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Medborgarskapandets praktiker
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Upplägg/resultat
• Individualisering – jämförelse folkhögskola och 

Komvux
• Normalisering – Komvux 
• Erkännande – Komvux
• Förebildande – fritidsledarstuderandes banor 
• Klass – folkhögskoledeltagares tankar om yrkesval 
• Klass och kön – Komvuxelevers tankar om yrkesval 
• Migration – om tillhörighet, inkludering och 

exkludering
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Migration, lärande och social 
inkludering – ett forskningsprogram
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Övergripande syfte och perspektiv
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• På vilket sätt bidrar olika sammanhang för (unga) 
vuxna migranters deltagande i språkstudier till 
sociala inkludering?



Social inkludering
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• Social inkludering en fråga om medborgarskapets 
olika dimensioner
– Rättigheter och skyldigheter (formellt och 

substantiellt)
– Deltagande (formella och informella former)
– Tillhörighet (principer för vilka som räknas och 

inte)



Ett tvärvetenskapligt program
• Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik (projektledare)
• Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete (projektledare)
• Robert Aman, universitetslektor i pedagogik
• Helena Colliander, universitetslektor i pedagogik
• Sabine Gruber, docent och universitetslektor i socialt arbete
• Ronny Högberg, universitetslektor i pedagogik
• Nedzad Mesic, Fil Dr i etnicitet
• Sofia Nordmark, universitetslektor i socialt arbete
• Sofia Nyström, docent och universitetslektor i pedagogik
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Forskningssammanhang
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• Språkintroduktion inom gymnasieskola och på 
folkhögskola

• Etableringsverksamhet i studieförbundens regi –
t.ex. svenska från dag 1 (ABF, Sensus)

• Utbildning i svenska för invandrare (SFI)



Longitudinell forskningsdesign
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• Insamling av styrdokument och pedagogiska 
dokument

• Observationer av olika utbildningssammanhang, i 
undervisning och utanför klassrummet 

• Intervjuer med lärare, cirkelledare, 
skolledare/motsvarande och elever/deltagare

• Deltagar-/elevintervjuer är huvudfokus
– dåtid, nutid och framtid.



Uppföljande intervjuer
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• 2-3 år respektive ytterligare 2-3 år senare följs 
intervjuer upp med deltagarna
– Hur resonerar deltagare/elever kring initiala 

studierna retrospektivt? Var de viktiga för att nå 
de mål eleverna/deltagarna har haft/har?

– Vilka andra sammanhang tillskrivs värde på 
deltagarnas/elevernas väg mot (potentiell) social 
inkludering? Varför? Varför inte? 



Svenska från dag 1
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Språkintroduktion
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Avslutade delstudier
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• Studie av ABFs arbete med svenska från dag 1
– Svenska(r) från dag ett: En studie av ABFs arbete med 

asylsökande 
– http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1230341/FULLTEXT01.pdf
• Studie av Sensus verksamhet med svenska från dag 1 och 

vardagssvenska
• http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1346504/FULLTEXT01.pdf

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1230341/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1346504/FULLTEXT01.pdf


Avslutade delstudier
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• Studie av SI på gymnasieskola och på folkhögskola

– Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på 
gymnasieskola och folkhögskola

– http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1253760/FULLTEXT02.pdf

• Studie av Linköpings kommuns språkintroduktion
– Uppdrag: introduktion – Om organisering av språkintroduktion för 

nyanlända i Linköpings kommun
– Opublicerat manus

• Studie av arbetet med suggestopedi som metod inom sfi i två 
kommuner

– Opublicerat manus

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1253760/FULLTEXT02.pdf


Pågående delstudier 

2019-10-01 15Andreas Fejes

• 2019-2021 Studie av sfi i två mellanstora kommuner 
finansierat av Centrum för kommunstrategiskas 
studier (CKS).  



Nuvarande medfinansiärer till 
forskningsprogrammet
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• Linköpings universitet
• Länsstyrelsen i Östergötland
• Norrköpings kommun
• Linköpings kommun
• Samordningsförbundet RAR i Sörmland
• ABF nationellt
• Sensus lokalt
• Bildningsförbundet Östergötland
• Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)



Insamlad data dags datum - observationer
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• 3 gymnasieskolor 

– två större städer
• 2 folkhögskolor 

– två större städer
• 7 platser inom studieförbund 

– en storstad, två större städer och två mindre tätorter på landsbygd
• 3 sfi skolor

– En större stad och en mellanstor stad



Insamlad data dags datum – intervjuer
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• Deltagare/elever: 143

– 74 elever på SI
– 61 deltagare i 

studieförbundens 
etableringsverksamhet

– 8 elever inom SFI
• Lärare/cirkelledare: 44

– 27 lärare på SI
– 5 lärare på sfi
– 12 cirkelledare i 

studieförbundens 
etableringsverksamhet

• Skolledare/Verksamhetsle
dare: 20
– 7 skolledare SI
– 2 skolledare sfi
– 11 verksamhetsledare i 

studieförbundens 
etableringsverksamhet

• Studievägledare: 1
– 1 studievägledare SI 





• Studier i tre av ABFs distrikt 
– Storstan
– Stan
– Orten

• Intervjuer med
– 46 deltagare
– 8 cirkelledare
– 9 personer i ledningsposition
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Deltagarna
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• En planlös tillvaro

• Cirkeln som andningshål

• Viljan till inkludering och drömmar om framtiden



En planlös tillvaro

2019-10-01 22Andreas Fejes

När man inte har permanent uppehållstillstånd och 
man bor tillfälligt, så känner man att  man bor tillfälligt 
i Sverige. Och människor blir förvirrade när de ska 
tänka, de kan inte koncentrera sig innan det har fått 
permanent uppehållstillstånd. Det påverkar vilken ålder 
man har när man kom till Sverige, de lär sig bättre när 
de är unga. Men när de är äldre blir det jobbigt, svenska 
språket, när man känner att man bor tillfällig i Sverige 
(Deltagare 44). 



Cirkeln som andningshål
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Ja, jag kan bara rekommendera de som sitter i hemmet, 
de måste inte. De måste komma till ABF. Här kan man 
hitta kompisar, man kan lära sig svenska och man kan 
ha mer kontakt. ABF är inte en skola för mig, ABF är ett 
hem. Jag känner mig hemma när jag är här (Deltagare 
1).



Vilja till inkludering
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Eftersom jag vet att det är genom lärandet, språket, som 
jag kan komma in i samhället. Jag skulle vilja ha, 
genom att lära mig språket, få en bättre kontakt med 
svenskarna och det svenska samhället (Deltagare 46). 



Organisering
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• Turbulent

• Förändrat deltagarantal

• Materiella och organisatoriska resurser

• Arbetet med att nå potentiella deltagare

• Relation till annan vuxenutbildning



Relation till annan vuxenutbildning
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Och vi jobbar mycket effektivare, tycker jag. För att vi 
behöver inte sitta med dator hela tiden, med papper. Vi 
jobbar med människor och vi träffar människor. Folk 
går på SFI och kommer tillbaks till ABF. Men sen, för 
att de ska få den här dagersättningen, man ska närvara 
[på SFI]. Sedan kommer de och lär sig språket på ABF. 
Men där [på SFI] sitter man bara vid en dator och det 
finns ingen som kan hjälpa oss. Eller lärarna sitter i 
kontoret och vi sitter här. Och då händer inte den där 
relationen som man behöver (Ledning 6).



Kursinnehåll
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• Språket – grammatik, att samtala

• Att lära om det svenska samhället

• Det förlängda klassrummet



Språk, samhälle och förlängt klassrum
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En sak som de inte förstår är när det finns ett hus och 
trädgård men inte ett staket, så det är publikt för dem 
och det är allmänhet. ”Nä, det är privat”, ”Ja, men det 
stod ju staketen så vad ska vi göra? Och äpplen, jag är 
hungrig, det finns äpplen”, ”Nej, men du går in och 
knackar och frågar om du kan få. Om de säger okej, så 
tar du, men om säger nej så är det bara att gå tillbaka”. 
Ja, det är det som är uppfostran (Cirkelledare 5)



Att leda cirklar

2019-10-01 29Andreas Fejes

• Sambandscentralen

• Fokus här och nu

• Hopp och förtvivlan, privat och professionellt



Sambandscentralen
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De vill hela tiden ha till exempel papper, intyg till 
Migrationsverket, socialen, eller dagis. En asylsökande, ska gå till 
bodybuilding och de vill ha intyg för att få  lite rabatt. Hela tiden 
måste jag ta hand om deras önskemål, jag gör allt. Från början, 
började jag klockan nio och jobbade till fem varje dag. Jag tar hand 
om mycket folk och då är alla nöjda. Hela tiden kommer folk och 
jag hjälper dem mycket, de behöver till exempel någonting, jag 
bokar tid till dem hos till exempel en doktor, jag gör det, jag pratar 
med deras handläggare på Migrationsverket, banken, doktor, 
vårdcentralen, advokaten. Jag ger mycket till alla deltagare, därför 
är de också jättenöjda. De kommer inte bara till oss för att studera 
svenska, vi hjälper dem mycket (Ledning 4). 



Hopp och förtvivlan
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Man gratulerar självklart, men jag tror också att de 
andra som har väntat längre, det påverkar också dem. 
”Varför fick hon, varför fick inte jag?” Och ”Hon har 
bara varit här kanske i två år, jag har varit här i två och 
åtta månader”. Jo, men de är ändå glada. Men då får 
man säga ”det kommer säkert, det kommer säkert”. 
Men det är många som får det här nu också före jul. Nu 
skickar de alla beslut nästan. Så man får hoppas på att 
de får. Irakier till exempel, de får vänta jättelänge. 
Syrier, lite kortare tid. Sen beror det på vilket sätt de 
har kommit hit, om de har sökt asyl (Cirkelledare 6).



Privat och professionellt
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Det var faktiskt min man. Han såg ju hur dåligt jag 
mådde. Då sade han att: ”Du får ta lite ledigt och känna 
liksom det här, du kan inte lösa världens problem, du 
kan inte lösa problemen för alla här”, utan vi gör så gott 
vi kan. Vi erbjuder det som vi kan erbjuda, som vi tror, 
som vi hoppas kan förändra deras, den här svåra, svåra 
tid (Ledning 1).



Avslutning

2019-10-0133Andreas Fejes



ABF - Sammanfattning
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• Socialt arbete och gränsdragningens problematik
• Fritt och frivilligt 
– Studieförbundens frivillighet i att ta del av statens 

riktade anslag
– Offentligas ansvar kontra det - Är det rimligt att 

det offentliga lägger så pass stort ansvar på 
frivilliga krafter att med knappa resurser leverera 
sociala insatser för en så pass utsatt grupp av 
människor? 



Cirklarna erbjuder möjligheter
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• Genom sitt upplägg erbjuder cirklarna en arena där 
det blir möjligt att delta som jämlikar, att artikulera 
sina egna behov och formulera sina egna drömmar 
inför framtiden, och känna sig erkända och som 
tillhörande, något som bidrar till social inkludering. 
Denna roll som plats för lärande, erkännande och 
stöd i utövande av ens rättigheter är viktig och kan 
tjäna som exempel på hur också andra verksamheter 
potentiellt kan bidra till social inkludering,



Avrundning
• Utbildning som medborgarskapande aktivitet 
• Bidrar till inkludering genom att erbjuda rätt till 

utbildning
• Deltagarna upplever aktiviteterna som meningsfulla 

– blir sedda som deltagare
– tillåts delta, oavsett språk 

• Erbjuder omfattande socialt stöd 
– som vida överskrider det professionella uppdraget 

• Skapar sammantaget en känsla av tillhörighet – ett 
hem 
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Folkbildningens roll idag
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• Inte minst blir denna fråga central i en tid då migration allt 
oftare omtalas i termer av problem, kostnader och hot, där 
asylsökandes rättigheter, rätt till deltagande och tillhörighet 
alltmer ifrågasätts och utmanas. Här aktualiseras en kärnfråga 
inför framtiden: Hur ska framtiden skapas och vilka ska ges 
möjlighet att forma och bli en del av den? Vem är det som drar 
gränser för samtidens och framtidens samhällsgemenskap, att 
definiera det innehåll som denna gemenskap ska bygga på? En 
av vår tids ödesfrågor är: Hur kan en gemenskap som bygger på 
mångfald snarare än enfald skapas, en gemenskap som är 
inkluderande? Och vilken roll ska och bör folkbildningen ha för 
att skapa denna framtid? Frågorna är stora och likaså 
insatserna. 
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