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Vi kommer att presentera det pågående forskningsprojektet Migration, lärande 
och social inkludering där vi undersöker olika utbildningssammanhang för 
vuxna migranter. Studien grundar sig på observationer av undervisning och på 
ca 200 intervjuer med lärare, ledning och deltagare i sfi, språkintroduktion och 
Svenska från dag 1 som riktar sig till asylsökande. Utöver en bakgrund om det 
pågående projektet, kommer vi att presentera resultaten av ett par av de 
delstudier som gjorts inom programmet. Vi visar bland annat hur metaforen 
”språket som nyckel” används i den politiska diskursen och bland migranter 
själva om den tänkta relationen mellan språk och samhällsdeltagande. 
Samtidigt som migranterna tillskrev ett högt värde till språket som dörröppnare 
och vikten av en egen agens till att lära sig svenska, visar studien hur de 
parallellt såg tillgången till svensktalande relationer som nyckeln till språkligt 
lärande. På så sätt visade de både följsamhet och motstånd mot den rådande 
politiska diskursen om migrantens skyldighet att lära sig svenska. Ett delat 
ansvar lades på migranter och representanter för det svenska samhället. I slutet 
av passet diskuterar vi språkutbildningars roll och hur lärares val i klassrummet 
sker i relation till många olika viljor och perspektiv i en tid då migrationen och 
social inkludering blivit laddade samhällsfrågor.
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