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Vilken roll har olika sammanhang för vuxnas studier i svenska språket för 
migranters sociala inkludering? Det är den övergripande frågan som behandlas 
inom ramen för forskningsprogrammet Migration, lärande och social 
inkludering där vi undersöker olika utbildningssammanhang som riktar sig till 
vuxna och unga vuxna migranter - sfi, språkintroduktionsprogrammet på 
gymnasieskola och på folkhögskola, och studieförbundens verksamhet med 
vuxna asylsökande (svenska från dag 1). Inom ramen för forskningsprogrammet 
har vi hittills genomfört observationer av undervisning och intervjuer med cirka 
250 lärare, ledning och deltagare i dessa sammanhang. För tillfället har vi 
påbörjat andra omgången av intervjuer där vi kontaktar deltagarna cirka 2–3 år 
efter den första intervjun, för att be dem blicka tillbaka, berätta om sin 
nuvarande situation, och att blicka mot framtiden.  

Vår presentation kommer att ha två delar. I den första delen presenterar vi det 
bredare forskningsprogrammet, och i den andra presenterar vi resultat från en 
delstudie som riktar fokus mot sfi. I denna analyserar vi hur sättet sfi organiseras 
på – nationellt, kommunalt och på skol- och undervisningsnivå – skapar en 
utbildning som både möjliggör och begränsar elevernas sociala inkludering i 
Sverige. I slutet av passet bjuder vi in till diskussion om språkutbildningars roll 
och om 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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