sirkka kom till 
Sverige runt 1970. Sirkka hade läst svenska tidigare i Finland. Hon är sjukpensionär och umgås 
med familj och vänner nuförtiden. Sirkka har tre vuxna barn. Hon tyckte att undervisningen på 
Sfi var svår och att och hon upplevde att läraren behandlade vissa elever illa. Hon upplevde att 
Sfi avskräckte och att undervisningen kunde innehålla ”onödiga” moment som gjorde eleverna 
förvirrade och generade. Eleverna skulle sjunga på svenska och en del svåra ord de skulle lära sig 
visade sig vara mycket ovanliga. Sirkka talade svenska i intervjun. 
 
Raoul är en man från Irak som bott i Sverige sedan 2006. Han är 32 år och läste på Sfi i ca 6 
månader. Han talar arabiska i intervjun som är översatt. Han upplevde att en lärare som tog över 
undervisningen ville sätta stopp för lärandet. Raoul kunde inte lära sig mer och motivationen han 
känt först avtog. Han slutade läsa på Sfi. Han tog en praktikplats (ej via Sfi) och arbetar idag som 
butiksbiträde i en närbutik inom kommunen, där det finns kollegor som kan tala både arabiska 
och svenska. 
 
Marco är en man från Irak. Han har bott i Sverige i ett år. Marco är ca 45 år. Han läste på Sfi i 
fem månader och hoppade av när han påbörjade en praktikplats (ej via Sfi). Hans historia om 
upplevelserna av Sfi är snarlik Raouls, med en oengagerad lärare som ”sätter stopp” för lärandet. 
Intervjun gjordes på arabiska och är översatt till svenska. Han har en praktiktjänst på en 
livsmedelsaffär idag. Praktikplatsen ordnade han själv genom bekanta som han idag arbetar 
tillsammans med. 
 
Nadja är en kvinna från Irak. Hon är ca 30 år. Nadja kom till Sverige 2004. Hon läste på Sfi i 18 
månader och tog ut ett slutbetyg. Hon upplevde att det var ensamt på skolan till en början och att 
undervisningen varierade. Det fanns bra och mindre bra lärare. Intervjun gjordes på arabiska och 
är översatt till svenska. Idag har Nadja en dotter och är mammaledig. 
 
Lisa är en kvinna från Irak. Hon är ca 28 år och kom till Sverige 2004. Hon läser på Sfi sedan 
2004. Intervjun gjordes på arabiska och är översatt till svenska. Hon tycker att mycket hänger på 
läraren men poängterar även elevens egen insats. Hon har ett barn i förskoleålder och planerar 
praktik eller arbete efter Sfi utbildningen. 
 
Zaki är en man från Irak. Han kom till Sverige 1998. Han är ca 32 år. Han studerade på Sfi i 12 
månader och blev godkänd. Sedan läste han på Komvux. Han är mycket nöjd med Sfi och 
upplever att han kan mycket svenska. Zaki säger att han tyckt att läraren på Sfi varit bra, men att 
han lärt sig mycket på egen hand också. Intervjun gjordes på svenska. Idag driver Zaki en egen 
restaurang och har en son i förskoleålder. 
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Faris är en man från Irak. Han kom till Sverige 2007. Han är ca 30 år. Han läste på Sfi i 6 
månader innan han tog en praktikplats (ej via Sfi) på ett café istället. Han tycker att mycket 
hänger på eleverna själva men upplever även att lärare varit olika engagerade. Intervjun gjordes 
på arabiska och är översatt till svenska.  
 
Vilhelm är en man från Finland. Han kom till Sverige första gången 1956. Han har arbetat för 
SCA och inom logistik. Han trivdes på Sfi, och kunde en del svenska när han började där. Han 
har tre vuxna barn. Han är pensionär och läste på Sfi kring 1979. Intervjun gjordes på Svenska.  
 
Helena är en finsk kvinna. Hon är ca 60 år. Helena kom till Sverige kring 1974. Hon läste på Sfi 
1976. Hon upplevde att läraren hade mycket makt och att det var svårt att studera på Sfi. Idag är 
Helena förtidspensionär men tidigare arbetade hon bl.a. på skola och fritids. Hon har tre vuxna 
barn. Intervjun gjordes på svenska. 
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5.2  Eleverna som växter och klibbiga främlingar 
 
När vi frågar Sirkka om hennes upplevelser av Sfi berättar hon om att de hade en sträng lärare 
som kunde håna elever som var mindre duktiga: 
 

S: Läraren 1988 var jobbig. Hon kunde t.ex. skratta och håna andra elever. Men hon var bra mot mig 
men just andra som inte kunde behandlade hon illa. Jag var hennes ”stjärnelev” (Sirkka ritar 
citattecken i luften) så mig behandlade hon bra. Kanske var det därför jag blev respektfullt bemött. 

 
Kanske var Sirkka duktig nog för att klassas som en av de ”bättre” plantor som platsade i 
trädgårdssamhället? Här kan man se läraren som en person som ivrigt tagit sig an 
trädgårdsmästarens roll som Bauman (1989) beskriver den; om lärandet av språket är ett sätt att 
forma ”ogräset” som dessa finska invandrare kanske betraktades som enligt Baumans teori till 
ädla växter som kunde platsa i det svenska trädgårdssamhället, så verkar det som att läraren ville 
så gärna att eleverna skulle kunna bra svenska att det skulle upplevas ”som en pina” att inte 
kunna svenska bra. Läraren ställde höga krav, vilka avsikter hon än hade så upplevdes de höga 
kraven enligt Sirkka som påfrestande. Det här var 1988 på Sfi men det visar på att det 
förekommit upplevelser av utsatthet då. Konsekvensen det fått för Sirkkas del är att hon inte 
minns Sfi som något särskilt positivt. Har hennes svenskkunskaper påverkats? Möjligheter i 
arbetslivet? 
 

S: Tex kunde hon ta upp svåra grejer, svåra och onödiga ord. Många upplevde det som jobbigt. 
Dessutom kände det ett hinder av detta och vågade inte uttrycka sig. Dom som var jättedåliga led 
nästan på lektionerna. 

 
Sirkka berättar att många upplevde det som så jobbigt att de nästan led på lektionerna. Hon som 
var duktig kom undan kritiken direkt, men drabbades av den indirekt när hon led av att de andra i 
klassen fick så hård kritik: 
 

I: Hur upplevde du det när hon behandlade de andra eleverna på det sättet som hon gjorde? 
S: Jag blev förbannad. Jag ville ställa mig upp och skrika till läraren att sluta ibland. Jag ville sluta på 
Sfi eftersom hon behandlade de andra annorlunda också. 

 
I trädgårdssamhället är alla handlingar instrumentella och alla föremål ses som resurser eller 
hinder. Ordningen hotas hela tiden av kaoset. Den artificiella ordningens upprätthållelse kräver 
verktyg (Bauman 1989:136). Delar av Sfi skulle kunna ses som ett slags trädgårdssamhälle, 
varvat med delar som inte motsvarar trädgårdssamhället. Omgivningen relateras till den 
ordningen man vill ha, dvs. t.ex. elevernas språkkunskaper i det Sfi som fungerar som ett 
trädgårdssamhälle relateras till att tala bra svenska. Ordningen jämför alla universums 
beståndsdelar med sig själv och detta förhållande är den enda mening som ges betydelse och 
accepteras. Det skulle kunna innebära att vissa lärare och människor i det svenska samhället som 
talar bra svenska anser att ett bra språk är den ”ordning” som andras språkkunskaper i svenska 
relateras till. Helena tyckte att det var jobbigt att läsa på Sfi, och hon urskiljde olika nivåer mellan 
de som studerade på Sfi. Hennes uttalande tyder på, att en brist på svenska som språk försvårade 
lärandet av mer språk, vilket kan vara ett tecken på att svenska är det språk, som andra språk 
relaterades till och som utgjorde en norm, och svårigheter med språket leder till 
utanförskap(Osman 1999:136). 
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H: Det tycker jag har varit ganska jobbigt. Jobbigt första tiden, vi hade många olika nivåer, det var 
olika nivåer, de som kunde eller ej. Det var svårt. Det var bara att hänga med. Lite där och där. Hur 
kan jag fråga något om jag inte kan språket?  

 
”Bevarandet”, strävandet efter ordning rättfärdigar alla trädgårdsmästarens handlingar (Bauman 
1989:136). Därför skulle en sträng lärare kunna ”legitimera” hårdhandskarna genom att han eller 
hon anser sig utföra en slags god gärning, i försöken att ympa och klippa ”invandrarplantorna” så 
att de bättre ska smälta in i trädgården. Eftersom och när trädgårdssamhället definierar ogräsen, 
kommer man alltid att finna ogräs där det finns en trädgård. Rensandet av ogräset är då en 
konstruktiv, inte en destruktiv handling (Bauman 1989:136). Hela Sfi avses här inte som ett 
trädgårdssamhälle utan undantag, men institutionen bär drag av det instrumentella handlandet och 
de ideal som ett trädgårdssamhälle kan anses ha, att forma individer som talar så korrekt och 
förståelig svenska som möjligt. De delar av institutionen som passar in på beskrivningen och de 
personer som uppslukas av det instrumentella handlandet och idealet som är onåbart vill att 
eleverna ska prata så bra svenska som det bara går. Det behöver i sig inte vara med onda avsikter 
som läraren är sträng (eller bara kreativ?). Om man ser den stränga läraren som någon som axlat 
trädgårdsmästarens mantel, kan man urskilja de nitiska försöken att få ogräset att passa in i 
trädgårdssamhället, att ändra ogräsets struktur så att de inte längre utgör ogräs utan acceptabla 
växter. Problemet blir att eleverna mår dåligt när de upplever att de inte når dessa höga ideal och 
krav.  Sirkkas klass råkar ut för en sträng lärare som får eleverna att må dåligt på grund av de 
hårda försöken att driva på eleverna att lära sig ett perfekt språk snabbt. Hur vet vi att läraren inte 
bara är en ”taskig lärare”? Delvis kan man se på problemet ur ett perspektiv för institutionell 
diskriminering. Läraren som en del av institutionen har makt. Läraren bestämmer vilka betyg som 
sätts och hur undervisningen genomförs. Läraren har makten om han eller hon vill låta en elev 
göra om olika examinationer eller få mer läxor för att visa att kunskaperna räcker. Läraren här 
använder sin makt i egenskap av lärare även till att håna elever som inte lär sig svenska 
”tillräckligt snabbt”.  Detta kan ses som etnisk institutionell diskriminering eftersom det gäller 
språkundervisning för invandrare, och att håna någon i den situationen kan vara en slags etnisk 
diskriminering. Det behöver inte ha varit lärarens avsikt, men om upplevelsen tolkas så av eleven 
så är resultatet upplevelse av diskriminering på grund av etnicitet. De går på just Sfi därför att de 
är invandrare och kan egentligen inte välja bort det utan att det får konsekvenser.  
 
Trädgårdsmästarens långa armar kan även sträcka sig utanför Sfi:s ramar för att hindra elever att 
studera, som i Vilhelms fall.  
 

V: Det var väl fackförbunden som låg bakom dessa Sfi kurser. Vi som bodde permanent här fick läsa 
Sfi. Många fick läsa svenska på AMU eller AMS? Heter det så? Det är ju facken som ligger bakom. 
Jag fick brev från facket en dag där det stod att jag hade rätt att läsa 360 timmar på Sfi. Jag visade det 
för min chef. Han vart förbannad och svor, han vart förbannad gosse! Vad fan ska du med det här till? 
Det var ju inte jag utan facket. Han kastade bort mina papper och sade, du ska inte gå någon jäkla Sfi! 
Jag tog papperna och gick på kontoret på facket och sade, Nä, det gick inte, det gick inte. Vad fan 
menar du, vadå gick inte sade dom (på facket). Det blir 360 timmar det är inget att snacka om, annars 
blir arbetsdomstolen. Sedan fick jag gå Sfi, bara på friveckorna sade chefen, på fritiden. 

 
Kampen att få läsa sina berättigade Sfi -timmar på sjuttiotalet var mödosam, när undervisningen 
började fick den äga rum på fritiden. Det kan tolkas som att man särskiljde invandrare från det 
svenska samhället genom att göra det svårt att ta del av språkundervisning. Om en liknande 
försvåring kan ses idag, så är det en process som ägt rum/pågått i över trettio års tid. Idag tycks 
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det vara vissa lärare som försvårar undervisningen för eleverna på Sfi. Det är viktigt att se att 
marginalisering och problematisering skett över tid när det gäller Sfi. 
 
I flera intervjuer framkommer det att många elever upplevt vissa lärare som helt oengagerade 
eller stränga, till den grad att det hindrat deras studier. Å andra sidan säger skollagen i läroplanen 
att utbildningen ska 
 

gestalta och förmedla”[?] (sic!) ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta . 
(Lpf 94, avsnitt 1.1, Grundläggande värden). 

 
Läroplanen ska gälla även på Sfi enligt Lpf 94, då Sfi är en del av de fria skolformerna. 
Det är visserligen lärarens uppgift och på sin plats att läraren vill lära eleverna att ”prata rätt”, att 
få ett bra uttal och utveckla den verbala förmågan när det gäller svenska som språk - det är sättet 
det görs på som är problemet. Sirkkas upplevelse av att elever hånas krockar med läroplanens 
budskap om människolivets okränkbarhet och solidaritet med de svaga och utsatta. I denna 
kontext är de elever som har svårt att lära sig i en svagare och mer utsatt position. Eftersom det 
sker inom sammanhang för språkundervisning i svenska för invandrare innebär det att 
diskriminering kan bero på etnicitet, men det måste inte vara så. Genom att vi utgår från 
elevernas upplevelser av utsatthet och utanförskap i samband med upplevelser från Sfi, så 
utforskas möjligheten till att det föreligger etnisk diskriminering. Konsekvensen av detta blev för 
Sirkkas del den, att hon minns tillbaka på Sfi med obehag. Andra intervjupersoner har  liknande 
upplevelser vilket fått konsekvenser för dem, tex Marco och Raoul.  
 
Marco och Raoul berättar om lärare som de upplever också har stor makt som läraren i Sirkkas 
fall. Sirkka kan ha hamnat innanför trädgårdsstaketet då växterna benämndes. Till skillnad från 
Sirkkas lärare som pressar eleverna hårt att lära sig tycks Marcos och Raouls lärare ha antagit en 
trädgårdsmästares roll, som vill hålla ogräset separerat från resten av samhället (1989:102). Raoul 
berättar: 
 

R: Från början hade jag verkligen motivation och var mottaglig men den andra läraren gjorde det 
svårare och svårare. Jag tappade lusten och kunde inte fortsätta. Han var så mot alla. 

 
Kanske tror inte lärarna i Raouls och Marcos fall att deras elever eller ”växter” kan ändras så att 
de kan passa in i den perfekta trädgården som man visualiserar det svenska samhället som . 
Lärarna i fråga vill inte lära ut språket alls tycks det. Både Raoul och Marco berättar att de var 
väldigt ivriga att lära sig språket i början men läraren var inte villig att förklara eller hjälpa till när 
det uppstod problem. Dessa lärare har sådan makt att man kan jämföra med trädgårdsmästarens 
roll. Trädgårdsmästarna i det här fallet de lärare Raoul och Marco hade - lärde helt enkelt inte ut 
svenska så att Raoul och Marco kunde tillgodogöra sig svenska bra, vilket hade kunnat hjälpa 
dem att ”passa in i trädgården” istället för att hamna utanför som ”ogräs”. Som lärare bör man 
kunna anpassa sig till sina studenter och deras nivå. Utbildningen (Sfi) riktar sig till personer med 
olika bakgrund, förutsättningar och mål (Skolverket, 2008). Man kan säga att lärarna här inte 
följer Skolverkets plan. Däremot är steget inte långt till trädgårdssamhällets tendenser. Rensandet 
av ogräs är inte en destruktiv utan en konstruktiv akt (Bauman 1989:136). Det skulle innebära att 
lärarna inte såg att de gjorde något fel, utan att de såg eleverna som hopplösa ogräs och att de 
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gjorde sin plikt. I kampen för att skapa det artificiella trädgårdssamhället är det ”meningen” att 
trädgårdsmästaren är kreativ och skoningslös i rensandet, menar Bauman (1989). Marco berättar: 
 

M: En i gruppen var universitetsutbildad och kunde engelska bra och frågade läraren varför han var så 
oengagerad, då svarade läraren att han brydde sig inte för att han får så lite betalt. Han hade ingen 
motivation att undervisa. Han tyckte att det hängde på oss. Vi kunde uppleva och se skillnaden när vi 
hade haft en lärare först i en vecka som var engagerad och kunde undervisa  

 
Många av de intervjuade beskrev att det var svårt att få sina behov av språkundervisning 
individuellt anpassade. Istället upplevde de att lärarna fattat sina beslut på förhand. Därför är 
jämförelsen med den ”klibbige främlingen” relevant i analysen av hur personerna i denna 
undersökning upplevt att de blivit behandlade i samband med sina Sfi - studier. Den klibbige 
främlingen är också dömd på förhand, och klibbigheten består i att han eller hon är svår att 
kategorisera. Svår, men inte omöjlig. Den här teorin förklarar även varför det kan upplevas så 
svårt att komma in i det svenska samhället av många invandrare, det kan bero på att de bemöts 
som ”den klibbige främlingen” och att kunna svenska bra t.ex. behöver inte vara en fördel för en 
invandrare i det svenska samhället ur alla aspekter, eftersom det i samband med att man kommer 
från ett annat land kan tolkas som ”klibbighet”. Zaki berättar att han inte kommit in i svenskt 
arbetsliv. Zaki talar bra svenska och är välartikulerad. Zaki är en av de intervjuade som varit 
mycket nöjd med Sfi och lärt sig språket bra. Han läste vidare efter sin Sfi utbildning och 
studerade på Komvux. Idag driver han en egen restaurang men berättar att det inte har varit lätt 
att komma in i det svenska arbetslivet: 
 

Z: Jag har ju inte haft möjligheten att delta i Svenskt arbetsliv, jag har haft praktik hos en släkting. 
Men jag tror att jag inte skulle ha så stora problem med språket. 

 
Zaki har lärt sig svenska flytande, men enligt Baumans teori (1989) om den klibbige främlingen 
skulle det kunna bidra till klibbighet i de ”infödda svenskarnas” ögon om hans arabiska bakgrund 
kommer fram. Ju svårare den klibbige främlingen blir att kategorisera, ju mer klibbig upplevs 
han. Men Sirkka skulle också lika gärna kunna ”avslöjas” som den klibbige främlingen, eftersom 
hon har ett nordiskt utseende och talar svenska bra precis som Zaki, men med finsk brytning. 
Sirkka säger dock att hon inte talar perfekt svenska och att det är ett ouppnåeligt ideal: 
 

S: Jag kommer aldrig att prata svenska som en svenskfödd men det är inte meningen heller. Jag tror att 
jag skulle klarat mig lika bra med språket utan Sfi. 

 
5.3  Gränserna flyttas 
 
Samtidigt flyttas gränsen för var en person räknas in i gemenskapen ständigt; det försiggår 
diskussioner inom cirkeln kring var gränsen ska dras. Innanför cirkeln finns fördelarna som 
materiella förmåner och symboliska fördelar. Att vara utanför gemenskapens cirkel innebär 
kännetecknas av marginalisering. ”Det symboliska objektets funktion” förklarar hur strukturell 
och delvis omedveten diskriminering växer fram (Azar 2005:159-160). Det symboliska objektet 
utgör ett kännetecken eller en kod, som gör att personen som finner sig  innanför cirkeln kan 
identifiera personen utanför cirkeln(Azar2005:160-161). ”Vi”, till exempel läraren, känner igen 
subjektet, eleven, genom dessa kännetecken som hudfärg, dialekt, kön, ögonform, kroppsstorlek 
osv. I fallet med Sfi studenten blir det ännu lättare, bara att eleven behöver Sfi utbildningen 
signalerar hans/hennes situation och är i sig ett symboliskt objekt. 
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Sirkka kunde en del svenska när hon började Sfi och lärde sig tillslut också språket bra. Det kan 
ha bidragit till att hon kom innanför cirkelns gräns lättare än Marcos och Raoul. Dessutom har 
Sirkka finskt ursprung och ”ser” svensk ut. Marcos och Raoul kommer från Irak och utseendet 
skiljer dem från ”det svenska”. Deras hår och hudfärg kan utgöra symboliska objekt som de 
sedan bedöms utifrån, utan att de själva kan förhindra en sådan bedömning på förhand.  
Subjektet, här eleven, kan inte styra över det symboliska objektet oavsett hur hon tänker eller 
agerar eftersom hon bedöms utifrån det symboliska objektet. Det symboliska objektet avgör 
vilken grupp subjektet kommer att räknas till (Azar 2005:160-161). Även om en person med ett 
finskt eller arabiskt namn lär sig mycket svenska- om brytningen filas bort kvarstår de andra 
”kännetecknen” Azar talar om, och personen i fråga kommer då kanske ändå inte innanför 
”cirkeln”(2005:160-161). Det skulle kunna förklara varför många av de vi intervjuat upplever att 
de inte lärt sig tillräckligt bra svenska. Om man kan svenska men talar med en brytning, så kan 
brytningen utgöra ett ”kännetecken” varigenom personen sorteras till att hålla sig utanför cirkeln. 
Det var många intervjuade som upplevde att lärarna hade stor makt, och att det var svårt att få sin 
röst hörd hos vissa lärare: 
 

S: Ja, läraren bestämde allt. Hon hade makt alltså. Lärarna hade makt som diktator, och gav inget 
utrymme till eleverna. Det var många som upplevde det som jobbigt. Det är svårt att lära sig ett nytt 
språk. Det måste få ta sin tid. Det hade varit lättare om man tagit enklare saker och pratat lite från 
början. Börjat med att prata svenska. Det var ett hinder att det var så höga krav. Men det var så höga 
krav att elever inte vågade prata. 

 
Sirkka beskriver här upplevelser av att lärarens makt var obegränsad i princip, som en ”Diktator”. 
Det är inte nog med att elever tycks känna av en slags gränsdragning; den gränsdragningen 
upplevs ske på ett diktatoriskt sätt. Det kan vara så att Sfi eleverna upplever det svårare än andra, 
svenska elever eller de som behärskar språket rätt bra, att anmäla övertramp och diskriminering 
från t.ex. lärare eller elever (Hägerström 2004:176). Helena talar också om att man märker om 
man ”inte passar in” när vi frågar om lärare haft dåliga attityder.  
 

H: Ja, mot alla. Mot alla. Inte mot mig men mot en polsk kvinna, hon gick bara ett par lektioner. Man 
märker när någon hackar på någon hela tiden. Man märker det snart. Att man kanske inte passar in.  

 
Raoul berättar att han upplevde det som att mycket hängde på lärarna och att han tappade 
motivationen att lära sig efter ett tag när läraren visade sig vara mycket oengagerad. Raoul själv 
menar att han verkligen ville lära sig språket. Han ser skillnad på de lärare han hade på Sfi, och 
märkte att det fanns även lärare som kunde undervisa bra och som hjälpte eleverna att lära sig 
språket bra. 
 

R: Lärorikt, men svårt. När jag började var jag jättemotiverad. Vi hade två lärare. Den ena hade tid 
med oss och kunde sätta sig enskilt med oss om vi behövde. Han kunde förklara och såg till att vi 
förstod. Han hade en annan attityd. Man fick förklaringar och så. Han kunde hjälpa oss. Den andra 
läraren som kom sedan hade inte tid. Läraren kunde inte förklara eller göra det enklare. Attityden var 
svår. Jag hade ingen motivation tillslut. Det blev svårt att lära sig. Jag tappade lusten att fortsätta. Han 
förklarade snabbt. Han kunde skriva grejer på tavlan och lämna klassrummet. Det var svårt att hänga 
med i hans undervisning. Det var nästan omöjligt att få förklaringar. Han gjorde liksom sitt arbete och 
inget mer, bara det nödvändigaste. 

 
Marco har liknande upplevelser av Sfi: 
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M: Jag var laddad i början, och såg framemot att läsa. Jag såg språket som nyckeln till samhället. 
Språket såg jag som mycket viktigt. Jag var engagerad i början. Men efter ett tag släppte jag allt. Sättet 
att undervisa avgjorde. Jag pluggade i fem månader. Jag hoppade av när jag fick praktiken… Sättet att 
undervisa ändrades efter en tid. Den nya läraren vi fick tog inte hänsyn till våra behov. Det berodde på 
vem som undervisade om det kunde bli lärorikt. Att den andra läraren vi hade senast inte tog ansvar för 
sitt jobb gjorde att jag ville sluta läsa. Sättet att undervisa blev konstigt. Jag ville inte plugga mer. Det 
kändes som att jag slösat på min tid när jag var (Med den andra läraren.). Jag hade inga svårigheter att 
lära mig men sättet att undervisa gjorde det svårt. Det var inget lärosäte jag var på helt enkelt. Det 
kändes inte som en skola. Det kunde vara flera lärare som var inblandade rätt vad det var. Det var 
sättet de lärde ut på, det var konstigt. Vår lärare … Det var konstigt helt enkelt.  

 
Den som vill kan alltid bortförklara lärarnas brister. Man kan diskutera inlärningsstilen men trots 
allt är Sfi till för att lära invandrare svenska och då behöver ju inlärningsstilen anpassas till 
elevens behov. Det säger även skollagen. Samtidigt är det anmärkningsvärt att flera intervjuade 
upplever att de haft oengagerade lärare av de med arabiska som modersmål. De som haft finska 
som modersmål har kunnat uppleva undervisningen som mycket krävande men även positivt. Det 
kan vara ett tecken på att elever med olika modersmål behandlas olika, eller att det skett 
förändringar över tid. Eller både och. På det hela taget är flera av de Sfi studerandena missnöjda 
med undervisningen i något eller flera avseenden. Helena har upplevt att lärarna har makt som de 
missbrukar: 
 

I: Lärarna har mycket makt? 
H: Ja, mycket makt! Makten skiljer sig beroende på vilken nivå man är på. Vi säger inte emot och det 
kan påverka. Man följer vad läraren säger. Man kunde känna oro, inte klara av det. Det blir höga krav. 
Om det blir för mycket hör jag inte ens vad läraren säger. 
I: Om läraren har mycket makt påverkar en själv? 
H: Ja, det gör det. Man måste använda den makten socialt. (som lärare) 

 
Attityder av motvilja från omgivningen mot att bidra med bra Sfi- undervisning för invandrare 
genomsyrar intervjuerna även om det också finns de lärare som upplevs som mycket engagerade 
och hjälpsamma. Marco berättar: 
 

M: De tog inte hänsyn till våra kunskaper och förkunskaper. Undervisningen kunde vara varierande, 
beroende på vem som lärde ut eller undervisade. Sättet att undervisa var olika. Det varierade så 
mycket. Vi hade en mycket bra lärare i en vecka som verkligen ställde upp och engagerade sig och såg 
till att vi förstod. Sedan fick vi en lärare som bara skrev saker på tavlan, sade att det här ska vi lära oss 
och gick ut. Vi fick söka information själva. Vi gick till en ansvarig. Han sade åt oss att prata med 
läraren men det straffade sig, läraren blev nitisk med att anmärka på frånvaro etc för att kunna visa att 
vi inte tog ansvar. Gruppen hade framfört sin önskan och blev ”straffad” och vi andra gav upp för vi 
förstod hur hårt det skulle bli om vi sade till. Jag tappade lusten att läsa. Hans sätt att undervisa gick ut 
på att skriva på tavlan och säga att det här ska ni göra/kunna. Efter incidenten när gruppen försökt att 
tala med läraren blev han mer kontrollerande. 

 
Det kan man åter koppla samman med Azars teori om det symboliska objektet och 
gränsdragning. Innanför gränsen, i det här fallet bland lärarna, pågår det ständiga diskussioner om 
var och hur gränsen ska dras(2005:159-160). De lärare som fortsätter att vara engagerade och vill 
hjälpa eleverna att lära sig bra svenska på ett sätt som eleverna också trivs med och lär sig av, 
skulle enligt Azar vilja att gränsen drogs så att deras elever hamnade innanför cirkeln (ibid). 
Lärarna som inte är lika aktiva och hjälpsamma, eller som är så stränga att eleverna blir 
avskräckta, kan enligt samma teori vilja dra gränserna så att eleverna hamnar utanför cirkeln. 
Dessa diskussioner kan man se som något som sker över tid, och enligt de resultat vår 
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undersökning visar verkar det som att Marco och Raoul i gränsdragningens diskussion tilldömts 
en plats utanför cirkeln. Det tyder på att det kan vara ett tecken på en slags diskriminering, 
kanske institutionell diskriminering. Vilhelm fick ta en fajt med sin chef, men han läste tillslut på 
Sfi och trivdes bra. Han lärde sig svenska och fick tillträde till svenskt arbetsliv. Sirkka kom 
också innanför cirkeln, och mer eller mindre på sätt och vis även Helena. Nadja och Lisa har 
arabiska som modersmål, Lisa läser ännu på Sfi och Nadja är mammaledig nu och har läst 
svenska i 18månader och tagit ut ett slutbetyg. Om man ser till gränsdragningens teori av Azar, 
kan man föreställa sig att Lisa och Nadja ännu inte tilldelats permanenta platser, utan att 
”diskussionen pågår” över hur, var och om de ska få komma in innanför gemenskapens cirkel 
(Azar 2005:159-160).  
 
Det kan finnas skillnader mellan männens upplevelser och kvinnornas upplevelser av Sfi, men 
det är svårt att säga vad dessa skillnader beror på. Trädgårdsmästaren (Bauman 1989:136) är mån 
om att rätt växter stannar innanför trädgården och att ogräset åker ut, därmed är 
trädgårdsmästaren också en slags gränsdragare. Man kan se fler ”trädgårdsmästare” titta fram i 
den här undersökningen förutom de som finns inom ramen för Sfi, t.ex. Vilhelms chef som inte 
ville att Vilhelm skulle läsa svenska, om det inte skedde på friveckorna (fritiden). Institutionell 
diskriminering rör institutionernas policy, rutiner, arbetssätt, praxis och handlingarna hos de som 
har ledande positioner inom eller över institutionerna. En del policyn och praxis vara avsedda att 
diskriminera och påverka vissa grupper negativt (Pincus, 1994 hos Kamali, 2005:32). Här kan 
man se skolans praxis och policy som systematiskt diskriminerar. Skolan är en institution där 
lärare har en viss kontroll över klassen, lärandet och betygssättning. Många av de intervjuade 
studenterna upplevde att deras lärare på Sfi hade stor makt. Läraren har både makten och ansvaret 
att sätta betyg, genomföra undervisningen med mera, så upplevelserna grundar sig på hur 
verkligheten är beskaffad inom skolan. Lärarens beteende påverkar eleverna i mycket stor 
utsträckning. Flera av våra intervjupersoner beskriver att de slutat på Sfi trots att de varit 
engagerade i början, därför att de upplevt att läraren varit ett hinder för inlärningen. 
Marcos och Raoul hoppar av och påbörjar praktik: 
 

R: Den andra läraren kunde ge oss uppgifter och mycket hängde på oss, att vi skulle klara arbetet 
själva. När jag inte kunde så vände jag mig till en kursansvarig. Det fanns även en annan ansvarig, en 
huvudman över den person jag vände mig till men jag pratade aldrig med den högsta ansvarige utan 
vår kursansvarige. Jag hade pratat med henne ett par, tre gånger. Hon föreslog praktik när jag berättade 
om svårigheterna för henne.  
Jag sade att läraren inte hade tid att förklara riktigt. Hon förklarade att det inte fanns resurser, att ibland 
kan man inte få den hjälp man behöver. Det finns inga pengar att satsa. Jag tog en praktikplats och 
slutade på Sfi. 

 
M: Jag var laddad i början, och såg framemot att läsa. Jag såg språket som nyckeln till samhället. 
Språket såg jag som mycket viktigt. Jag var engagerad i början. Men efter ett tag släppte jag allt. Sättet 
att undervisa avgjorde. Jag pluggade i fem månader. Jag hoppade av när jag fick praktiken… 

 
Nadja upplevde vissa lärare som svårare än andra, undervisningen varierande och ville också 
sluta för att börja en praktik istället trots att hon var angelägen om att lära sig svenska bra och få 
ett slutbetyg från Sfi:n. 
 

N: Genom gemenskapen med de elever som kom senare till klassen kunde jag känna gemenskap med. 
Folk som kunde arabiska. Det minskade på känslan av isolering. Även den läraren som var bra (inte 
den stränga utan den andra läraren). Hon tvingade inte oss att göra saker utan utgick ifrån våra behov. 
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Jag hade som mål att snabbt bli klar min Sfi utbildning, för att sedan ta en praktikplats som jag 
längtade till. Jag kände många gånger för att sluta och välja en praktikplats eftersom språket var svårt 
och undervisningen var olika, beroende på vem som undervisade.  

 
Att försvåra lärandet av språk för invandrare som studerar på Sfi genom att i princip vägra att 
undervisa eller genom att ställa så höga krav att eleverna tillslut inte vågar ”minsta lilla”, som 
Sirkka upplever det, är olika sätt att hindra lärandet för vissa elever. Konsekvensen blir att de 
känner sig vilsna i samhället och de känner sig utanför det svenska systemet. Helena tyckte att 
hennes språk inte räckte till och mycket hängde på kollegornas vilja att försöka förstå henne.  
 

H: Nej, det gjorde det inte. Det är många ord jag inte kan. På arbetsplatsen kunde de vara förstående, 
de som vill förstå förstår. En del vill inte förstå och de förstår inte hur jag än säger det. De har bestämt 
när man träffas att den här människan vill jag inte möta. 

 
Marco säger att han känner sig vilsen eftersom han hoppats få lära sig mer svenska på Sfi. Även 
han har en praktikplats idag. Han påpekar flera gånger under intervjun att han ser språket som 
nyckeln till samhället. Här kan man diskutera Essed ur många vinklar eftersom det går att urskilja 
en marginalisering av de Sfi studerande både genom beskrivna problem med lärare på Sfi och 
problemen att få vara delaktig i samhället om man saknar ”tillräckliga” språkkunskaper i svenska: 
 

M:…jag känner mig lite vilsen, för jag hade hoppats få lära mig mer svenska. Det är de erfarenheter 
jag haft av Sfi. Jag hade önskat att jag kunde ha fått ut mer av det. Språket är ju nyckeln till samhället. 
Mycket hänger på undervisningen. 

 
Elevernas bristande språkkunskaper i Svenska kan ha lett till marginalisering, att de hamnar 
utanför samhället i arbetslivet antingen genom att de inte kommer in i svenskt arbetsliv alls eller 
att de har en position där de upplever att de inte kan kommunicera lika bra med kollegorna som 
talar svenska som kollegorna kan kommunicera med varandra . Esseds exempel på vardagsrasism 
i klassrummet, elever som är mörka eller från etniska minoriteter osynliggörs. Marginaliseringen 
fortgår tack vare att eleverna problematiseras och därigenom legitimeras de diskriminerande 
handlingarna (Essed 2005:79). Faris berättar: 
 

F: Undervisningen var varierande, det hängde mycket på läraren. Undervisningen var mycket, mycket 
olika. Det skilde på undervisning och lärare. Vissa undervisade helhjärtat, andra inte. Vissa som 
undervisade helhjärtat, kunde berätta om kultur, samhället, traditioner, sammanhållningen, den sociala 
biten, matlagning, demokratin i Sverige, friheten med mera och de visade verkligen ett engagemang. 
De kunde vara nyfikna på oss. Jag är kristen och de kunde bli förvånade. De trodde att Irakier var 
muslimer. Det var skillnad på de engagerade och de oengagerade lärarna. Den oengagerade läraren 
kunde dela ut lite uppgifter och gå på kontoret eller cafét och dricka kaffe. Han släppte in oss i 
klassrummet och säga, här har ni datorerna eller uppgifterna och sen gå, vi visste att han skulle gå på 
cafét. 

 
Enligt Molina & de los Reyes behandlas invandrare olika beroende på var de kommer ifrån. Det 
finns en hierarki som rangordnar invandrare från muslimska länder längst ner och invandrare från 
norden längst upp (2005:295), om denna rangordning även finns inom ramen för Sfi skulle det 
kunna innebära att Raoul och Marco upplevde att deras lärare inte var engagerad på grund av att 
läraren kan ha haft en negativ bild av dessa män på grund av att de kom från ett muslimskt land. 
Marco och Raoul hade kanske kunnat lära sig svenska lika bra som Sirkka om undervisningen 
hade skötts på ett annat sätt 
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5.4  Innanför och utanför gränsen 
 
Helena berättar om sin tid på Sfi och lärarnas attityder. En parallell historia om institutionell 
diskriminering i samhället och trädgårdssamhällets kännetecken finns i slutet av hennes berättelse 
om språk och utanförskap. Diskriminering i samband med språk och nationalitet finns med på 
både fritids och Sfi i Helenas berättelse. En elev slutar efter att ha blivit trakasserad av läraren: 
 

I: Har någon lärare haft en dålig attityd? 
H: Ja, mot alla. Mot alla. Inte mot mig men mot en polsk kvinna, hon gick bara ett par lektioner. Man 
märker när någon hackar på någon hela tiden. Man märker det snart. Att man kanske inte passar in.  

 
Helena läste färdigt på Sfi men har inte positiva minnen av Sf i- studietiden. 
 

I: Vad känner du inför Sfi nu? 
H: Oro, jag skulle inte vilja gå om Sfi. Nej, usch. Jag klarar nog inte av det. Jag vet inte. Det är höga 
krav. Ilskan har jag lämnat bakom mig. 

 
Många av de intervjuade uttrycker att de är glada och tacksamma över att de fått lära sig svenska 
i viss mån trots svåra omständigheter med olika slags lärare, men det har inte varit i tillräcklig 
utsträckning för att klara sig för alla. Raoul har en praktikplats när vi intervjuar honom, men han 
talar arabiska hellre eftersom han upplever att han inte kan svenska tillräckligt bra för att tala det i 
intervjun. Han tycker att han klarar sig på praktiken där han kan tala arabiska med kollegor men 
önskar att han kunde få lära sig mer svenska. 
 

I: Räcker språkkunskaperna till en praktik nu? 
R: Jag förstår när jag hör svenska, ju mer svenska du hör ju mer lär du dig. Men jag skulle önskat lära 
mig mer svenska på Sfi:n. Mycket hänger också på lärarens vilja. 

 
Helena tycker inte att hon lärt sig tillräckligt bra svenska på Sfi heller, och hon upplevde även att 
det förekom diskriminering på hennes arbetsplats både gällande henne och elever som inte talade 
svenska flytande: 

 
I: Räckte Sfi:n till inför arbetslivet? 
H: Nej, det gjorde det inte. Det är många ord jag inte kan. På arbetsplatsen kunde de vara förstående, 
de som vill förstå förstår. En del vill inte förstå och de förstår inte hur jag än säger det. De har bestämt 
när man träffas att den här människan vill jag inte möta. När jag jobbade på fritids. Det kom utländska 
barn. Jag hade en arbetskompis som sade till de barnen, att de fick inte prata sitt modersmål. De barnen 
kunde inte prata alls då. De kunde ingen Svenska. Jag sade att de kunde prata sitt språk hur mycket de 
ville när de var med mig, de blev glada. Kan vi det?(sade dom). 
I: Man får inte förbjuda barn att prata sitt modersmål på skolan. 
H: Ja, jag vet det men de gjorde det ändå. De barnen kunde inte prata något annat språk… 

 
Helena visste att man inte får förbjuda eleverna att använda sina hemspråk. Genom att tala om för 
barnen att de fick tala fritt när hon, Helena var med dem, bröt hon till viss del sönder en 
diskriminerande individuell handling som hennes kollega påbörjat. Samtidigt säger Helena att 
hon inte kan tillräcklig svenska, och kanske upplevde hon att det var svårt att gå vidare med att 
anmäla kollegan till rektorn. Helena hade svårt att gå vidare med marginaliserandet av eleverna 
på sin arbetsplats eftersom hon själv hamnat utanför ”cirkeln” när gränserna drogs, genom att hon 
inte lärde sig svenska så pass bra på Sfi att hon kunde ”bryta sig in” innanför gemenskapens 
cirkel (Azar 2005:159). 
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6  DISKUSSION 
 
Institutionell diskriminering rör institutionernas policy, rutiner, arbetssätt, praxis och 
handlingarna hos de som har ledande positioner inom eller över institutionerna. En del policyn 
och praxis vara avsedda att diskriminera och påverka vissa grupper negativt (Pincus, 1994 hos 
Kamali, 2005:32). Eftersom vissa lärare använde sin makt på ett sätt som fick elever att uppleva 
obehag, utsatthet mm, så kan man säga att vissa Sfi studenter upplevt institutionell 
diskriminering. Vi kan visa att konsekvenserna av att lärare på Sfi inte upplevdes som engagerade 
blev, att elever upplevde att de inte lärde sig svenska och slutade sin Sfi utbildning. De, som 
upplevde att läraren varit alldeles för krävande hade också svårt att lära sig svenska. Enligt de 
resultat vår undersökning visar verkar det som att Marco och Raoul kanske råkat ut för 
institutionell diskriminering. Gränsdragningens teori av Azar, kan spegla att Lisa och Nadja ännu 
inte tilldelats permanenta platser, utan att ”diskussionen pågår” om de får komma in innanför 
gemenskapens cirkel (Azar 2005:41,s.159-160). Många av de intervjuade upplevde att lärarna 
hade stor makt. Skillnader mellan männens och kvinnornas upplevelser av Sfi kan upptäckas, 
men det är svårt att peka ut vad skillnaderna beror på. Trädgårdssamhället hålls i ordning av 
trädgårdsmästaren, som håller reda på ogräs och ädla plantor (Bauman 1989:136) . 
Trädgårdsmästaren är då också en slags gränsdragare. Vårt material visade på vikten av 
relationen mellan lärare och elev. Nästa steg i fortsatt forskning i detta ämne skulle kunna vara att 
även intervjua lärarna.  
 
De intervjuade resonerade på olika vis kring sina upplevelser av utsatthet och utanförskap på Sfi. 
Det förekom att elever berättade att de känt sig vilsna, förvirrade och att vissa elever tog på sig 
skulden för att de inte lärt sig svenska. Vissa upplevelser kunde tolkas som institutionell 
diskriminering på Sfi. Enligt skolverket (2008) läroplan skall Sfi utbildningen ge elever som 
saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, möjligheter att utifrån sina olika 
förutsättningar, behov och personliga mål utveckla förmåga att kommunicera muntligt och 
skriftligt på Svenska. Sfi eleverna i den här studien beskriver sin studietid i en skala från bra 
lärorikt, till meningslöst och slöseri med tid. Deras upplevda resultat följer inte skolplanes strävan 
efter uppsatta mål. Enligt Bauman teori om trädgårdssamhället (1989) kan man analysera delar av 
Sfi som ett trädgårdssamhälle, där vissa lärare antagit trädgårdsmästarens roll. Det leder till att 
eleverna känner sig bedömda på förhand och lärarnas agerande upplevs som strängt eller 
nonchalant- trädgårdsmästaren är instrumentell i sina handlingar och bedömer skillnaden mellan 
ogräs och ädla plantor noga. Lärarens avsikter behöver inte vara ”onda” men kan leda till att 
elever känner sig utsatta och upplever utanförskap. Trädgårdsmästaren (Bauman 1989:136) som 
är mån om att rätt växter stannar innanför trädgården och att ogräset åker ut eller förädlas är 
också ett slags ”gränsdragare” som Azar tar upp om att gränser dras av de som befinner sig 
innanför gemenskapens cirkel.  
 
Vi kan bekräfta att en viss institutionell diskriminering förekommit. Fortsatta studier skulle kunna 
klargöra huruvida det förekommit flera former av diskriminering, om den varit avsiktlig eller 
oavsiktlig osv. på Sfi. Alla intervjuer visade inte på upplevelser av utanförskap och utsatthet på 
Sfi, men de flesta personer vi intervjuade gav uttryck för att de känt sig illa till mods i något 
avseende inom ramen för Sfi. Deras upplevelser kunde analyseras på många sätt. Man kan 
argumentera för att deras upplevelser kan bero på andra faktorer, deras inställning, bakgrund, att 
de som läst tidigare tyckte att det var lättare än de som inte studerat mycket och att 
undervisningsformen i Irak och Finland kanske skiljer sig från svensk undervisning mm.  
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Samtidigt finns en sida av vår undersökning som ökar sannolikheten för att det handlar om etnisk 
diskriminering eftersom arenan är en plats där många etniciteter möts och ska tillsammans lära 
sig svenska. Rasismens existens förnekas, och den som utsätts för diskriminering eller rasism får 
ännu svårare att försvara sig (Essed 2005:73). Det som talar för att upplevelser av utsatthet och 
utanförskap kunde bero på diskriminering är flera. En del intervjupersoner beskriver att 
undervisningen var varierande, både lärorikt och samtidigt bristfällig, beroende på vem som 
undervisade. Det sker en marginalisering, som upprätthålls hålls genom att man problematiserar 
elever med utländsk bakgrund och på så vis legitimerar sitt agerande (Essed 2005:79). Vi kan inte 
bevisa detta med vår empiri, men våra intervjuer antyder att det finns en marginalisering. 
 
Den narrativa hermeneutiska metoden som vi arbetat med har både främjat och begränsat oss i 
vår undersökning. Intervjupersonerna har fått berätta fritt om sina upplevelser, men vi har inte 
pressat dem att berätta mer om vissa företeelser som vi hade kunnat ha intresse av utan låtit dem 
berätta sina berättelser och leda oss in på olika spår. Om vi ställt fler detaljerade frågor som i ett 
strukturerat upplägg hade vi antagligen fått andra svar men på bekostad av att de intervjuade inte 
fått samma möjlighet att styra samtalet.  
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