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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera de diskurser som manifesteras inom mediedebatten 
om Sfi 2018, samt synliggöra de underliggande budskapen inom dessa diskurser och förankra dem i 
rådande språkideologier. Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor: Vilka diskurser kring Sfi kan 
identifieras i mediedebatten 2018? Vad sägs om andraspråksinlärning och andraspråksinläraren inom 
dessa diskurser? Vilka språkideologier framträder i debatten? Med teorier om språkideologi som bas 
och kritisk diskursanalys (CDA) som metod fokuserar studien på hur verkligheter konstrueras genom 
olika yttranden om Sfi. 17 tidningsartiklar från svensk media 2018 har analyserats. Resultaten visar att 
det finns fem framträdande diskurser i den mediala debatten om Sfi: bristdiskursen, driftformsdiskursen, 
strukturdiskursen, flerspråkighetsdiskursen och komplexitetsdiskursen. Trots de olika egenskaper varje 
diskurs besitter i sitt sätt att framställa och konstruera utbildningsformen Sfi, delar de alla, förutom 
komplexitetsdiskursen, en liknande syn på andraspråksinlärning och andraspråksinläraren. 
Andraspråksinlärning beskrivs allt som oftast i termer av effektivitet med arbete som slutgiltigt mål och 
andraspråksinläraren framställs främst som passiv och maktlös.  Resultaten visar vidare på hur att 
yttranden om Sfi inom samtliga diskurser bottnar i en enspråkig norm och i en språkideologisk idé om 
svenska språkets högre status. Trots ett på senare tid pluralistiskt skifte och en officiell betoning av 
språklig mångfald framträder i debatten om Sfi en puristisk språkideologi.  
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1. Inledning  
Alltsedan Sfi startade i slutet av 60-talet har undervisningsformen blivit utsatt för hårda angrepp i media. 
Framförallt har man riktat kritik mot en dålig genomströmning, för låg studietakt, dåliga resultat hos 
eleverna, förlegade arbetsmetoder och bristande utbildning hos lärarna. En del av kritiken 
överensstämmer med skolinspektionens granskningar av verksamheten, medan en del av kritiken tycks 
ligga i orealistiska förväntningar på språkinlärare och språkinlärning (Lindberg & Sandwall, 2007:90). 
Lindberg (1996:273) markerade redan 1996 kritik mot massmedias utspel om Sfi och betonade där hur 
vem som helst gick in i en expertisroll om utbildningen utan att ta hänsyn till relevant forskning eller 
undersökningar av själva undervisningen och att detta har skapat en ”sanning” hos politiker och gemene 
man att Sfi- undervisningen är undermålig (ibid). Som vidare poängteras av Lindberg & Sandwall 
(2007:90) tycks Sfi- utbildningen, i media, blivit en syndabock för en misslyckad integration och som 
Hyltenstam och Milani (2012:87) framlägger har utbildningen använts som ett symboliskt redskap för 
att uttrycka maktdimensioner mellan invandrare och majoritetsbefolkningen.  
 
Valåret 2018 var inget undantag. Det diskuterades och debatterades flitigt i svensk media olika 
språkpolitiska frågor. Språkkrav, språkplikt eller undervisning i samhällsorientering för invandrare 
lyftes alla som förslag från olika politiska partier. Även utbildningsformen Svenska för invandrare (Sfi) 
blev återigen föremål för debatt efter att programmet Kalla Fakta i TV4 gjort en granskning av SFI och 
de privata aktörer som fått kontrakt med kommuner för att bedriva SFI- verksamhet. Denna granskning 
blev startskottet till en ny mediedebatt kring utbildningsformen och dess förutsättningar. I augusti 2018 
tillsatte även regeringen en särskild utredning angående SFI i syfte att höja kvalitén och öka antagandet 
till utbildningen (Skolvärden, 2018).  
 
Föreliggande studie avser studera de bakomliggande budskapen i den samtida debatten om Sfi. Media 
har en viktig roll i hur de påverkar våra uppfattningar och vår kännedom om världen (SOU 2006:21). Å 
ena sidan får vi genom massmedia ökad kunskap om olika företeelser, å andra sidan bidrar även medier 
till att avgränsa denna kunskap och förmedla en förenklad, avskalad och tillvisso även vinklad bild av 
verkligheten (Bergström & Boréus, 2005:13). Relationen mellan media och samhället är därmed nära 
förankrad. Denna relation blir än mer påtaglig för individer vars utbildningsform ingår i samhälleliga 
mediediskurser då diskurserna kan komma att påverka både skolans praktik och de individer som ingår 
där.  

1.1. Syfte och frågeställningar  
Enligt 2010 års skollag (2010:800) ska alla utbildningsformer främja jämställdhet och alla människors 
lika värde. Då samhälleliga diskurser bidrar till att upprätthålla och reproducera maktförhållanden 
(Fairclough, 1992) kan en kritisk granskning av dessa bidra till att förflytta dessa maktpositioner för att 
istället främja den förespråkade jämställdhet samt söka förändring i det förgivet tagna. Syftet med denna 
studie är således att granska diskurserna som framträder om Sfi i mediedebatten 2018, samt synliggöra 
den språksyn som finns inom diskurserna och vidare relatera dessa till rådande språkideologier.  
 
Utifrån detta syfte ämnar studien besvara följande frågeställningar: 
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- Vilka diskurser kring Sfi kan identifieras i mediedebatten 2018? 
- Vad sägs om andraspråksinlärning och andraspråksinläraren inom dessa diskurser och vilka är 

aktörerna bakom dessa yttranden?  
- Vilka språkideologier framträder i debatterna?  

2. Bakgrund 

2.1. Utbildning i svenska för invandrare 
Trots att förkortningen Sfi (Svenska för invandrare), enligt 2010 års skollag (SFS 2010:800), inte längre 
används, till förmån för termen ”Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare”, är förkortningen 
så pass etablerad att benämningen fortfarande används både av aktörer inom verksamheten som av 
aktörer utanför. Givet dess utbredda användning, och givet denna uppsats syfte, kommer förkortningen 
Sfi användas parallellt med begreppet ”Utbildning i svenska för invandrare”. Syftet med Sfi är att genom 
kvalificerad språkundervisning lära vuxna invandrare att utveckla ett funktionellt andraspråk med 
grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar även till att förse illiterata invandrare 
möjlighet att utveckla läs- och skrivkunskaper. Utbildningen ska förse eleverna med språkliga 
kommunikationsredskap för vardagliga, samhälleliga och arbetsrelaterade ändamål (Skolverket, 2019a).  
 
Sfi som utbildningsform har funnits sedan 1965 då riksdagen beslutade att införa kostnadsfri 
svenskundervisning till följd av den ökade arbetskraftsinvandringen. Sedan dess start har ett antal 
reformer genomförts som samtliga banat väg för hur utbildningsformen ser ut idag (SOU 2003:077). 
Från att på 60-talet vara berättigad till 200 undervisningstimmar, ökade man detta under 70-talet till 240 
timmar. 1986 gjorde man om undervisningsformen och delade upp denne i grund- och påbyggnads SFI 
som tillsammans utgjorde 700 undervisningstimmar. 1991 infördes återigen en sammanhållen 
utbildning men med en större individualisering gällande timantalet utifrån elevers kunskaper och behov. 
Sedan 1996 har man prövat detta genom nationella prov. 2003, efter ett initiativ om än större 
individanpassning, infördes fyra nivåer och tre studievägar (ibid:65). Sedan 2013 omfattas SFI av 
läroplanen för vuxenutbildningen som innehåller och preciserar kunskapskraven för betygsnivåerna A-
E (Skolverket, 2019a; Rosén, 2013:102; Hyltenstam & Milani, 2012:83).  
 
Sedan den 1 juli 2016 är Sfi inte längre en egen skolform utan ingår i den kommunala 
vuxenutbildningen. Det är således hemkommunerna som ansvarar över tillhandahållandet av denna 
utbildningsform och att den erbjuds för de personer över 16 år som är bosatta i landet och saknar de 
kunskaper i svenska språket som utbildningen ämnar ge. Undervisningen i svenska för invandrare ska 
omfatta minst 15 timmar per vecka, men kan anpassas efter elevens behov om detta skulle förefalla 
nödvändigt (SKOLFS 2015:482). Det är även kommunens ansvar att tillgängliggöra utbildningen för de 
som har rätt till den så snart som möjligt men inom tre månader efter att detta berättigats, om det inte 
finns särskilda undantagsskäl (SKOLFS 2017:595).  
 
Utbildning i svenska för invandrare omfattas, sedan 2002, av tre olika studievägar som vardera består 
av olika kurser. De olika studievägarna skiljer sig åt dels i studietakt, dels i språkkunskaper och dels i 
utbildningsbakgrund. Studieväg 1, som utgörs av samtliga kurser A, B, C och D, riktar sig till personer 
med kort studiebakgrund och med väldigt knappa kunskaper i svenska språket. Studieväg 2, som 
innehåller kurserna B, C och D vänder sig till de lite mer studievana medan studieväg 3, med kurserna 
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C och D, främst vänder sig till personer med betydande studievana. Syftet är att alla ska avsluta kurs D, 
men en elev kan också välja att avsluta utbildningen efter varje kurs (Skolverket, 2019a).  
 
Den ökade invandringen till Sverige de senaste decennierna har även lett till ett ökat tryck på Sfi-
utbildningen. Under 2000-talet har invandringen varit som högst, med ca 60 000 invandrade personer 
per år. År 2016, strax efter flyktingkrisen 2015, erfor Sverige den högsta invandringen någonsin med 
över 163 000 invandrade, en siffra som sedan dess minskat (SCB, 2019). Enligt Skolverket (2019b) har 
antalet elever som studerar på Sfi ökat under hela 2000-talet, 2017 hade Sfi 222 000 elever. Spridningen 
bland eleverna är stor gällande deras utbildningsbakgrund, 18 procent av Sfi-eleverna har en kort 
utbildning som är mindre än 6 år medan 61 procent har en lång utbildning om minst 10 år. 31 procent 
av eleverna på SFI kommer från Syrien vilket gör det till det vanligast födelselandet bland eleverna. Det 
vanligaste modersmålet på Sfi är således arabiska, följt av tigrinska, somaliska och persiska (Skolverket, 
2019b).  
 
Enligt de studieresultat som Skolverket (2019b) presenterat för 2017 finns resultatinformation för cirka 
81 000 deltagare. Övriga har antingen avbrutit kurserna (23 procent) eller planerar fortsätta med dessa 
nästkommande (41 procent). Av de 81 000 registrerade har 98 procent blivit godkända och de resterande 
fått betyget F. Av den sammanslagna statistiken för samtliga Sfi-kurser framgår det att elever i 
genomsnitt tillbringade 501 studietimmar på Sfi för att avsluta en kurs med godkänt resultat, en siffra 
som dock varierar markant beroende på vilken studieväg och kurs eleven börjat sin utbildning med. 
Elever som påbörjade utbildningen på kurs 3D och sedan fick godkänt resultat på kursen avlade i 
genomsnitt 159 timmar medan de elever som började på kurs 1A i genomsnitt studerade i 603 timmar 
(Skolverket, 2019b).  
 
Sedan 2009, då en ny språklag trädde i kraft i Sverige, har Sfi:s roll som utbildare i svenska språket fått 
ökat stöd. Språklagen ska ”värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes 
tillgång till språk” (SFS 2009:600) syftar vidare till att specificera det svenska språket, jämnt med andra 
språks status och ställning i det svenska samhället. Lagen vill dels skydda svenskan mot den alltmer 
dominerande engelskan, och dels främja språklig mångfald (SFS 2009:600). Detta innebär att alla som 
är bosatta i Sverige ska kunna använda samhällets gemensamma språk, det vill säga svenskan, och tillges 
möjlighet till det. Språklagen blir då av stor relevans för Sfi:s gällande både dess roll i samhället och 
utbildningens innehåll. Men, som uppmärksammas av Lindberg och Sandwall (2017:122) är språklagen 
inte bara relevant för Sfi sett till dess praktiska och pedagogiska praktik, utan kan även synliggöra frågor 
om olika språkvarieteters status. De lyfter begreppet linguicism, som enligt Philipsson (1992:56) 
betecknar en hierarkisk lingvistisk ordning där vissa blir diskriminerade på grund av dess språk, och 
menar att den nya språklagen eventuellt kan användas för att motverka sådan typ av diskriminering 
(Lindberg & Sandwall, 2017:122).  

 Skolinspektionens granskning av Sfi  
Skolinspektionens (2018) senaste granskning över Sfi, från 2018, med särskilt fokus på undervisningen 
och på vilket sätt elevers tillgodogörande och utvecklande av ett funktionellt andraspråk främjas, visar 
en varierad bild över verksamheten med en rad brister främst gällande individanpassningen för elever 
med snabbare progression (Skolinspektionen, 2018). De genomförda observationerna som utfördes i 
samband med granskningen visade på att elever ofta stöter på samma eller liknande lektionsupplägg där 
det är förekommande att elever får repetera samma uppgifter istället för att gå vidare med nya 
utmaningar. Skolinspektionen (2018) slår vidare fast att detta resulterar i en hämmande språkprogression 
som i längden försenar chanserna till att snabbt komma ut i samhälls- och arbetslivet. Andra 
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problemområden som lyfts i granskningen är att innehållet ibland uppfattas irrelevant bland eleverna 
och att undervisningen inte är utmanande nog, vilket vidare kan leda till att elever tappar motivation och 
att progressionen därav blir lidande. Vidare har undervisning med anknytning till vidare studier lyst med 
sin frånvaro, likaså ett vuxenpedagogiskt förhållningssätt, där hänsyn torde tas till eleven som en mogen 
individ som bör ges mer självbestämmande och inflytande över undervisningen. Det bristande 
inflytandet speglar en passiv inlärningssituation där talutrymmet mestadels upptas av läraren och lite 
utrymme ges till eleven (Skolinspektionen, 2018). 
 
Förutom ovan nämnda för verksamheten problem- och utvecklingsområden fann Skolinspektionen 
(2018) i sin kvalitetsgranskning en rad framgångsfaktorer. Främst D-kursen på Sfi präglas på många 
platser av en aktiv och engagerande undervisning där eleverna får nyttja personliga ämnen i ett öppet 
klassrumsklimat med stort fokus på kommunikation. Skolinspektionen (2018) fann även positiva 
resultat gällande jämställdhetsperspektiv, både i undervisningen, dess arbetsformer och arbetssätt samt 
dess innehåll. Detta innebär att man inte tar hänsyn till könstillhörighet vid de olika arbetsmomenten 
under undervisningen, och att ämnen och teman som rör jämställdhet kopplas till samhället likväl som 
till kursplanen och undervisningen (Skolinspektionen, 2018).   

2.2. Tidigare forskning 
Kapitlet om tidigare forskning utgår dels från Sfi som ett gemensamt kunskapsområde och dels tidigare 
forskning om språkideologier i Sverige.  

 Sfi som forskningsfält 
Trots det stora fokus på Sfi i media har det under historien ägnats relativt lite forskning åt verksamheten 
(Rosén, 2013:33, Sandwall, 2013:259), en trend som under de senaste åren dock har förändrats (Rydell, 
2018:21). Majoriteten av denna forskning har varit av kvalitativt slag med etnografiska metoder såsom 
observationer och intervjuer med utgångspunkt hos de aktörer som deltar i utbildningen (se t.ex. 
Lindberg, 1995; Lundgren, 2005; Rydell 2018).  
 
En forskning som anammar ett mer utbildningskritiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv på flera 
samhällsnivåer, från makro till mikro, är Carlsons (2002) avhandling Svenska för invandrare- brygga 
eller gräns. Hon belyser dels en samhällelig aspekt och konstaterar hur utbildning i svenska för 
invandrare är rotad i en välfärdsidé präglat av en stark optimism gällande utbildningens funktion i att 
fostra goda samhällsmedborgare. I relation till Sfi belyser hon hur dessa samhällsmedborgare innefattar 
en normativ svenskhet som står i kontrast till det invandrarskap som aktörerna själva besitter. Detta 
framkommer även i de intervjuade deltagarnas berättelser där de beskriver Sfi både som gynnande för 
deras självutveckling men också som missgynnande då de ofta positioneras inom ramen för sitt 
invandrarskap och i termer som bakåtsträvande, ojämlika och passiva (Carlson, 2002).  
 
Rosén (2013) uppmärksammar även hon kategorisering och identifiering i relation till Sfi i sin 
avhandling Svenska för invandrarskap? Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen 
Svenska för invandrare. Utifrån ett postkolonialt, sociohistoriskt och språkpolitiskt teoretiskt perspektiv 
kombinerar Rosén diskursanalytiska studier av Sfi:s styrdokument från starten 1965 till 2011 
tillsammans med etnografiska metoder som deltagande observation. Avhandlingen synliggör hur de 
diskurser som präglar styrdokumenten speglar av sig i klassrumsinteraktionerna elever emellan. 
Föreställningar om kön, språk och identitet utgör en gränsdragande grund mellan det/de som exkluderas 
och det/de som inkluderas inom ramarna för det svenska samhället. Vidare påvisar Rosén hur 
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diskurserna om Sfi-deltagarna förändrats över tid och gått från ett pluralistiskt perspektiv till ett 
maraknadsperspektiv med ett allt större fokus på arbetsmarknad och anställbarhet (Rosén, 2013:131).  
 
Även Lindberg och Sandwall (2007) analyserar Sfi:s historiska utveckling, och poängterar, i likhet med 
Rosén, att utbildningen dels ska uppfylla arbetsmarknadens behov och dels ska uppfylla de demokratiska 
behoven såsom deltagande i samhället. Artikeln Nobody’s darling? Swedish for adult immigrants: A 
critical perspective, problematiserar redan i titeln utbildningsformen. Termen Nobody’s darling syftar 
till utbildningen låga status och de meningsskiljaktigheter och konflikter gällande dess roll i samhället 
samt dess ekonomiska förutsättningar. De belyser vidare att den kritik som man i exempelvis media 
riktat mot Sfi ofta grundar sig i felaktiga fakta, orealistiska förväntningar på individers språkinlärning 
och felaktiga orsaksförklaringar till utebliven språkprogression som till exempel bristande motivation. 
Sfi- utbildningen har därmed i massmedia erhållit ett symboliskt värde för en misslyckad integration där 
sociopolitiska och kognitiva faktorer negligeras (Lindberg & Sandwall, 2007: 90). I den senare artikeln, 
Conflicting Agendas in Swedish Adult Second Language Education (Lindberg & Sandwall, 2017), av 
samma författare, beskrivs hur den så kallade arbetslinjen inom Sfi fortsatt prioriterats över andra mer 
långsiktiga utbildningsrelaterade mål. Idag räknas alltså Sfi främst som ett verktyg för arbetsmarknaden, 
där elevernas utträde till denne värderas mer än vad deras faktiska språkprogression gör (Lindberg & 
Sandwall, 2017:119). Artikeln belyser också tidigare forskning gjord av Sandwall (2013) angående Sfi-
elevers möjlighet till interaktion och språkinlärning på arbetsplatspraktiker. Forskningen pekade även 
den på Sfi:s arbetslinje och demonstrerar hur Sfi främst räknas som ett arbetsmarknadsverktyg då det 
egentligen ges för få tillfällen till språkprogression och interaktion under elevernas praktik. I en vidare 
analys beskriver Sandwall (2013) hur detta går i linje med den alltmer neoliberala ideologin. Hon belyser 
hur ansvaret (för integration, språkinlärning etc.) försätts hos individen oberoende av integrationens 
komplexitet, oberoende av forskning kring andraspråksinlärning och oberoende av Sfi:s styrdokument 
(Sandwall, 2013:255, 259, Lindberg & Sandwall, 2017:131).  
 
I artikeln I det nya mångspråkiga Sverige belyser Lindberg (2009) lokala såväl som globala perspektiv 
på språklig dominans i förhållande till social jämlikhet, integration och demokrati i dagens Sverige och 
med utgångspunkt i den nya språklagen. Ett av de berörda områdena i artikeln är Syn på vuxnas 
andraspråksinlärning där Lindberg (2009:21) beskriver den mediala kritik som riktats mot Sfi. Kritiken  
bottnar framförallt i idén om att det på Sfi tar alldeles för lång tid att lära sig svenska till följd av en 
undermålig, ineffektiv undervisning samt brist på motivation och engagemang hos eleverna. Lindberg 
(ibid) problematiserar denna kritik genom att jämföra tidsåtgången mellan att nå målen för Sfi kurs D 
och för Engelska A i svenska gymnasieskolan, två kurser som enligt Gemensam Europeisk referensram 
för språk (GERS) motsvarar samma nivå (Lindberg, 2009:21). Förutom den dagliga kontakten svenska 
elever haft med det engelska språket har de dessutom genomgått cirka 1200–1500 undervisningstimmar 
över en tid på upp till nio år.  
 
Enligt statistik över Sfi från Skolverket för perioden 2005/2006 (Skolverket 2007, i Lindberg 2009:22), 
hade elever som godkänts på kurs D i genomsnitt genomgått 389 undervisningstimmar över en period 
på 11,5 månader. Enligt internationella rapporter över språket engelska har ett genomsnitt på 600–1100 
timmar (Grognet 1997 i Lindberg 2009:22) respektive 1300 timmar (CSWE 2008 i Lindberg, 2009:22) 
bedömts rimligt för att uppnå ”grundläggande kommunikativa behov, klara sig hjälpligt på en arbetsplats 
och klara av begränsad social interaktion på andraspråket (Grognet 1997, i Lindberg 2009:22). Genom 
att lägga fram dessa siffror och sätta andraspråksinlärning i perspektiv påvisar Lindberg (2009:23) att 
det ofta saknas djupgående analyser och att dess rykte ofta framställs i dålig dager och på tveksamma 
grunder.  
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Ytterligare en studie om Sfi är Rydells (2018) avhandling Construction of Language Competence- 
Sociolinguistiv perspectives on assessing second language interaction in Basic adult education. 
Avhandlingen, som består av tre delstudier, ser till Sfi- elevers konstruktioner kring och uppfattningar 
om vad det innebär att vara "en kompetent språkanvändare". Utifrån ett sociolingvistiskt perspektiv, där 
språkkompetens anses situerad och föränderlig, undersöker Rydell testning och bedömning av 
språkfärdighet med fokus på muntlig interaktion genom videoinspelade parsamtal och 
fokusgruppdiskussioner med Sfi-elever. Studie 1 fokuserar på testtillfället och hur språklig kompetens 
konstrueras mellan testdeltagarna. Analysen visar att monolingvistiska språkideologier om språk och 
integration gör sig tydliga i samtalen där värde framförallt tillskrivs språklig korrekthet och 
standardsvenska. Vidare pekade testdeltagarna på att språket lärs bäst genom ett visst beteende t.ex. att 
prata svenska, undvika personer av samma nationalitet som en själv, skaffa svenska vänner och ta eget 
ansvar över sin inlärning. En kompetent språkanvändare likställdes i dessa samtal med idén om en ”bra 
student” och en ”bra invandrare” (Rydell, 2018: 64–65). Även studie II, som analyserat 
ordsökningsprocesser under de muntliga interaktionerna, visar hur deltagarna lutar sig mot en 
monolingvistisk norm kring språklig kompetens då de under testsammanhangen inte tillåter sig att 
använda andra språkliga resurser än de svenska. Den tredje studien anammar ett mer metapragmatiskt 
förhållningssätt där relationella och emotionella perspektiv synliggörs genom att deltagarna får samtala 
i fokusgrupper kring detta specifika ämne. Här lyfter Rydell fram hur det relationella perspektivet på 
språkkompetens står i kontrast till den bild av lyckad språkinlärning som så ofta framställs i media där 
inlärningen tycks bero på individens ansträngningar, vilja och ansvar. Hon visar istället på hur 
språkkompetens, och bedömningar av detta, påverkar individens självbild och så även kan införlivas hos 
individen och yttra sig i till exempel tystnad och självcensur (Rydell, 2018:80). Sammantaget visar 
avhandlingen en mer komplex syn på språkinlärning där både bedömning och testning ses som situerad 
och relationell. Detta står dels i kontrast till den institutionella, mätbara synen på språk och dels skapar 
det en spänning mellan de två synsätten. Hon framlägger vidare att testsituationer endast representerar 
en liten del av deltagarens språkanvändning och att dessa därav bör ha små konsekvenser (ibid:81).  

 Språkideologier i Sverige  
För att bättre förstå språkideologier bör man beakta historiska diskursiva processer såsom dominerande 
normer och sociala föreställningar om vad som händer i det offentliga rummet vid en viss tidpunkt 
(Milani, 2013:362). Vad får uttalas och vad får inte uttalas? Då denna studie fokuserar på 
språkideologier i den svenska mediedebatten om vuxnas andraspråksinlärning är det därav viktigt att 
kontextualisera dess sammanhang.  
 
Historiskt sett har Sverige beskrivits som ett mestadels homogent land gällande dess språk och dess 
talare. En sådan beskrivning skildrar dock endast den svenska statens assimilations- och 
segregationsprocesser. Det överensstämmer inte heller med verkligheten då det alltid funnits andra 
etnolingvistiska grupper som till exempel tornedalingar, samer och finnar inom de svenska 
nationsgränserna (Hyltenstam & Milani, 2012:113). I sin avhandling Language Ideologies and Minority 
Language Policies in Sweden särskådar Wingstedt (1998) hur språkideologier präglat och påverkat, inte 
bara majoritetsbefolkningens övertygelser och attityder mot andra minoritetsspråk, utan även hur dessa 
påverkat lagstiftning och svensk språkpolicy. Hon betonar, liksom Hyltenstam och Milani (2012:113), 
att det från 1960-talet skett en vändpunkt gällande den svenska statens språkpolitik, från lingvistisk 
assimilation med sina rötter i nationalism och lingvistisk purism (Wingstedt, 1998:29), till ett mer 
pluralistiskt förhållningssätt, som bland annat banade väg för hemspråksreformen 1977 (Wingstedt, 
1998:58). Det pluralistiska skiftet som så småningom lett framtill vår samtida betoning av mångfald 
tycktes och tycks dock inte få lika stort gehör på gräsrotsnivå, då människors språkattityder, enligt 
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undersökningar, inte präglas av samma pluralistiska idealism (Hyltenstam & Milani, 2012:121). 
Däremot, som framläggs av Hyltenstam och Milani (2012:121–122), påverkade denna ideologiska 
vändning de diskursiva villkoren för vad som får och inte får sägas i den offentliga diskursen. Att uttala 
sig explicit i assimilationstermer kring invandrare och språk är idag stigmatiserande och inte särskilt 
acceptabelt. Det betyder dock inte att assimilationsidéerna har försvunnit, utan de genomgår en, enligt 
Butler (1997:139, i Hyltenstam & Milani, 2012:12), implicit censur och har istället antagit mer subtila 
uttrycksformer (ibid:122).  
 
Dessa subtila uttrycksformer gestaltas av Milani (2007a) i sin avhandling Debating Swedish Language 
Politics and Ideology in Contemporary Sweden där han, genom att analysera olika mediebedatter om 
språkbruk, synliggör paradoxer mellan den förespråkade kulturella mångfalden mot andra 
språkideologiska antaganden om svenska språkets status i förhållande till andra språk. Studien synliggör 
hur sociala aktörer söker skapa en lingvistisk hierarkisk ordning mellan språk och talare och på så vis 
positionerar dessa i sociala statiska positioner (Milani, 2007a:40). Debatten om språkkrav för 
invandrare, språkkravsideologin, är ett sådant exempel där det svenska språket ges därför högre status, 
dess identitet är mer accepterad. De som inte lyckas uppfylla dessa kriterier hindras tillträde (Milani, 
2007a, Hyltenstam & Milani, 2012:129. 

2.3. Teoretiska utgångspunkter  
Som teoretisk grund för denna studie ligger teori om språkideologi och Faircloughs kritiska 
diskursanalys (CDA). Fördelarna med att sammanföra dessa två teoretiska forskningsansatser utstakas 
av både Blackledge (2005) och Milani (2007a, 2007b). Båda pekar dels på forskningsansatsernas 
gemensamma grund i den socialkonstruktivistiska teorin, och dels på de två ansatsernas gemensamma 
syfte att synliggöra relationer mellan språk, ideologi och makt (Blackledge, 2005:4–5, Milani, 2007a:9). 
Det här kapitlet redogör först för innebörden av begreppet språkideologi, följt av en definition av 
begreppet diskurs samt en vidare redogörelse för Faircloughs kritiska diskursanalys.  

 Språkideologi 
Enligt Fairclough (2003:218) är ideologier representationer av en varietet av samhällsaspekter som 
bidrar till att upprätthålla makt, dominans och exploatering. Han vänder sig mot de som hävdar att 
ideologikritik fodrar ett absolut sanningsbegrepp och hävdar istället att sanning skapas hos betraktaren, 
i enighet med en socialkonstruktivistisk syn (Jørgensen & Philips, 2000, s.70) och pekar därför på hur 
ideologi, diskurs och samhälle har ett ömsesidigt förhållande där ideologi och diskurs snarare utgör en 
konsekvens av det rådande samhället (Fairclough, 1995:6 i Bergström & Boréus, 2012:374).  
 
Att förena begreppen ideologi och språk är vidare av både lingvistisk och social relevans inom en rad 
vetenskapliga fält och berör en rad samhälleliga områden såsom utbildning, ekonomi, media, politik och 
forskning. Språkideologi som begrepp är därför en viktig bro mellan det lingvistiska och det sociala 
perspektivet då det förenar händelser mellan individer i en mikrokontext med större sociopolitiska 
makroförhållanden (Woolard & Schieffelin, 1994:72). Begreppet är dock föremål för kontroverser och 
en rad olika definitioner. Blackledge (2005:32) framhåller att språkideologier handlar om mer än bara 
en individs personliga åsikter, eller attityder, kring ens eget och andras språkbruk. Istället innefattar det  
värderingar, praktiker och övertygelser förankrade både hos individer, och i nationella, institutionella 
och globala diskurser. En liknande definition framhålls av Blommaert och Verschueren (1998:25) som 
ser till ideologi som ett system av idéer, ofta normativa, fundamentala, eller förnuftiga, kopplade till en 
social verklighet. Den sociala verkligheten, dess kontext, är därmed av lika relevans hos dessa forskare. 
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Blackledge (2005:32) förklarar vidare hur språkideologier både positioneras inom, och positionerar sig 
gentemot, dess historiska sociopolitiska verklighet och belyser föränderligheten i dessa ideologier. De 
är alltså varken statiska eller stabila, utan förändras över tid och påverkas av företeelser inom olika 
nivåer i samhället.  
 
Dominerande språkideologier kan ge vissa språk mer eller mindre status och utifrån sådana premisser 
agera diskriminerande mot inte bara språket utan även mot dess talare (Blackledge, 2005: vii). 
Blackledge (ibid) exemplifierar detta genom att belysa hur liberalt orienterade flerspråkiga samhällen 
till synes förespråkar eller tolererar mångfald och flerspråkighet men tenderar förneka dess potential och 
samtidigt ignorera den språkliga mångfalden, och pekar vidare på hur detta reproducerar social 
ojämlikhet.  
 
I sådana stater, där explicita rasistiska diskurser inte är tillåtna, används istället ofta språkliga diskurser 
för att markera liknande typer av utanförskap, men baserat på språkliga normer istället för identitet. 
Språkideologiska begrepp kan då användas inom dessa diskurser för att skapa kulturella konstruktioner 
och ge specifika innebörder åt visst språkbruk (Stroud, 2013:314–315). Stroud (2013:315) pekar ut 
standardspråk som ett sådant språkideologiskt begrepp, och använder Lippi- Greens (1994:164, i Stroud, 
2013:315) definition av begreppet som ”ett abstrakt, idealiserat, homogent språk, som förs ut och 
underhålls av dominerande institutioner, och som har som modell det skrivna språket även om det 
huvudsakligen bygger på den övre medelklassens sätt att tala språket”. Per automatik blir då andra 
varieteter nedvärderade och dess talare förknippas med vissa egenskaper. Halvspråkighet är ytterligare 
ett sådant språkideologiskt begrepp som syftar till språklig kompetens. Begreppet är främst förknippat 
med föreställning om ytlig och ”full” kompetens i ett språk, där den halvspråkige, med en så kallad ytlig 
kompetens, anses sakna språkligt kapital i ett eller flera språk. Inom begreppet ryms alltså föreställningar 
om att språk är systematiska och ”rena” (Stroud, 2013:319, 324).  
 
Woolard (1998:1) och även Wingstedt (1998:24–25) poängterar vidare att språkideologier inte bara 
inkluderar värderingar, praktiker och övertygelser om just språkbruk, utan att andra fenomen, relaterade 
till språk, kan bli objekt för rådande språkideologier. Exempel på detta är språkkompetens, 
språkvarieteter, identitet och etnicitet, språkdomäner, andraspråksinlärning, osv, komponenter som 
givetvis överlappar och går in i varandra. Språkideologier är också, precis som alla typer av ideologier, 
förankrade i den sociala och politiska samtiden, och gör det därför svårt att definiera, eller studera, dessa 
som enskilda enheter. Snarare hänger de ihop med andra värdesystem, och de förändras i enighet med 
samhällets olika riktningar (Wingstedt, 1998:26). Enligt Milani och Hylstenstam (2012:112) är 
språkideologi ett användbart begrepp för att dels kunna göra teoretiska redogörelser över olika 
språkdiskurser och dels för att förstå hur sociala diskrimineringsprocesser och differentieringsprocesser 
ter sig i dagens samhällen.  

 Diskursbegreppet 
Likväl som begreppet språkideologi är begreppet diskurs ett omdiskuterat och kontroversiellt begrepp. 
I denna studie kommer begreppet användas i enighet med Blackledges (2005:8) användning, där diskurs 
framförallt ses som en social praktik av komplexa interrelationella interna och externa relationer, som i 
sig är omöjliga att avgränsa till ett endaste studieobjekt. Blackledge (ibid) utgår i sin definition från 
Faircloughs (1992) användning av begreppet. Fairclough (1993:138 i Jørgensen & Phillips 2000:72) 
använder begreppet på två olika sätt: ”språkbruk såsom social praktik” (ibid) och ”som ett sätt att tala 
som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (ibid). En diskurs kan alltså sägas vara 
ett sätt att tolka delar av världen, och är därför användbart till att sätta en analytisk ram för forskning 
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(Jørgensen & Philipps, 2000:136). Det begränsas inte heller till enbart studiet av text utan innefattar 
också övrig kommunikation. Diskursens natur ligger således i dess dialektiska och sociala karaktär 
(Fairclough, 2010:3–4).  

 Faircloughs kritiska diskursanalys 
Med utgångspunkt i diskurs som en social praktik kan man enligt Fairclough (1992) dela in diskurser i 
tre olika funktioner: en ideationell funktion som ser till innehållet, en relationell som ser till de relationer 
som konstrueras inom diskursen samt ytterligare en funktion som belyser konstruerandet av identiteter 
inom diskurserna (Bergström & Boréus, 2012:375). Enligt Fairclough (1992) handlar diskursanalysen 
om regelbundenheter i språket och hur dessa används i relation till den sociokulturella kontexten. 
Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) fungerar således ideologiskt i den mening att den anser att 
diskurser bidrar till att vidmakthålla och reproducera olika samhälleliga maktförhållanden baserat på till 
exempel kön, etnicitet eller språk. CDA är vidare kritisk då den ser det som sin uppgift att dels synliggöra 
diskursernas roll i att upprätthålla dessa förhållanden, och dels bidra till förändring och till mer 
jämställda maktförhållanden. Begreppet ”kritisk språkmedvetenhet” kommer därför väl till pass inom 
den kritiska diskursanalysen (Jørgensen & Phillips, 2000:69–70).  
 
Vid analysen av diskurser ska man se till två dimensioner, den kommunikativa händelsen, som är en typ 
av språkbruk som till exempel tidningsartikel eller ett politiskt tal, samt till diskursordningen, som är de 
diskurstyper som används inom en viss domän (Jørgensen & Phillips, 2000:73). Varje språkbruk, eller 
kommunikativ händelse, har vidare tre dimensioner. Den utgörs av en text, en diskursiv praktik och en 
social praktik (Fairclough 1992:73), vilket illustreras i figur 1 nedan. 
 

 
Figur 1. Three- dimensional conception of discourse. (Fairclough, 1992:73) 

 
Det är dessa tre dimensioner av språkbruk som utgör den analytiska ramen inom kritisk diskursanalys 
och som ligger till grund för Faircloughs tredimensionella modell. Den textuella nivån innefattar 
lingvistiska analysredskap med fokus på bland annat syntax, lexikon och ordval och syftar till att 
kartlägga explicita och implicita budskap. Den diskursiva praktiken ser istället till hur texter 
konsumeras, distribueras och produceras och hur detta vidare är förankrat i, och påverkar, den sociala 
världen (Bergsröm & Boréus, 2012:376–378). Denna dimension analyserar hur texter bygger vidare på 
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existerande diskurser och andra texter, både implicit men även explicit genom att till exempel hänvisa 
till dem, en så kallad manifesterad intertextualitet (Jørgensen & Phillips, 2000:75,77). Den sista 
dimensionen, social praktik, vidgar analysen genom att inkludera sociala strukturer och relationer. Inom 
denna dimension förekommer begreppet diskursordning och hegemoni där det förstnämnda avser 
relationerna och konkurrensen mellan diskurser och det sistnämnda hur diskurser konstituerar, och 
konstitueras av, maktrelationer (Bergsröm & Boréus, 2012:376–378). Till diskursordningen hör 
semantiska inslag som kan vara av tre olika slag: diskurser, genrer och stilar. Diskurser ser till innehållet, 
genrer ser till hur textkonventioner påverkar strukturen i texten medan stilar innefattar den 
interpersonalla aspekten av texter, dvs. om dessa till exempel är informella eller formella (Boréus & 
Seiler Brylla, 2018:310). Att bara fokusera på till exempel den textuella dimensionen är, enligt 
Fairclough (1992a i Jørgensen & Phillips 2000:72), otillräckligt då analysen i sådana fall isolerar sig 
från sociokulturella processer. Istället behövs ett tvärvetenskapligt perspektiv med både textanalys och 
social analys precis som Faircloughs (1992) modell föreskriver.  

3. Kritisk diskursanalys som 
metod 

Medias sätt att framställa verkligheten har en avgörande roll i vårt sätt att uppfatta och förstå den 
(Blackledge, 2005:67). Enligt Fowler (1991, i Blackledge, 2005:66), är massmedia särskilt viktiga i att 
förmedla ideologier då de dels når en stor publik, och dels innehar ett särskilt intresse i att vidmakthålla 
samt reproducera rådande strukturer och värderingar (Blackledge, 2005:66). Därför utgör materialet i 
föreliggande analys just texter ur media. För att undersöka diskurser kring vuxnas andraspråksinlärning 
och dess innebörd i dessa medietexter är kritisk diskursanalys som metod väl lämpad. Utifrån Faicloughs 
tredimensionella modell (se figur 1) samt boken ”Diskursanalys som teori och metod” av Jørgensen och 
Phillips (2000) har ett analysschema utformats med frågeställningar till texten. Vilka textuella, 
diskursiva och sociala aspekter som beaktats under analysen har utgått dels från forskningsfrågorna och 
dels från en rad CDA metodologiska verktyg. 

3.1. Metodologiska verktyg och analys 
I denna del kommer jag redogöra för de analytiska verktyg inom kritisk diskursanalys som är mest 
relevanta för denna studie. Sett till studiens syfte och omfattning har vissa analytiska metoder 
utelämnats, jag har till exempel inte valt att studera språkets grammatiska struktur. Istället har jag sett 
mer till innehållet. Vidare har jag inte heller gjort någon analys som utgår från läsaren, vilket i vissa fall 
bedöms relevant. Nedan beskriver jag de analytiska verktygen som använts inom ramen för varje 
dimension av analysen.  

Den första dimensionen, textnivån, syftar till att beskriva språkyttranden, i detta fall texter i media. Som 
verktyg för analysen inom denna dimension har jag använt mig av följande analytiska verktyg, hämtade 
från Faircloughs (1992) Discourse and Social Change: innebörd (word meaning), modalitet (modality) 
och metafor (metaphore). Innebörd syftar till att hitta nyckelbegrepp i texterna, vars betydelser kan skifta 
utifrån lokala och kulturella förutsättningar, men som kan synliggöra vilket eller vilka perspektiv som 
lyfts fram i texterna. Modalitet fokuserar på textförfattarens ”sätt” att förhålla sig till texten och dess 
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påståenden, det vill säga vilken grad av instämmande finns där och huruvida verkligheten presenteras 
subjektivt eller objektivt (Fairclough, 1992:159). Vilken modalitet som används har vidare 
konsekvenser för hur diskursen och texten uppfattas samt konstrueras. En typ av modalitet är sanning, 
hur mycket textförfattaren instämmer i sitt påstående, denna grad är vidare avgörande för vilket 
ställningstagande man inbjuder mottagaren till att göra (Jørgensen & Phillips, 2000:88). Massmedia 
lägger ofta fram en hög grad av sanning i sina yttranden genom att använda sig av objektiva, istället för 
subjektiva modaliteter (Fairclough, 1992:160-161). Ett annat begrepp som inkluderas vid analysen inom 
textnivån är användandet av lexikala oppositioner som till exempel ”vi” och ”dem”. Man brukar kalla 
dessa diskurssemantiska grundfigurer då de bland annat fungerar till att strukturera diskurser och skapa 
en verklighet i oppositionella termer (Boréus & Seiler Brylla, 2018:325).  

Inom den andra dimensionen, den diskursiva praktiken, undersöks vilka diskurstyper som förekommer, 
och vilka mönster som går att finna där. Här nyttjas verktyget manifesterad intertextualitet. Den 
manifesterade intertextualiteten är relevant både på textnivå och diskursiv nivå då den dels ser till vad 
som yttras i själva texten, men också till formandet av texten. Syftet är att analysera vilka andra texter 
den analyserade texten bygger på och hur de hör ihop.  

Den tredje dimensionen, den sociala praktiken, syftar till att synliggöra relationen mellan diskurserna 
och de hegemoniska maktförhållandena. Rent konkret innebär detta att synliggöra de språkideologiska 
aspekterna av diskurserna. Det är inom denna dimension som maktförhållanden, och den så kallade 
diskursiva ordningen kan undersökas. Diskursordningen utgörs av en konkurrens mellan olika diskurser 
om bestämmanderätt och dominans inom en viss sfär (Fairclough, 1992:93). I denna studie handlar det 
specifikt om mediediskurser kring Sfi och vuxnas andraspråksinlärning. Denna dimension handlar 
således om att tolka textdimensionen och den diskursiva praktiken utifrån den sociala praktiken som 
omger dessa.  

Utifrån ovan nämnda analysverktyg, indelat efter de tre dimensionerna, har följande frågor ställts till de 
analyserade texterna:  

Textnivå: Vilka ord/element utmärker diskurserna kring Sfi? Vilka diskurssemantiska grundfigurer, 
metaforer och begrepp används i texterna? Vilken modalitet nyttjas? Finns intertextuella kopplingar?  

Diskursiv praktik: Vilka mönster går att finna inom diskurserna? Vilken manifisterad intertextualitet 
finns där? Vilka antaganden om andraspråksinlärning och andraspråksinläraren görs i diskurserna?  

Social praktik: Hur förhåller sig diskurserna till språkideologier? Utmanar de den sociala verkligheten 
eller reproduceras den sociala verkligheten?   

Med utgångspunkt i de specifika frågeställningarna ovan, och studiens forskningsfrågor, har ett flertal 
närläsningar och översiktsläsningar gjorts av samtliga texter. Analysprocessen kan betecknas som 
abduktiv då den har bestått av en konstant rörelse mellan det empiriska materialet och studiens teoretiska 
ramverk för att nå förståelse (Milani, 2007a:8). Det empiriska materialet för föreliggande studie, och 
den urvalsprocess som ingått i framtagningen av detta material redogörs i följande kapitel.   

3.2. Urval och material 
Valet av material grundar sig först och främst i de för studiens aktuella problemformuleringar och 
forskningsfrågor, men även i min egen kunskap och tolkning av vilket material som är relevant för mitt 
syfte. I första hand gjordes en avgränsning gällande vilken typ av empiri studien skulle innefatta. I denna 
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avgränsning inkluderades endast tidningsartiklar i digital och tryckt media vilket innebar en exkludering 
av andra mediala yttranden från t.ex. radio och TV. Utifrån denna avgränsning beslutades vidare att 
endast fokusera på texter från rikstäckande media och därmed begränsa studien till att analysera 
diskurser i textbaserad media inom den nationella domänen. Därmed uteslöts andra domäner såsom den 
lokala, den akademiska och den skol- och utbildningsrelaterade. Milani (2007b:5) poängterar en viktig 
aspekt gällande hantering och analys av tidningsartiklar vilken rör textens format, ursprung, kontext och 
upphovsman. Han belyser hur de textgenrer och de aktörer som blir publicerade i tidningarna, och 
således de diskurser som framträder i media, hänger ihop med det urval som tidningarna gör (ibid). 
Tidningarnas redaktörer utgör därmed en viktig roll i att framställa och reproducera ideologier i 
samhället. Blommaert (1999b, i Milani, 2007b:5) benämner redaktörerna som ideologimäklare 
(ideological brokers) då de i sina val av texter väljer att ge mer, eller mindre, utrymme till olika diskurser 
och därmed till de olika ideologierna som framställs inom dessa diskurser. Medveten om att de texter 
som valts ut för denna studie härstammar från tidningsredaktörernas urval, ägnar sig dock inte studien 
till att analysera vilken eller vilka diskurser och ideologier som ges företräde i vardera tidning. Studien 
fokuserar snarare på att synliggöra alla de diskurser som tar plats inom den nationella mediedebatten 
om Sfi, samt de språkideologier dessa inrymmer. Precis som Blackledge (2005) lyfter i citatet nedan är 
det själva texterna som är fokus inom kritisk diskursanalys och så även inom föreliggande studie: 

”In fact the question of intent may finally not be of great importance in the critical anlysis of 
text. What we have is the text itself, and what we know we can identify is its intertextual 
relationships to other texts, genres, and discourses” (Blackledge, 2005:21) 

Utifrån ovan nämnda avgränsningar gällande material utgör empirin i min studie texter hämtade från 
två dags- respektive kvällstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, 
och är vidare valda med utgångspunkt i att de är de största och mest rikstäckande tidningarna i Sverige.  

Första urvalet gjordes med en sökning på respektive tidnings sökmotor. Orden som användes i denna 
sökning var Sfi, svenska för invandrare samt andraspråksinlärning. Sökningen avgränsades också till 
året 2018. Studien syftar inte till att göra en historisk tillbakablick, utan vill istället skildra diskurserna 
under just denna tid sett till att det bland annat var valår, och sett till att denna studie ämnar delge en så 
aktualiserad bild som möjligt. Det första urvalet bestod av 23 texter från samtliga tidningar. 

I ett andra urval begränsades texterna till att bara inkludera sådana som, på ett eller annat sätt, belyser 
andraspråksinlärning och språkkompetens i relation till Sfi. Texter som handlar om kommunala 
upphandlingar och andra mer organisatoriska innehåll uteslöts i detta andra urval. I detta andra urval 
inkluderades 17 texter.  

Gällande källhantering så har tidningens namn och datum använts då texten rör sig om en nyhetsartikel. 
Om det istället är en debattartikel eller krönika har också författarens namn, och i vissa fall yrke, 
inkluderats som källhänvisning.  

3.3. Reliabilitet och Validitet  
En god textanalys är nära förankrat med begreppen reliabilitet och validitet. Begreppet reliabilitet syftar 
till studiens tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2003:101) och innebär till viss del precision eller 
noggrannhet, men det syftar också på en slags korrekthet under studiens genomförande (Bergström & 
Boréus, 2018:40). God intersubjektivitet är en måttstock som kan användas för att mäta en studies 
reliabilitet. Med intersubjektivitet menas hur väl samma fenomen kan mätas oberoende av person 
(ibid:40). Inom den diskursanalytiska forskningsansatsen förekommer tolkning som ett metodologiskt 
verktyg vilket innebär en nästintill omöjlighet att uppnå samma resultat då all tolkning är subjektiv. 
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Däremot bör forskningen vara så transparent som möjligt, det vill säga, det ska vara möjligt för en läsare 
att rekonstruera hela forskningsprocessen och på så vis förstå hur vissa slutsatser dragits, till exempel 
genom hänvisningar till citat och redogörelser för de analyserade texterna (ibid:40).  

Validitet innebär att en studie mäter vad den är planerad att mäta. För att göra detta krävs rätt typ av 
metodologiska verktyg, vilka samtliga bör anpassas till studiens syfte och teori (Bergström & Boréus, 
2018:38). Att i denna studie använda sig av de metodologiska verktygen innebörd, metafor och modalitet 
är ett val förankrat i de tre forskningsfrågorna. I en mer omfattande analys hade fler verktyg kunnat 
inkluderas, men sett till denna studies omfång, har jag bedömt dessa tre verktyg som de mest precisa 
och relevanta. Valet av texter är ytterligare en aspekt som hör till en studies validitet. Vilka texter som 
ska analyseras och varför är av stor vikt och därför bör forskaren kunna motivera dessa val väl. 
Validitetsbegreppet är dock mer komplext än så, speciellt i samhällsvetenskaplig forskning där forskaren 
inte kan inneha en oberoende roll utan snarare blir en del i analysen sett till forskarens förförståelse 
(Bergström & Boréus, 2018:40). Forskarens jag blir därav av lika stor vikt som de metodologiska 
verktygen (ibid). Att redogöra för sin egen roll inom sin studie kan därför vara ett sätt att förstärka 
validiteten och öka transparensen (Milani, 2007a:17–18). För att förtydliga min egen roll och till viss 
del mina historiska och sociala föreställningar kring forskningsobjektet i denna studie har jag valt att 
redogöra för detta separat i kapitel 3.3.1.   

 Forskningsjaget 
I diskursanalytisk forskning strävar man inte efter objektivitet, utan det är snarare viktigt att synliggöra 
sin subjektivitet, något som blivit kritiserat utifrån ståndpunkten att forskning bör vara deskriptiv och 
objektiv (Boréus & Seiler Brylla, 2018:341). Enligt Denscombe (2009:399) är denna typ av kvalitativ 
forskning i högsta grad ”självmedveten” där ”jaget” påverkar både forskningen och resultaten och 
därmed bör behandlas med viss försiktighet. Blackledge (2005:60ff) framhåller att forskarens 
sociopolitiska situation och position explicit bör genomsyra den kritiska diskursanalysen. I samma anda 
resonerar Milani (2007a:17), och tillägger, att CDA på många vis påminner om den etnografiska 
forskningsmetoden där liknande subjektiva urvals- och tolkningsprocesser förekommer och där 
forskaren noggrant utstakar sitt jag inom forskningen. Forskarens subjektiva roll anses av dessa därmed 
inte vara problematisk, utan ses snarare som en förutsättning så länge man synliggör sig själv i processen 
och i texten.  

CDA är vidare en forskningsansats som genomsyras av en viss politisk och social systemkritik dit jag 
ansluter mig genom genomförandet av denna studie. Utifrån ovan nämnda resonemang kommer jag kort 
beskriva min roll och mitt intresse i relation till Sfi och i relation till denna specifika studie.  

Innan jag började studera på ämneslärarutbildningen studerade jag åtskilliga kurser inom antropologi, 
politik och internationella relationer inom varav den sistnämnde jag avlagt en kandidatexamen. Politik 
har således alltid varit ett stort intresse för mig, därför föll det sig naturligt att inom språkdidaktiken 
skriva ett politiskt präglat självständigt arbete. Beträffande Sfi så har jag själv ingen egen erfarenhet av 
att arbeta där, vilket positionerar mig i ett mer neutralt läge gentemot det som förmedlas i media. Det 
vill säga, jag har ingen egen erfarenhet att jämföra med, vilket gör min förförståelse mer 
förutsättningslös. Å andra sidan, efter fyra års studier på ämneslärarprogrammet, och efter cirka tre års 
arbete som svenska som andraspråks-lärare har jag förvärvat en hel del kunskaper om just 
andraspråksinlärning. Under denna tid har jag många gånger befunnit mig i ett läge där jag, i egenskap 
av svenska som andraspråkslärare, känt mig tvungen att försvara, nyansera och resonera kring bilden av 
andraspråksinlärning, och andraspråksinläraren. Främst med personer som haft än mindre insikt än jag 
vilket lett till att jag i många fall har ställt mig frågande till de föreställningar som dessa personer säger 
sig ha angående invandrares språkinlärning. Då dessa föreställningar främst konstruerats utifrån 



14 

massmedias olika gestaltningar fann jag det intressant att mer ingående studera de texter som publiceras 
i media för att få en djupare förståelse för de diskurser och framställningar som förmedlas i dessa texter.  

3.4. Etiska aspekter 
De etiska aspekterna vid forskning behandlar oftast de personer som medverkar i forskningen och hur 
dessa får och ska behandlas (Vetenskapsrådet, 2017:12). Då denna studie inte innefattar personer kan 
man åsidosätta en rad etiska överväganden gällande hantering av till exempel persondata. Däremot bör 
man ta hänsyn till andra etiska aspekter som t.ex. nyttobegreppet. Vilken nytta har ens 
forskningsresultat? Ett forskningsresultat kan självfallet vara nyttigt i en konkret bemärkelse då det i 
vissa fall bidrar till ökad livslängd, inkomst, eller behandling av sjukdomar osv. Men, resultatet kan vara 
nyttigt i en vidare bemärkelse, då det kan inbegripa nya insikter, ny kunskap, politiska beslut eller nya 
överväganden (Vetenskapsrådet, 2017:22). Enligt Vetenskapsrådet (2017:20) bör forskarsamhället inta 
en generös inställning till en forskares personliga motiv bakom en forskning. Nyttan med denna 
specifika studie är i första hand personlig då den dels bygger på nyfikenhet och dels en önskan om att 
bidra till en samhällsförändring. Men, då jag önskar detta även i egenskap av andraspråkslärare har jag 
för avsikt att fler inom mitt yrke ska kunna dra nytta av denna studies resultat. Lindberg & Sandwall 
(2012:406) lyfter massmedias ofta ovetenskapliga kritik mot Sfi som något som kan påverka 
andraspråkselevers inlärning negativt och därför är jag övertygad om att man som lärare bör vara 
medveten om medias roll i konstruerandet av vårt medvetande, samt medvetandegöra sina elever om 
detta. Kunskaper om språkideologier, språkbruk och språknormer är således ett bra verktyg för att värja 
sig mot den lingvistiska hierarkiska ordning som Milani (2007a:40) talar om i sin avhandling. Då denna 
studie söker förklara texters bakomliggande budskap och vidare sätta dessa i relation till samhället i 
stort, och därav i relation till andraspråkselevers verklighet i ett andraspråksklassrum, är jag övertygad 
om att studiens nytta är flerdimensionerad. Dess resultat kan därav vara intressanta, och relevanta, för 
alla verksamma inom utbildning, men också för politiker, skribenter och gemene man.  

4. Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat utifrån de tre forskningsfrågorna. Först och främst 
kommer forskningsfråga 1 besvaras i avsnitt 4.1, angående vilka diskurser som urskiljs i de mediala 
texterna om Sfi. För att besvara denna fråga har jag i analysen utgått från textnivån och den diskursiva 
praktiken i Faicloughs tredimensionella modell. Diskurserna är beskrivna utifrån hur framträdande de 
är i media. Den ordning de är uppräknade i hänger alltså ihop med vad Fairclough (1992) kallar 
diskursordning. Därefter besvaras forskningsfråga 2, i avsnitt 4.2, gällande de syner på 
andraspråksinlärning och andraspråksinläraren som finns inom diskurserna. Avslutningsvis relateras 
detta till den tredje dimensionen i Faircloughs modell, den sociala praktiken, genom att besvara 
forskningsfråga 3 om de språkideologier som framträder i diskurserna, i avsnitt 4.3.  
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4.1. Vilka diskurser kring Sfi kan identifieras i 
mediedebatten 2018? 

 Bristdiskursen 
Bristdiskursen är den mest dominerande diskursen i det analyserade materialet. Ordet brist förekommer 
tjugofyra gånger och i nio av de arton analyserade artiklarna. I diskursen framställs Sfi som en bristfällig, 
undermålig och problematisk verksamhet med bland annat standardiserade lektionsupplägg. Framförallt 
är det bristen på behöriga lärare som pekas ut som extra problematiskt vilket citaten nedan speglar:   

 
Det råder stor brist på behöriga och pedagogiskt högskoleutbildade lärare inom SFI 
/…/” (Aftonbladet, 19/04/2018).  

 
Det råder en alarmerande brist på behöriga lärare på SFI, i synnerhet utanför 
storstäderna” (SvD, 06/02/2018). 

 
Påståendena håller en objektiv ton och förmedlar därav en hög grad av sanning. De inledande orden Det 
råder i de två yttrandena tyder på ett oförhandlingsbart faktum. Orden stor och alarmerande förstärker 
beskrivningen av situationen och antyder att läget är akut.  
 
Inom diskursen hänvisar man dels till rådande lagstiftning om bland annat offentlig upphandling, och 
dels till Skolinspektionens kvalitetsgranskning och rapport om Sfi.Man belyser även inom diskursen hur 
dessa brister så småningom leder till bristande motivation och effektivitet i språkinlärningen och hur 
detta leder till att de hoppar av utbildningen som citatet nedan exemplifierar: 

 
Under granskningens gång har vi flera gånger sett att undervisningen inte alltid är 
tillräckligt utmanande, på för låg nivå eller att elever inte uppfattar innehållet som 
relevant. Konsekvensen kan bli att elever tappar motivation eller hoppar av 
utbildningen”, säger projektledaren Marcus Rönnegard i ett pressmeddelande.  
(Aftonbladet, 19/04/2018). 

 
Då denna diskurs är nära förankrad med övriga diskurser, kommer de huvudsakliga bristerna och 
problemen som pekas ut inom Sfi- debatten beskrivas vidare inom de följande diskurserna.  

 Driftformsdiskursen: Privata vs. Kommunala aktörer 
Inom driftformsdiskursen lyfts ovan nämnda brister också fram men fokus ligger inte på bristerna i sig 
utan snarare på de aktörer som bedriver utbildningen. Inom denna diskurs anses aktörerna bakom vara 
främsta anledning till de brister som sägs genomsyra utbildningen. Diskursen präglas av en ”det var 
bättre förr”- mentalitet, då många av de brister och problem uppges ha uppkommit efter de privata 
aktörernas inträde i utbildningssystemet. Ledande skribenter inom denna diskurs är främst Sfi- lärare, 
eller tidigare Sfi-lärare, som legitimerar sina uttalanden i sin profession och arbetslivserfarenhet. 
Nyckelbegrepp som används för att beskriva Sfi- undervisningen inom denna diskurs är ofta negativt 
laddade sådana som ren katastrof, oseriös verksamhet, låg kvalitet, kaosartat, chockartat, usel 
utbildning, mörk verksamhet.  
 
I citatet nedan görs en jämförelse mellan den kommunala Sfi:n och den privata där den förste tillskrivs 
alla de positiva attributen gällande utbildningen och den senare hålls ansvarig för elevernas undermåliga 
kunskaper i svenska språket. De stora privata utbildningsföretagen liknas metaforiskt med ett stort gap 
som bara sväljer dessa elever som sin föda:  
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Jag började sedan arbeta på den kommunala SFI:n. Det var en gigantisk skillnad. 
Kompetenta lärare, nöjda elever och fokus på pedagogisk kvalitet. Den lade 
kommunen senare ner på grund av ekonomiska skäl. Det stora privata 
utbildningsföretaget i staden, för övrigt påminnande om ren industri, kunde då få ännu 
fler SFI-studerande att svälja i sitt stora gap. Slurp, tugg, tugg, rap. Sen ser vi fler SFI-
elever som möter samhället med undermåliga kunskaper i svenska språket. I stora 
salar massundervisas de i skift av ofta obehöriga lärare och hög personalomsättning. 
Finns alltså lite utrymme till individualisering, stöttning och interaktion, vilket är 
nödvändigt för språkutveckling. Det går inte bara emot forskning utan undergräver 
också demokratiska värden som detta land säger sig stå för (Tove Arvidsson, 
legitimerad SFI-lärare, Aftonbladet Debatt, 06/01/2018).  

 
I liknande anda skriver Kerstin Rauserk ett debattinlägg i Expressen: 

 
Skäms på er! Hur kan ni sätta den viktiga språkutbildningen ur spel på detta sätt? 
Dessa fria skolor, privata företag måste följa samma läroplan som de kommunala, men 
de struntar i mycket av dessa regelverk och skapar egna isolerade öar efter 
upphandlingar med kommunerna. Upphandlingar som är ett galet lotteri med billiga 
prislappar och därav ett tunt kunskapsinnehåll (Kerstin Rauserk, pedagog, journalist 
och författare, Expressen Debatt, 03/10/2018). 
 

Här används metaforen galet lotteri för att ge uttryck för en Sfi- utbildning som till synes inte följer 
någon logik, utan slumpmässigt avgör vem som får chansen att sko sig på utbildningen. Citatet gör 
vidare en intertextuell koppling till den svenska läroplanen, som antas vara grunden till en bra 
utbildning, och pekar på hur fria skolor och privata företag helt förbiser denna och skapar egna regler.  
Citatet framhäver således de privata aktörerna som nästintill kriminella med egna lagar och regler.  
 
Citatet nedan speglar också den ekonomiska situationen inom utbildningen, där återigen de privata 
aktörerna beskylls för att endast vilja tjäna pengar, men denna gång på bekostnad av lärares hälsa, vilket 
speglas genom metaforen bränna ut sig. Citatet innehåller även en viss grad av ironi och speglar 
utbildningsaktiebolagens bristande moral i förhållande till sina anställda.  

 
Att de bränner ut sig är sådant man får ta. Det finns nya obehöriga lärare. De är 
dessutom billigare än behöriga. Målet är nämligen att det stora 
utbildningsaktiebolaget ska tjäna så mycket pengar som möjligt” (Camilla Nilson 
Wallin, tidigare SFI-lärare, Aftonbladet Debatt, 29/06/2018). 

 
Den modalitet som valts i samtliga yttranden innehåller, trots dess subjektiva hållning, en hög grad av 
sanning. Talarna instämmer i yttrandena och ger inget utrymme till läsaren att modifiera dessa sanningar.  

 Strukturdiskursen 
Denna diskurs präglas också av ett brist- och problemperspektiv. Aktörerna bakom yttrandena skiljer 
sig dock från aktörerna bakom yttrandena i föregående diskurs. Inom strukturdiskursen är det främst 
politiker och utredare som uttalar sig. Nyckelbegrepp för diskursen är skolinspektionen, utredning, 
kommuner, granskning, kvalitet, försörjning, arbete, effektivisering. Strukturdiskursen handlar 
framförallt om själva organiseringen av Sfi som utmålas som undermålig och trög. Istället för att tala 
om driftformer i termer av privata och kommunala aktörer används inom denna diskurs istället termerna 
seriösa och oseriösa aktörer. Strukturdiskursen kännetecknas också av en viss framåtsträvan och ett 
lösningsorienterat fokus med förslag på åtgärder.  

Åtgärderna som föreslås inom diskursen är dels generella och dels mer politisk präglade utifrån 
partipolitisk bakgrund. De generella åtgärderna lyfts fram i två artiklar i Dagens Nyheter som båda 
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hänvisar till en utredning om Sfi och hur förslagen i denna utredning ska komma att förbättra 
verksamheten. En omstrukturering av lärarutbildning samt en integrering av Sfi med Komvux är de 
förslag som läggs fram i artiklarna vilket ges exempel på i yttrandet där man intervjuar gymnasie- och 
kunskapsministern Anna Ekström: 

 
- Väldigt många som går SFI har också behov av att gå yrkesvux, det vill säga 
vuxenutbildning på ett yrkesområde som gör att man snabbt kan komma ut i 
försörjning. Kan man kombinera det med SFI, då har man vunnit tid för samhället och 
för individen, säger Anna Ekström, och poängterar att det största ansvaret för SFI 
ligger hos kommunerna som kompenseras via de 10 miljarder som ska gå till vård, 
skola, omsorg (Dagens Nyheter, 19/04/2018).  

I ett liknande yttrande intervjuas Sfi- utredaren Karin Sandwall1: 
 
Dessutom vill Karin Sandwall särskilt titta på hur yrkesutbildningar inom komvux 
kan integreras med SFI så eleverna får yrkeskompetens och svenskkunskaper 
samtidigt (Dagens Nyheter, 13/08/2018). 
 

Modaliteten i de två citaten ovan skildrar ett visst avståndstagande till yttrandena. Det vill säga, 
sanningshalten i vad som sägs är inte definitiv vilket utmärks genom användandet av hjälpverbet kan.  
Då utredningen inte heller var klar vid artiklarnas publicering har artikelförfattarna, och de intervjuade, 
inte heller velat föregå utredningen utan istället endast beskrivit kortfattat vad den handlar om.  

Gällande de mer politiskt bundna förslagen är det Liberalernas Roger Haddad och Centerpartiets Alireza 
Akhondi i Aftonbladet respektive Svenska Dagbladet som yttrar sig. Dessa förslag är inriktade dels på 
en övergripande nivå och dels på en individnivå. Yttrandena präglas av en annan modalitet, där 
sanningshalten förstärks genom användandet av orden måste, behöver, ska, bör. Liberalernas förslag 
handlar om att skolinspektionen måste agera kraftfullare gällande deras granskningar av Sfi och ingripa 
mot kommunerna som inte lyckas uppfylla kvalitén. På det individuella planet framläggs förslaget att 
ersättningen ska sänkas för Sfi- studenterna vid frånvaro samt att de måste lära sig om hur man orienterar 
sig i samhället, sina rättigheter och skyldigheter genom att studera samhällsinformation.  

Centerpartiets Akhondi beskriver tre huvudsakliga problemområden för Sfi. Först och fräsmt, själva 
skolformen i sig som, enligt Akhondi, ”/…/hindrar människor från att snabbt komma in på 
arbetsmarknaden” (SvD, 06/02/2018), sedan den alarmerande bristen på behöriga lärare och slutligen 
det faktum att vissa kommuner främst bedriver deltidsundervisning. Akhondi uttrycker att detta hänger 
ihop med de icke gångbara språkkunskaperna för den svenska arbetsmarknaden och menar att ”/…/ vi 
behöver införa en heltidsnorm på svenskundervisning för invandrare och kombinera detta med 
obligatoriska inslag av samhällsinformation och verksamhetsförlagd språkundervisning där elever 
samtidigt bekantar sig med svensk arbetsmarknad” (Svd, 06/02/2018). Han avslutar sitt debattinlägg 
med följande citat: 

 
Nyckeln till god integration är att bryta de systemstrukturer som idag hindrar 
människor att bli en del av vårt samhälle. Så låt oss då börja i rätt ände och ta tag i de 
uppenbara hinder och brister som finns i strukturen istället för att lägga fokus på 
driftsformer” (Alireza Akhondi, tidigare integrationschef Vansbro kommun och 
riksdagskandidat för Centerpartiet, SvD, 06/02/2018).  

 
1 Karin Sandwalls forskning om Sfi omnämns i kapitel 2.2 Tidigare forskning. (se även referenslista) 
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Jämfört med föregående diskurs ser man att majoriteten av personerna bakom dessa yttrandena uttalar 
sig utifrån en annan position än den erfarenhetsbaserade läraren, aktören som dominerar 
driftformsdiskursen. Den samhällsposition som dessa aktörer har, innefattar och symboliserar en större 
makt då det är dem, i egenskap av politiker, som kan verkställa beslut och vidta åtgärder. Politiker och 
statligt anställda vinner på att skapa ett förtroende hos läsaren. Det är därav inte konstigt att tonen inom 
strukturdiskursen är mer framåtsträvande, trots att brister och problem i Sfi- utbildningen lyfts fram även 
inom denna diskurs. Roten till dessa är som synes inte densamme inom dessa två diskurser.  

 Flerspråkighetsdiskursen 
På ledarsidan i SvD belyses flerspråkighetsaspekten i relation till Sfi. I likhet med de tre tidigare 
diskurserna fokuserar Zulmay Afzali på ett inlärningen av svenska bör effektiviseras, men till skillnad 
från övriga skribenter betonar han inte explicit bristerna i struktur eller driftsform utan ser istället till 
innehållet i undervisningen och de outnyttjade resurserna. Han lyfter här in den flerspråkiga aspekten 
och belyser vikten av modersmålsundervisning även inom Sfi vilket exemplifieras i nedanstående citat: 

 
Min erfarenhet är att modersmålsundervisning är ett effektivt verktyg för att ge unga 
invandrade elever en god grund att stå på. Att det inte tillämpas också inom SFI när 
det gäller låg- och outbildade invandrare är ett stort misstag.” (Zulmay Asfali, SvD, 
20/12/2018).  

Citatet speglar inte bara flerspråkig litteracitet som ett nödvändigt komplement för andraspråksinlärning, 
utan också som något som skulle effektivisera hela inlärningen.  

 Komplexitetsdiskursen 
Denna diskurs är den som mest skiljer sig från de övriga fyra då denne framställer Sfi och vuxnas 
andraspråksinlärning utifrån ett komplexitetsperspektiv. Nyckelbegreppen från de övriga diskurserna är 
inte heller särskilt framtonade inom denna, utan istället finner man här begrepp som språkinlärning och 
språkkompetens eller bra svenska. Själva språket (svenska språket) är med andra ord i fokus inom 
diskursen.  

En av texterna i komplexitetsdiskursen är en krönika, där det görs en kortare sammanfattning av Maria 
Rydells (2018) avhandling ”Constructions of language competence”, och belyser således de områden 
Rydell behandlat i avhandlingen. Texten genomsyras alltså av en hög grad av intertextualitet, då den 
dels refererar till avhandlingen i sig, men även indirekt till de Sfi-elever som är intervjuade i 
avhandlingen. Dessa elever kommer med andra ord till tals i krönikan där de får ge sin syn på 
språkinlärning och på språkkompetens: 

 
Många av SFI-deltagarna har samma syn på språkinlärning och språkanvändning som 
är vanlig också i den offentliga debatten: vikten att lära sig bra svenska snabbt, och 
tron på att man lär sig språket bara man pratar det- helst ska man ha svenska vänner! 
Men kanske starkast är föreställningen om att ansvaret för att lära sig språket enbart 
är beroende av individens vilja, ansvar och ansträngningar” (Lena Lind Palicki, SvD, 
17/10/2018).   

Citatet ovan uttrycker att idén om att språkinlärning endast skulle bero på individen är en föreställning 
och sätter således detta i relation till en annan verklighet, en mer komplex sådan. Texten beskriver 
språkinlärning som både tidskrävande och komplext och uttrycker vidare att detta inte borde 
osynliggöras. Implicit syftar det tillbaka på de förstnämnda diskurserna, ifrågasätter dem och belyser att 
man istället för att prata om språkinlärning i effektivitetstermer bör tala om det utifrån dess komplexa 
natur. Vidare ställs i texten också det svenska språket i relation till andra språk då skribenten 
uppmärksammar hur en invandrares brytning kan ge negativa konnotationer om att inte vara en 
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tillräckligt kompetent språkbrukare. I en annan text beskriver lärare Camilla Nilson Wallin den 
komplexitet som präglar språket och Sfi, men i relation till lärarrollen: 

 
Att vara SFI-lärare är komplext. Andraspråksutveckling fungerar på sitt eget vis och 
kräver fördjupade kunskaper”. (Aftonbladet, 29/06/2018). 

Denna diskurs belyser således en rad faktorer som hör ihop med Sfi, men utifrån dess komplexa natur. 
Man ser även en tendens inom komplexitetsdiskursen att ifrågasätta tidigare förgivettagna påståenden 
om både språk och språkinläraren.  

4.2. Vad sägs om andraspråksinlärning och 
andraspråksinläraren inom dessa diskurser?  

 Andraspråksinlärning 
Den syn på andraspråksinlärning som framträder inom dessa diskurser är väldigt likartad. Alla diskurser, 
förutom komplexitetsdiskursen, kopplar en lyckad andraspråksinlärning med ett snabbt inträde på 
arbetsmarknaden. Samtidigt konstrueras en bild av andraspråksinlärning som något, i stort sett, omöjligt, 
sett till den rad av brister inom verksamheten som pekas ut inom diskurserna. Vare sig bristerna bottnar 
i driftform eller struktur målas en problematisk bild upp av språkundervisningen, och således 
språkinlärningen, på Sfi. Där beskrivs en språkkatastrof, hur invandrare inte får chans till att lära sig 
språket, hur sektorn tappat greppet om inlärning, kunnande och bemötande, avsaknad av språklig 
långsiktighet och hållbarhet. Att lära sig svenska språket likställs med inträde till det svenska samhället 
och att inte kunna svenska språket likställs med en maktlöshet över både sitt liv och sin framtid vilket 
vi ser exempel på i nedanstående citat:  

 
Att fler nyanlända eller invandrare som bott i Sverige en kortare tid snabbt lär sig 
svenska språket är helt avgörande. Det är så man kommer in i det svenska samhället, 
får ett nätverk av kontakter och kan ta makten över sitt eget liv och framtid (Roger 
Haddad (L), skolpolitisk talesperson, Aftonbladet, 13/10/2018).  

 
I en av texterna påvisas även att det är individens ansvar att lära sig språket:  

 
De som kommer hit har ett stort ansvar att lära sig svenska. Att ha med sig språket är 
nyckeln för att komma in i det svenska samhället och för att kunna försörja sig” (DN, 
19/04/2018).  

 
Här används metaforen nyckeln för att beteckna hur viktigt svenskkunskaper antas vara för delaktighet 
i det det svenska samhället. Det är med dessa som man låser upp dörren till samhället, och till sin egen 
försörjning. Citatet avspeglar med andra ord det höga värde som detta yttrande sätter i 
svenskkunskaperna.  
 
Att införa verksamhetsförlagd utbildning och Yrkesutbildning för invandrare med integrerad 
språkutbildning (YFI) framträder vidare som mer lönande än ordinarie Sfi- undervisning. Praktik och 
språkträning ute på en arbetsplats lyfts fram som en lösning för att effektivisera 
andraspråksinlärningen.  

 
Ett framgångsexempel som visat skapa snabba vägar till jobb och etablering är 
yrkesutbildning med integrerad språkundervisning för invandrare (YFI), där man läser 
svenska och lär sig ett yrke samtidigt. Men det finns stora utvecklingsområden att ta 
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tag i framöver (Emilia Bjurgren (S), Arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm Stad, DN 
Åsikt, 2018/05/25). 

 
Citatet speglar den nära koppling man gör inom diskurserna mellan språkinlärning och lyckad 
etablering, det vill säga inträde till det svenska samhället. När man talar om andraspråksinlärning inom 
dessa diskurser är målet med andra ord främst att snabbt komma ut i försörjning, i motsats till att lära 
sig språket så bra som möjligt. Kunskaper i själva språket och hur inlärning av språket faktiskt ter sig, 
lyser med sin frånvaro inom dessa diskurser. Lyckad andraspråksinlärning blir istället en symbol för 
lyckad integration och i slutändan en lyckad medborgare. I ett liknande citat påvisas även vilka 
fördelar detta skulle innebära för samhället: 

 
- Väldigt många som går SFI har också behov av att gå yrkesvux, det vill säga 
vuxenutbildning på ett yrkesområde som gör att man snabbt kan komma ut i 
försörjning. Kan man kombinera det med SFI, då har man vunnit tid för samhället och 
för individen, säger Anna Ekström, /…/ (DN, 2018/04/19).  

 
Att ineffektiv språkinlärning, med arbetslöshet som följd, skulle ligga samhället till last är det 
underliggande budskapet vilket vidare exemplifieras i yttrandet nedan:  

 
- Arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft och vi har väldigt mycket att vinna på att 
fler kommer ut SFI snabbare” (Aftonbladet, 2018/07/31).  

 
Verbet skriker används här metaforiskt för att beteckna det starka behovet som finns av arbetskraft på 
arbetsmarknaden. I nästa mening nyttjas de diskurssemantiska grundfigurerna vi och implicit dem 
genom användandet av pronomenet vi. Detta för tankarna till ett ”vi” förankrat i det svenska samhället, 
men även till ett vi där de andra- dem – d.v.s. de som ska ut ur Sfi, inte tillhör. Vidare beskrivs hur vi 
skulle vinna på att personer kommer ut ur Sfi snabbare. Sfi och undervisning i andraspråket framställs 
alltså i detta yttrande som något nödvändigt ont som man bör komma ut från så snabbt som möjligt. 
Men, i de två yttrandena ovan är det inte längre andraspråksinläraren som ska vinna på att detta sker så 
snabbt som möjligt, utan istället vi, med andra ord, en annan grupp individer än den som till synes Sfi-
deltagarna ingår i.  
 
I flerspråkighetsdiskursen förekommer en större betoning på just språk. Där diskuteras grammatiska 
termer, men också hur obegripliga dessa är för elever med bristande kunskaper i sitt eget modersmål.  
Man förkastar idén om praktik som en väg till lyckad språkinlärning och förespråkar istället 
modersmålsundervisning som en nödvändighet för en effektiv språkinlärning. Även om synen på 
andraspråksinlärning är liknande den som framförs i de ovan nämnda diskurserna, att den ska vara 
effektiv, och målet att komma ut i arbete är densamme, är vägen dit annorlunda då skribenten lägger 
fram modersmålsundervisning som konkret förslag på hur detta ska göras. Inom denna diskurs 
förekommer alltså ett erkännande av elevernas förstaspråk, och man ser också undervisning i detta 
förstaspråk som ett verktyg för andraspråksinlärningen vilket yttranden nedan påvisar:  

 
”Om de Sfi- elever som inte har ett fullständigt modersmål och inte kan läsa och 
skriva ges till exempel fyra timmars modersmålsundervisning i veckan, skulle de 
lära sig svenska snabbare och bättre.” (Zulmay Asfali, SvD, 20/12/2018). 

Citatet pekar dels på modersmålsundervisning som ett verktyg, men det avslöjar också en syn på språk 
som något man kan antingen fullständigt eller inte. Att inte ha ett fullständigt modersmål vittnar om en 
traditionell språksyn där språk ses som isolerade entiteter som man kan lära sig antingen till fullo, eller 
ej. Därmed positionerar sig yttrandet ovan även inom bristdiskursen genom att det indikerar på 
elevernas bristande kunskaper i språk.  
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Gällande den fjärde diskursen, ser man istället till andraspråksutvecklingens och läraryrkets 
komplexitet. Där diskuteras vilka andra faktorer som kan ha inverkan och man motsätter sig idén om 
att ansvaret skulle ligga endast hos individen. Att det är svårt att lära sig ett språk i vuxen ålder 
betonas inom denna diskurs. Synen på andraspråksinlärning inom denna diskurs präglas med andra ord 
av ett större språkligt fokus och ett breddat perspektiv. Att komma in på arbetsmarknaden som ett 
slutmål med andraspråksinlärningen omnämns inte ens inom denna diskurs såsom det gör inom de 
övriga fyra. Man kan därmed säga att synen har en mer psykologisk och individuell utgångspunkt än 
de övriga fyra som snarare har en mer sociologisk, samhällelig utgångspunkt.  

 Andraspråksinläraren 
Genom konstruerandet av lyckad andraspråksinlärning som nyckel till integration och makt över sitt 
eget liv samtidigt som andraspråksutbildning beskrivs som katastrofartad och misslyckad försätts här 
andraspråksinläraren i en knepig situation. För att denne ska kunna lyckas i det nya svenska samhället, 
måste denne lära sig språket, vilket, enligt de tre mest framträdande diskurserna, samt till viss del 
flerspråkighetsdiskursen är nästintill en omöjlighet sett till de dåliga och undermåliga förutsättningarna. 
Därav kan ingen integration ske, och den invandrade andraspråksinläraren förblir maktlös. Denna 
maktlöshet präglar samtliga diskurser förutom komplexitetsdiskursen där röst faktiskt ges åt 
andraspråksinläraren. I de övriga diskurserna utmålas andraspråksinläraren istället som offer, antingen 
offer för den rådande utbildningssituationen, eller offer givet faktumet att de inte kan svenska språket, 
eller båda. Det finns dessutom ett förgivettagande inom diskurserna att andraspråksinläraren skulle 
misslyckas eller vara misslyckad när det kommer till integration: 

 
Självklart finns det exempel på nyanlända som själva - trots dessa brister - har tagit 
sig in på den svenska arbetsmarknaden och lyckats, men fler måste ha de 
möjligheterna (Roger Haddad (L), skolpolitisk talesperson, Aftonbladet, 13/10/2018). 
 

Citatet ovan beskriver den lyckade nyanlände som ett undantag, som trots alla brister, själv lyckats utan 
hjälp från någon annan och utgår därmed från att majoriteten av nyanlända behöver hjälp. Även inom 
driftformsdiskursen konstrueras andraspråkseleven som ett offer, fast på ett annorlunda sätt. Istället för 
att vara en last för samhället handlar offerrollen här om att vara utsatt för det dåliga utbildningssystemet, 
och maktlös till att själva åtgärda situationen, samt de följder detta får vilket citaten nedan exemplifierar: 

 
Att varje dag träffa denna utsatta grupp, svika dem, eftersom jag inte har sådana 
arbetsvillkor att jag kan hjälpa dem så att de får den utbildning de har rätt till och 
behöver, fungerar inte för mig (Camilla Nilson Wallin, tidigare SFI-lärare, 
Aftonbladet Debatt, 29/06/2018). 

 
Här beskrivs andraspråksinlärararna som en grupp utsatta människor i stort behov av hjälp. Hjälpen 
förväntas ges av läraren själv, som uttrycker en frustration över att hon, sett till de dåliga arbetsvillkoren, 
inte har de redskap som behövs för att hjälpa dem. Maktbalansen mellan dessa två aktörer, eleverna och 
läraren, är i yttrandet väldigt ojämn. Läraren, å ena sidan, gestaltas som en aktör som skulle varit fullt 
kapabel till att hjälpa den utsatta gruppen om denne haft tillräckligt bra arbetsvillkor, denne besitter 
alltså någon typ av makt, eller i alla fall valmöjlighet, medan eleverna, å andra sidan, gestaltas helt utan 
aktörskap eller makt över sin situation. På ett liknande sätt framställs andraspråksinlärarna i yttrandet 
av Rauserk nedan:  

 
De vuxna eleverna infantiliseras och får ofta hjälp med till exempel en praktikplats på 
tre månader och sedan händer ingenting och de hamnar i ett ingemansland utan 
fortsättning” (Kerstin Rauserk, pedagog, journalist och författare, Expressen Debatt, 
03/10/2018). 
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I yttrandet ovan likställs eleverna med barn, de infantiliseras. Barn som grupp är en socialt mer passiv, 
maktlös och utsatt sådan då de ännu inte har förskaffat de kunskaper som vuxensamhället kräver. Att 
likställa de vuxna andraspråkseleverna med barn försätter dem därmed återigen i en maktlös position. 
Citatet fortsätter sedan med yttrandet ”de hamnar i ett ingenmansland”, där dels verbet hamnar betyder 
att de blev placerade. De förflyttade sig alltså inte själva, utan någon/något försatte dem där vilket 
ytterligare exemplifierar deras brist på aktörskap. Metaforen ingenmansland syftar vidare på ett 
landområde där ingen har kontroll, vilket förstärker bilden om att det är en grupp som måste kontrolleras 
då de själva inte kan. Passiviteten och offerskapandet hos andraspråksinlärarna förstärks ytterligare 
genom citatet nedan: 

 
”De plockar ut feta vinster på oskyldiga elever” (Kerstin Rauserk, pedagog, journalist 
och författare, Expressen Debatt, 03/10/2018). 
 

Återigen ser vi här hur elever jämställs med oskyldighet och en typ av försvarslöshet gentemot de privata 
aktörerna. Förutom maktlösheten och offerskapandet kring andraspråkseleven konstrueras dessutom 
andraspråkseleven som mer eller mindre inkompetent och resurssvag vilket exemplet nedan visar: 

 
”Illiterata fick läshäften fast de inte ens kunde ljuda ihop ’m a t’” (Camilla Nilsson 
Wallin, DN Åsikt, 2018/05/25) 

 
Något som för de flesta är så enkelt, att ljuda ihop ett ord med tre bokstäver, klarar alltså inte dessa 
elever av. Beskrivningen av eleverna på detta sätt framställer dem som mindre kunnande, på grund av 
deras illiteracitet och förstärker vidare därmed synen på dem som offer. Inom flerspråkighetsdiskursen, 
där man trots allt belyser flerspråkighetens fördelar för andraspråksinlärning, jämställs även där 
andraspråksinläraren på ett liknande sätt: 

 
”Kommuner och arbetsförmedlingar försöker få ut dem i praktik för att de ska lära sig 
språket tillräckligt för att klara sig i den svenska vardagen. Men det fungerar inte, det 
blir en tröstlös historia av misslyckanden för de allra flesta. Jag har träffat personer 
som levt här i 20 år och varken lärt sig svenska eller haft ett enda jobb.” (Zulmay 
Asfali, SvD, 20/12/2018). 

 
En tröstlös historia av misslyckanden innebär metaforiskt att andraspråkseleverna antagligen kommer 
misslyckas med vad de tar sig för i den svenska vardagen. Underförstått innebär det allt från arbete, 
försörjning, skolgång osv. Skribenten exemplifierar detta misslyckande genom att berätta om personer 
som levt här i tjugo år och aldrig lärt sig svenska eller arbetat. Med andra ord jämställs bristande svenska 
och arbetslöshet med ett misslyckande. Majoriteten, enligt denne skribent, misslyckas alltså att ta sig in 
i den svenska vardagen. Han fortsätter vidare: 

 
”Vi kan inte ha tiotusentals, kanske hundratals människor som lever utanför samhället 
och som inte försörjer sig själva utan lever sina liv på bidrag. Det är ovärdigt, ohållbart 
och kommer att sluta med att Sverige inte längre är ett välfärdsland för någon” 
(Zulmay Asfali, SvD, 20/12/2018). 
 

Här utmålas andraspråksinläraren som en bidragstagare som lever utanför samhället och bidrar därmed 
till att konstruera en negativ bild av denne som inte bara en bidragstagande person utan dessutom som 
en person som kommer påverka Sveriges välfärd negativt. Trots att skribenten lyfter 
flerspråkighetsaspekten i sin text, och dess fördelar detta kan ha på andraspråksinlärningen, sätter man 
inte detta i relation till individers språkliga kunskaper utan i relation till individens bristande 
kunskaperna då man till exempel påpekar att dessa personer inte ens kan sitt modersmål fullständigt.  
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Ingen av de fyra mest tongivande diskurserna lyfter de erfarenheter och resurser som 
andraspråksinläraren besitter. I flerspråkighetsdiskursen talas det som sagt om inlärarens bristande 
kunskaper i sitt förstaspråk och hur detta leder till än mer bristande kunskaper i sitt andraspråk. Att ingen 
andraspråkselev själv kommer till tals i debatterna om Sfi, och i debatterna om dem själva, visar även 
där på det avsaknade aktörskapet som genomsyrar diskurserna.  
 
I komplexitetsdiskursen lyfts dock andra egenskaper in i texterna. Man ser till exempel till gruppens 
heterogenitet, att elevernas skolbakgrund och erfarenheter faktiskt ser mycket olika ut, och att detta 
påverkar både inlärning och förmåga att ta till sig undervisning. Detta skiljer sig från övriga diskurser 
där det främst talas om denna grupp som en homogen sådan. Här ges en indirekt röst till 
andraspråksinläraren då denne citeras i den intertextuella koppling som görs till Rydells (2018) 
avhandling. Som ovan nämnt innehåller denna diskurs en mer psykologisk syn på andraspråksinlärning 
och således även på andraspråksinläraren. Känslor och tankar kring sin identitet och sitt språkande lyfts 
fram och problematiseras inom diskursen: 

 
SFI- deltagarna vittnar om att det är svårt att bli sedd som en kompetent språkbrukare. 
Det är en åtråvärd position – alla deltagare säger att de vill lära sig svenska – men det 
är svårt att leva upp till idealet. När ansvaret för språkinlärning förläggs hos individen 
blir det ett personligt misslyckande när det inte går tillräckligt fort eller när en brytning 
gör att det låter ’fel’” (Lind Palicki, SvD, 2018/10/17). 
 

Citatet ovan visar hur andraspråksinlärarna positionerar sig gentemot den kompetente språkbrukaren- i 
svenska, och beskriver känslan av misslyckande när de inte når hela vägen fram. På liknande sätt jämför 
de sig själva med normen om att det bara finns ett rätt språk: 

 
Många av studiens deltagare upplever att det är svårt att våga använda språket, 
eftersom man ofta blir bedömd utifrån normen att det finns ett (och bara ett!) ”rätt 
språk”. Det leder till självcensur som gör att många tystnar av rädsla för att låta ”fel” 
för att man inte använder ”rätt svenska”. (Lind Palicki, SvD, 2018/10/17). 

 
Den mindervärdessyn som visserligen är betydligt mer framträdande i övriga diskurser, syns även här, 
men utifrån andraspråksinlärarens perspektiv. Valet av ordet censur i förhållande till ens individs eget 
språkande är ett starkt och till viss del negativt betingat ordval då det ofta syftar till att någon med större 
makt avgör vad som får yttras eller inte. Självcensur innebär att man själv väljer att underlåta sig, men 
även om valet är självvalt så handlar självcensuren främst om mottagaren och vad denne tillåter eller 
anser vara okej.  

4.3. Vilka språkideologier framträder i 
debatterna? 

Denna del beskriver diskursernas relation till den sociala praktiken, det vill säga till det språkideologiska 
klimatet. Trots det pluralistiska skiftet och betoningen av språklig mångfald, som banat väg för många 
språkreformer de senaste decennierna i Sverige, ser man, genom analysen av texterna i föreliggande 
studie, att debatten om Sfi fortfarande utmärks av en enspråkig norm som reproduceras genom 
yttrandena inom de olika diskurserna. Om man ser till synen på andraspråksinlärning och 
andraspråksinläraren som präglar de flesta av diskurserna, även till viss del komplexitetsdiskursen, ser 
man att den bottnar i en språkideologisk tro om att svenska språket skulle ha högre status än andra språk. 
Det viktiga, inom alla dessa diskurser, är att lära sig svenska. Svenska språket blir därmed en symbol 
för en ansvarstagande, integrerad, självförsörjande och lyckad person vilket yttrandet av Roger Haddad 
(Aftonbladet, 13/10/2018) inom strukturdiskursen tydligt avslöjar då han där framlägger hur svenska 
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språket är avgörande för dels ett nätverk av kontakter och dels makt över sitt eget liv och framtid. 
Yttrandet klingar illa med den pluralistiska idealism som officiellt förespråkas i Sverige.  

Den lingvistiska hierarki som Milani (2007a:40) omnämner i sin studie gör sig således synlig i 
mediedebatten om Sfi 2018. Vid upprepade tillfällen, inom samtliga diskurser, relaterar man som sagt 
kompetens i svenska språket med integration, arbete, försörjning och makt. Dessa yttranden härstammar 
från den lingvistiska ordningen och bottnar i en assimilerande och puristisk språkideologi. Trots sina 
mer subtila uttrycksformer lyfter diskurserna enspråkighet som norm, och ger det svenska språket högre 
status. Denna puristiska språkideologi är alltså även framträdande inom komplexitetsdiskursen. Trots 
att denna diskurs lyfter en rad viktiga faktorer kring andraspråksinlärning, och sätter detta i perspektiv 
till övriga diskurser, ser man här hur den rådande ideologin tagit sig in på gräsrotsnivå hos 
andraspråkseleverna själva. Den ideologiska purism som präglar debatterna präglar med andra ord även 
dessa elevers självbild då de vittnar om hur svårt det är att leva upp till idealet om att lära sig svenska 
samt känslan av personligt misslyckande när man inte gör det. Det språkideologiska begreppet 
standardspråk blir därmed av relevans då positioneringen av dessa elever sker i förhållande till denne 
språknorm.  

Värdet i att kunna flera språk omnämns överhuvudtaget inte i någon av diskurserna vilket också speglas 
i synen på andraspråksinläraren som en maktlös och mindre kompetent individ. I den artikel där 
flerspråkighet omnämns och diskuteras ser man heller inte till den språkliga mångfaldens fördelar, utan 
snarare till hur förstaspråket ska användas för att lära sig högstatus språket, i detta fall svenskan. Synen 
på språk inom dessa yttranden överensstämmer vidare med begreppet halvspråkighet då man talar om 
språk som något systematiskt och isolerat. Det skapas heller inte något utrymme inom diskurserna för 
någon annan språkideologi än just denna, utan den ligger snarare som utgångspunkt för samtliga 
yttranden. Man kan således konstatera att de analyserade texterna, och de rådande diskurserna, 
reproducerar en redan ledande enspråkig verklighetsbild. 

5. Diskussion 
De fem diskurserna som har urskilts i det analyserade materialet har alla sina särskilda egenskaper och 
element och det är utifrån dessa som avgränsningen mellan diskurserna har gjorts. Varje diskurs har 
således sitt sätt att ge betydelse åt Sfi, dess verksamhet, lärare och studerande. Men, för den sakens skull 
ska diskurserna inte bedömas som statiska sådana utan de är av sin natur dialektiska (Fairclough 2010:3–
4) och går därför in i varandra.  

Ett sätt att skapa betydelse till fenomen är att göra intertextuella kopplingar. Inom de olika diskurserna 
åberopas oftast Skolverkets eller Skolinspektionens rapporter, och de framställs, i egenskap av att vara 
statliga rapporter, som en sanning. De flesta texter som gör denna intertextuella koppling hänvisar då 
till Skolinspektionens granskning från 2018 (Skolinspektionen, 2018). En granskning som visserligen 
var dyster, men, som även innehöll framgångsfaktorer och specifika beskrivningar över 
utvecklingsområden. Dessa framkommer dock inte i de mediala yttrandena vilket säger något om hur 
man väljer att framställa och konstruera ett objekt. Tidningar, skribenter, krönikörer gör alla sina urval, 
precis som mitt artikelurval inför denna studie. Vad som väljs ut, och hur det sägs, likaväl som vad som 
inte sägs, påverkar inte bara våra sätt att se på verkligheten, utan detta reproducerar och förstärker även 
de strukturer och värderingar som finns.  
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Intressant är också att ställa dessa mediala bilder i relation till tidigare forskning. Till exempel så belyses 
andraspråksinlärning främst i effektivitetstermer. I driftformsdiskursen och i strukturdiskursen är detta 
mest påtagligt, men även i flerspråkighetsdiskursen. Andraspråksinlärningen ska vara effektiv, och den 
ska leda till snabb sysselsättning.  I texterna hävdas att arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesutbildning 
med integrerad språkundervisning visats sig vara framgångsexempel (DN Åsikt, 2018/05/25) medan 
forskning snarare påvisat det motsatta (se Sandwall 2013), då där sällan ges möjligheter till varken 
språkinlärning eller interaktion. Då detta läggs fram som en sanning inom texten, sett till dess ordval 
och modalitet, spelar det ingen större roll om det görs någon hänvisning till forskning eller ej. Det 
förgivettagna, och sanningshalten i påståendet är tillräckliga för att konstruera denna bild av 
andraspråksinlärning. Detta hänger vidare ihop med idén om att arbete, och etablering, är det 
huvudsakliga målet med andraspråksinlärning inom fyra av de fem diskurserna.  

Språkinlärningens effektivitet och yttranden om att eleverna inte lär sig svenska tillräckligt snabbt är 
vidare vanligt förekommande inom dessa diskurser. Även detta kan ställas i relation till både tidigare 
forskning och den statistik som finns på Skolverket. Lindberg (2009) belyste detta, och visade då på 
vilken orimlighet som låg bakom dessa yttranden genom att jämföra svenska ungdomars 
engelskundervisning och vuxna invandrares svenskundervisning. En tvetydig jämförelse dock då den 
förstnämnde gruppen är betydligt mer homogen än den andre, och har oftast bättre förutsättningar än 
den andre gruppen. Trots detta förväntas den andre gruppen prestera mycket mer och på kortare tid än 
de svenska ungdomarna (Lindberg, 2009:22–23). Ytterligare statistik som sällan kommer upp till ytan i 
de mediala framställningarna av Sfi är de faktiska studieresultaten hos Sfi- eleverna.  

Endast i den sistnämnde diskursen, komplexitetsdiskursen, belyses andraspråksinlärningens utifrån dess 
komplexa natur och man kan därav konstatera att diskursen till viss del ifrågasätter och utmanar andra 
rådande föreställningar kring andraspråksinlärning. Denna text innehåller den starkaste intertextuella 
kopplingen till aktuell och samtida forskning, dock hamnar den längst ned på diskursordningen sett till 
dess fysiska utrymme i media och sett till de textkonventioner den presenterades inom; krönika och 
debattinlägg, och således även den språkstil (informell) som främst präglar denna diskurs.    

Gällande andraspråksinläraren visar studien på en ensidig syn på inom samtliga av dessa diskurser. 
Denne framställs som passiv, konstrueras som ett offer och verkar enligt dessa konstruktioner inte besitta 
tillräckligt aktörskap eller inneha tillräckligt handlingsutrymme för att själv göra något åt sin situation, 
eller sin språkinlärning. Konstruerandet av denna grupp görs bland annat genom användandet av 
diskurssemantiska grundfigurer där ”vi” ställs i opposition till ”dem”, och där det är dem som behöver 
bli hjälpta, av samhället, eller av den enskilde läraren. Även om yttranden inom komplexitetsdiskursen 
till viss del ser till gruppens heterogenitet etc. och i viss mån ifrågasätter andra konstruktioner och 
verklighetsbilder av både andraspråksinlärning och andraspråksinläraren, framställs 
andraspråksinläraren även här i underläge gentemot svensktalaren. Då Sfi beskrivs som en misslyckad 
verksamhet, blir individen som ingår i denna verksamhet även den misslyckad. Sammantaget 
konstrueras en väldigt homogen bild av andraspråksinläraren och ofta exemplifieras de i resurssvaga 
termer. Dessa konstruktioner bör dock ställas mot en annan verklighet. Enligt statistiken från 2017 finns 
det cirka 220 000 elever på Sfi med stor spridning gällande både utbildningsbakgrund och 
språkbakgrund (Skolverket, 2019b). Gruppen är med andra ord väldigt heterogen vilket därmed inte 
överensstämmer med de mediala framställningarna.   

Trots diskursernas olikheter finns där några gemensamma drag gällande framförallt synen på 
andraspråksinlärning och andraspråksinläraren. Dessa bottnar till synes i det rådande språkideologiska 
klimatet. Den linguicism, det vill säga, den lingvistiska hierarkiska ordningen, som uppmärksammas av 
Philipsson (1992:56) likväl som av Lindberg & Sandwall (2017) och Milani (2008:40), är närvarande 
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inom samtliga diskurser då man tydligt ser hur svenska språket och dess talare anses inneha högre status 
än övriga språk och övriga talare. 

Ytterligare språkideologiska exempel som förekommer i texterna är modersmålslärarens yttranden om 
att inte kunna ett språk fullständigt. En sådan språksyn hänger ihop med det språkideologiska begreppet 
som Stroud (2013:319,324) kallar halvspråkighet. Idén om att språk är ett ”rent” system som går att lära 
fullt ut. Inom flerspråkighetsdiskursen framställs personer som saknar denna ”fulla” kompetens i sitt 
språk som antingen är illitterata eller saknar ord för de grammatiska termerna. Dessa yttranden visar 
således att även den flerspråkiga diskursen ironiskt nog vilar på en enspråkig ideologisk grund då den 
totalt negligerar flerspråkighetens styrkor. Genom att göra ett sådant yttrande graderar man 
språkkompetens och talare efter en statisk och systematisk skala. På liknande sätt framställer sig 
andraspråkstalarna själva inom komplexitetsdiskursen, där de, då de inte talar ” rätt svenska” 
nedvärderar sig själva gentemot de som talar en mer korrekt varietet. Detta ligger nära förankrat med 
det idealiserade och homogena språk Stroud (2013:315) benämner standardspråk, samt hur detta språk 
underhålls av den dominerande makten som i sin tur nedvärderar andra sätt att tala språket. Här ser man 
hur den lingvistiska ordningen inte bara åberopas utav den dominerande gruppen, utan även hur 
minoritetsgrupper inkorporerar samma värdesystem. Då texterna inom denna diskurs har sin främsta 
intertextuella koppling i Rydells (2018) avhandling, är det därmed inte konstigt att yttranden om språk 
diskursen hamnar väldigt nära de slutsatser Rydell drog i sin studie. Hon påvisar bland annat hur 
individens självbild påverkas av diverse framställningar i media (Rydell, 2018:80). 

Helt i linje med tidigare forskning om både Sfi och språkideologier i Sverige visar alltså denna studie 
att flerspråkighet i form av kompetens eller identitet inte anses som en fördel eller styrka. Detta tyder 
på att det språkideologiska klimatet fortfarande präglas av en stark enspråkig norm. Inte ens i det 
sammanhang där flerspråkighetsaspekten lyfts, dvs, inom flerspråkighetsdiskursen, ges något värde i att 
vara flerspråkig. Snarare antas bättre kunskaper i modersmålet leda till bättre kunskaper i svenska 
språket, det vill säga, målet, och normen även inom denna diskurs är att vara svenskspråkig, inte 
flerspråkig. Detsamma gäller komplexitetsdiskursen, som i viss mån utmanar rådande föreställningar 
om andraspråksinlärning, men, detta till trots ändå utgår från svenskan som språket med högre status.  

Studiens resultat är med andra ord inte banbrytande, liknande slutsatser om både Sfi och språkideologier 
i Sverige har dragits tidigare, vilket tyder på diskurserna inte har förändrats, utan har fortsatt 
reproducerats även under 2018 genom liknande subtila uttrycksformer.  

5.1. Metoddiskussion 
Utifrån studiens forskningsfrågor, och tidsbegränsning, har mitt urval av texter visat sig relevant för 
analysen. Att välja ett specifikt årtal för att synliggöra diskurser är i sig kontroversiellt då diskurser, 
likväl som ideologier, inte är isolerade tidsbestämda företeelser utan snarare resultat av sociohistoriska 
händelser över tid. Av den anledningen hade en historisk överblick varit mer relevant då man hade 
kunnat få en bättre bild över hur de samtida diskurserna uppstått. Men, då tanken med en specifikt 
avgränsad tidsperiod inte är att förbise en historisk inverkan, utan snarare nå en samtida förståelse, ser 
jag inte denna avgränsning som problematisk. Den har snarare fungerat som ett viktigt objektivt verktyg 
i urvalsprocessen då valet inte styrts av min subjektivitet.  

I analysprocessen, och i närläsningen av de olika texterna, krävs, enligt Bergström och Boréus (2018:40) 
en hög grad av transparens. I min studie har jag försökt uppnå detta genom att inkludera en rad citat som 
legat till grund för min tolkning. Då man kan anklaga även detta urval för att vara vinklat utifrån 
forskarens intressen, har jag vidare försökt inkludera olika typer av citat, från olika aktörer och tidningar, 
för att visa på spridning och för att ha större belägg för den analys som gjorts. De analytiska verktyg 
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som använts i analysprocessen utgör även dem en del i avgränsningen. Valet av dessa specifika verktyg, 
dvs. nyckelbegrepp, metaforer och modalitet är dels ett praktiskt val förankrat i studiens omfång och 
tidsbegränsning, men också ett val förankrat i forskningsfrågorna, då dessa hela tiden varit närvarande 
under närläsningen av texterna. För att besvara forskningsfrågorna har materialet studerats vid ett flertal 
tillfällen, från en översiktlig läsning till en rad närläsningar, en process som bidragit till insikten om 
vilka metodologiska verktyg studien torde dra nytta av.  

Avgränsning har inte bara varit problematiskt gällande material, analysprocess och omfång, utan även 
gällande diskurserna. Om man ser en diskurs som ett sätt att sätta att tolka delar av världen (Jørgensen 
& Philipps, 2000:136), innebär de avgränsningar som gjorts kort och gott olika sätt att se på det 
analyserade objektet, Sfi. Dessa avgränsningar mellan de olika diskurserna innebär alltså en avgränsning 
av verkligheter. Men, då varken diskurser eller verkligheter är statiska eller isolerade från varandra, går 
de olika diskurserna in i varandra på samma sätt som att de också motsätter sig varandra. 
Bristperspektivet är till exempel synligt i de flesta diskurser och driftformsdiskursen hade även kunnat 
vara en del av strukturdiskursen. De avgränsningar jag valt att göra i denna undersökning är med andra 
ord förankrat i den tolkning jag gjort av texterna.  

5.2. Framtida forskning 
Då diskurser och ideologier är dynamiska samhälleliga företeelser finns det ett värde i att kontinuerligt 
granska och analysera hur dessa framställs och utvecklas. Att belysa andraspråksinlärning och 
andraspråksinläraren utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv kan bidra till att förstå de sociala 
maktpositioner som finns mellan individer inom det samhälle vi lever, men framförallt bidra till att 
kunna förändra dem. Därav vill jag betona att denna typ av studie kan återupprepas i sin form och sitt 
syfte vid en annan tidpunkt och leda till ett annorlunda, om än lika viktigt resultat, då diskurserna 
kontinuerligt påverkas av det rådande samhällsklimatet. Men, då studien genomgått en rad 
avgränsningar för att kunna slutföras inom den avsedda tidsbegränsningen och det avsedda omfånget, 
vore det intressant att för framtida forskning kunna undersöka liknande företeelse men med ett större 
empiriskt omfång. Detta skulle kunna innebära en undersökning av diskurser och språkideologier inom 
andra domäner än den nationella mediedomänen, t.ex. lokal media, akademiska artiklar, politiska 
styrdokument, tidskrifter etc. för att på så vis synliggöra hur diskursordningar inom olika områden 
påverkar varandra. En studie med ett breddat teoretiskt ramverk hade också varit intressant då man där 
t.ex. skulle kunna inkludera aspekter som hegemoni, identitet och subjektspositionering.  

5.3. Didaktiska implikationer 
Jag har tidigare poängterat hur media har en avgörande roll i hur vi uppfattar och förstår verkligheten, 
samt i att förmedla ideologier till en större publik (Blackledge, 2005:66 – 67). Vad som sägs i media 
påverkar med andra ord vårt sätt att se på saker och ting. Om det som sägs där då innefattar en själv, 
eller det sammanhang man ingår i, är det än mer troligt att detta får en inverkan i, inte bara ens 
verklighetsuppfattning, utan också i ens självuppfattning.  

Den negativa bild som sprids i media om Sfi, och det offerskapande som sker av de elever som ingår i 
utbildningsformen, påverkar därmed sannolikt både lärare och elever. Lindberg & Sandwall (2012:406) 
studie visar även hur detta kan påverka elevernas inlärning negativt. Att denna mediebild inte heller 
utmanas i särskilt hög grad skapar en hierarkisk diskursordning där andra sanningar sällan framträder.  
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Vikten av att synliggöra språkideologiska diskurser är därav angeläget för det didaktiska fältet. Dels 
utgör Sfi- utbildningen en del av samhället och de normer och värderingar som finns där, och dels, som 
tidigare nämnts, är det viktigt att lärare och elever intar en kritisk språkmedvetenhet kring hur språkbruk 
på makro- och mikroplan påverkar våra uppfattningar. Eftersom kritisk forskning söker förändra 
rådande normer är kunskaper om dessa väsentliga för att kunna åstadkomma förändring, men också för 
att kunna ifrågasätta och värja sig mot den rådande lingvistiska maktordningen (Milani, 2007a:40). Den 
bild som förmedlas i media av andraspråksinlärning och även andraspråksinläraren stämmer sällan 
överens med den heterogena verklighet lärare befinner sig i inne i klassrummet. Där återfinns säkerligen 
mängder av undantag från den maktlöse, bidragstagande, resurslöse mediekonstruktionen av 
andraspråksinläraren. Lärare kan inte förändra världen ensam, men denne har i alla fall stor potential att 
förändra klimatet i ens eget klassrum. Då en del av skolans uppdrag är att främja jämställdhet (Skollag, 
2010:800), är ett förändrat synsätt gällande flerspråkighet, andraspråksinlärning och 
andraspråksinläraren väsentligt då det skulle bidra till att hämma den rangordnade kategorisering av 
individer vi ser idag. 

Som avslutande kommentar vill jag åberopa den långa, om än nödvändiga vägen från teori till praktik. 
Det officiella pluralistiska synsätt som Sverige förmedlar i egenskap av modern stat, bland annat genom 
införandet av 2009 års språklag, måste omsättas till praktisk handling för att omfördela maktbalansen 
och stärka självkänslan hos många av de andraspråkselever Sverige har idag. Att utföra kritiska analyser 
av samhället och av de rådande värdesystemen som härskar där samt delge dessa till den didaktiska 
sfären är därför ett av många sätt att förse lärare, och elever, med redskap för förändring och jämlikhet.  
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