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Migra,onens	,devarv?		
•  Senaste årens migration ställer samhällets 

institutioner inför stora utmaningar (mer än 160000 
flyktingar 2015) 

•  Frågan handlar inte minst om stöd för migranter att 
inkluderas på arbetsmarknaden och samhället mer 
brett 

•  Här spelar vuxenutbildningen och folkbildningen en 
central roll 
–  Inte minst genom de olika statliga stöd som riktas 

till folkbildningen för arbete med nyanlända 



Statens	sy@e	med	stöd	,ll	folkbildningen	
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•  Förordning (2015:218) om statsbidrag till 
folkbildningen. 

1.  stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla 
demokratin, 

2.  bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor 
att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen, 

3.  bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället, och 

4.  bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i 
kulturlivet. 
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•  Vuxenutbildningens och folkbildningens funktion 
som samvarierar över tid: 
–  Kompensatorisk 
–  Medborgerlig/demokratisk 
–  Arbetsmarknadsförberedande 

•  Handlar om att förbereda deltagare och elever på ett 
liv som medborgare i bred bemärkelse 
–  Fokus idag framförallt på den senare 

(anställningsbarhet) 



Medborgarskapande	inom	och	utanför	
vuxenutbildning	och	folkbildning	
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•  Prof. Andreas Fejes (projektledare), Prof. Magnus 
Dahlstedt, Prof. Maria Olson, Dr. Fredrik Sandberg, 
Doktorand Lina Rahm 

•  Studie av kommunal vuxenutbildning och 
folkhögskola  

•  Elever/deltagare (n72) dokumenterar ”görande av 
medborgarskap” 

•  Intervjuer med lärare (n10) 
•  1200 sidor transkriberade intervjuer 



AQ	möta	och	bli	(o)lika	
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•  Elever och deltagare har olika livsbanor varigenom 
de blir till som medborgare på (o)lika sätt.  

•  Viktigt att ta del av, förstå och ge erkännande åt 
dessa (o)lika banor och blivanden.  

•  Inte fokus på migration, men är ett återkommande 
inslag i intervjuerna 

•  Här presenterar tre sådana banor och en del av de 
komplexa frågor som de föranleder: 
–  Tillhörighet/icke-tillhörighet 



Maria	
•  Adopterad från Colombia och uppväxt i litet samhälle 

där hon bor med sin pojkvän som kommer från 
Ecuador. Hon har dubbelt medborgarskap 

•  Har under uppväxt ständig påmints om sin 
annorlundahet.  

•  Jag har känt att man aldrig kan bli helt svensk för att 
man inte ser svensk ut. Man blir inte accepterad som 
en svensk. Det spelar ingen roll vad man heter eller 
hur man klär sig. Det är därför jag aldrig känt mig 
helt svensk. 
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Komvux	
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•  Maria tar Komvux som exempel på hur hon upplever 
sig bli betraktad och bemött som inte tillhörande som 
svensk:  

•  ”Sitter man i en klass till exempel, då tror väl alla att 
man är invandrare, som alla andra nästan här”. 

•  Eftersom Komvux är en plats där många 
”invandrare” vistas antas också hon vara en av Dem, 
eftersom hennes utseende talar för att så skulle vara 
fallet.  



Men	även	mer	vardagliga	situa,oner:		
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•  En gång när jag var höggravid med min första son, 
jag och mamma hade varit på teatern… jag var 
höggravid, skulle typ föda om en vecka… det var 
ingen som trodde att det var min mamma. Det var en 
tant som tyckte att jag skulle resa på mig så hon 
kunde sitta där fast min mamma hade redan rest sig 
och sagt: ”Vill du sitta här då?” ”Hon kan väl resa 
sig”. 



Språk	som	markör	för	,llhörighet	
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•  Många invandrare har många barn, det är 
barnvagnar och rullatorer. Det är som ett krig på 
bussarna. […] Någon gång när jag kom med barnen 
var det någon som kommenterade något jag vet inte 
exakt vad, och sedan när jag pratar ren svenska till 
mina barn, då var det liksom… för de trodde att jag 
inte hade förstått vad de sa. 



Shirin	
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•  Född i Libanon, och kom till Sverige som 5-åring. Är 
svensk medborgare. Gift med man som också är född 
i Libanon. De har fyra barn och familjen har bott 
både i Sverige och Libanon.  

•  Shirin valde för några år sedan att bära slöja.  
•  Kopplingen till två platser (två länder), och beslutet 

att bära slöja, har lett till ständig förhandling om 
tillhörighet.  

•  Men hon är tydlig i sitt anspråk om att tillhöra 
samhällsgemenskapen.  



Slöjan	och	religion	
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•  Jag är muslim ju och som muslim ska man ju bära 
slöja liksom för att kunna följa koranen och det är det 
jag gjorde och så är det många som har sagt: ”Men 
vad, är du muslim? Du är ju normal”. […] Skulle jag, 
skulle jag inte, skulle jag inte, skulle jag? Så när jag 
väl gjorde det och kom tillbaka: ”Men du är ju 
normal”. Vad är normalt och vad är inte normalt? 
Alltså jag menar: är jag inte normal för att jag har en 
slöja? 
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•  Min bästa kompis är från Libanon och vi har känt 
varandra jättelänge. Hon är muslim och hon blev lite 
chockad av att jag vågade ta på slöjan, fast hon säger 
att hon ska göra det själv, men har inte kommit dit. 
Hon har inte fått det självförtroendet om man säger 
så. […] ”Hur vågade du? Hur möter människor dig?” 
Så sade jag till henne ”Du, alltså på riktigt så bryr jag 
mig inte vad folk säger”. Det är just det att komma till 
den punkten att inte bry sig. 



Förhandling	om	,llhörighet	i	Libanon	
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•  De flesta har sagt till mig att jag inte ser ut som libaneser, 
jag ser inte ut som en arab tyckte de, så i vissa affärer 
kunde de lura mig liksom att någonting kostade dubbelt så 
mycket bara för att jag ser ut som jag ser ut. 

•  De visste ju inte att jag kunde arabiska, så när jag liksom 
frågade: ”Nej men varför kostar det så?” ”Oj då, är du 
arab? Det visste vi inte. Ja men jo den kostar så mycket”. 
Bara utseendet… Om jag inte kunde arabiska så var det ett 
pris, men så fort de visste att jag kunde arabiska så var det 
ett helt annat pris. 



Ana	
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•  Född i Ungern, pappa är rom och mamma ungerska.  
•  Har sedan många år svenskt medborgarskap.  
•  Ser sig dock själv som annorlunda än andra svenskar, på grund 

av sin bakgrund. ”Jag är inte svensk så att säga, jag blev ju 
svensk medborgare genom att jag kom hit”.  

•  Tillhörigheten till samhällsgemenskapen en ständig balansgång 
mellan att vara ”svensk”, ”ungrare”, ”romsk”. Hon använder sig 
av en biologisk föreställning, med ord som ”svenskt blod”, 
”romskt blod”.  



Balansgång	
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•  Det har ju varit svårt för mig om jag ska vara helt 
ärlig och bestämma mig, okej ska jag vara svensk, 
ungersk eller rom eller hur ska jag liksom få ihop 
det… för man har ju det romska blodet och man har 
det ungerska blodet och så dessutom så bor man i 
Sverige. Så det är svårt att få det att gå ihop faktiskt.  

 



Svårare	aQ	”anpassa	sig”	än	hon	tänkt	sig	
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•  Jag pratade engelska i skolan så jag kunde inte svenska 
alls… jag kände att okej nu är vi i Sverige, nu kan jag vara 
hur öppen som helst, så jag berättade till en tjej att min 
pappa var rom och så. Då sade hon till mig att våga 
absolut inte berätta det till någon annan här i skolan. […] 
Så jag sade aldrig det till någon.  

•  När hon talar om sig själv är hon noga med att distansera 
sig från dem som hon beskriver som ”typiska romer”. ”Jag 
är ju inte uppväxt som en typisk romsk tjej så att säga. 
Man ser ju på romer att ja de är romer. Men på mig, jag 
tror inte att någon ser mig som rom”.  



Distansering	från	sin	”romska”	bakgrund	
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•  Det sitter så pass djupt i dem, alltså sen generationer tillbaka… 
det påverkar dig ju jättemycket hur dina föräldrar lever och 
deras uppfattning om samhället, hur de lever, men sedan kan 
det också bero på att de har varit med om jättemycket 
diskriminering och så vidare från samhället. […] ”De har ju 
diskriminerat mig som människa för att jag är rom, så varför 
ska jag bidra till dem med någonting?” 

•  Jag blir ju tagen under exakt samma tak som de som väljer att 
inte leva som en svensk medborgare och det är ju jag som får 
lida för det och jag vill ju inte att mina barn ska få lida för det. 



Skapa	,llhörighet	genom	åtskillnader	
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•  Det är ju viktigt för mig att som svensk medborgare ha rättigheter, 
alltså att jag har samma rättigheter som en svensk har som har svenskt 
ursprung. Det betyder mycket, och jag tycker att alla ska ha samma 
rättigheter oavsett varifrån man kommer och om man kommer till 
Sverige och är svensk medborgare så ska man ha samma rättigheter 
och samtidigt följa de svenska lagarna också. Lever man i det svenska 
samhället så följer man deras lagar och då får man samma rättigheter. 
För det finns ju vissa som, som sagt, utnyttjar det svenska samhället 
och vill ha samma rättigheter som en svensk men samtidigt så följer de 
inte riktigt lagarna. 

•  Ana hamnar i ett ”mellanrum”, inte ”rom”, inte ”svensk”, men skapar 
sig som ansvarstagande (uppfyller skyldigheter och skall därför ha 
rättigheter) 



Diskussion	
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•  Synliggör normer om vad som skall inkluderas och 
vad som exkluderas 

•  De strävar alla tre efter att inkluderas i 
samhällsgemenskapen som ”normala” medborgare, 
men hamnar i ett läge mitt emellan, där de inte 
riktigt tillåts tillhöra någonstans. 

•  Maria genom att distansera sig från de andra, 
invandrarna, men samtidigt ”ses” hon som 
”invandrare” 
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•  Ana genom att distansera sig från den romska 
gemenskapen, samtidigt som hon menar att hon 
aldrig kan bil fullt ut ”svensk” (eftersom hon är född 
utomlands) 

•  Shirins strävan för tillhörighet, där hon uppfattas 
som ”invandrare” både i Sverige och i Libanon, sker 
genom att ha självförtroendet att ”vara sig själv”. 
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•  Sammantaget adresserar Anas, Marias och Shirins 
berättelser den brännande frågan om vem som 
egentligen ska få tillhöra samhällsgemenskapen och 
på vilka villkor – och vem som ska få hamna utanför? 

•  Denna fråga är också mitt i den politiska debatten i 
dagens Europa.  
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•  Å ena sidan framförs högljudda argument om 
”mångkulturalismens död” och starka krav för 
införandet av nya former av etnokulturellt graderat 
medborgarskap – så också i Sverige   

•  Å andra sidan har krav på utvecklandet av en ny och 
mer inkluderande samhällsgemenskap framförts, 
både i Sverige och i andra europeiska länder, med 
utökade medborgerliga rättigheter inrymmande 
också dem som exkluderats från dem. Dessa krav har 
framförts såväl kollektivt som individuellt, offentligt 
såväl som privat, högljutt såväl som mer i det tysta.  
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•  De individuella berättelser som denna presentation 
är baserad på visar på att det verkligen är möjligt att 
artikulera alternativa medborgarblivanden och sätt 
att kräva nya former av medborgarskap, bortom 
förutbestämda mallar, distinktioner och 
utestängningar (Isin 2002, 2012), det vill säga att 
tänka och leva livet annorlunda (Fejes & Dahlstedt 
2014).  

•  Och just detta är något vi menar att och folkbildning 
måste ta i beaktande i sin organisering, design och 
genomförande.  



Några,	av	många,	frågor	aQ	ställa	sig	
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•  Hur hanteras det medborgerliga/demokratiska uppdraget inom 
folkbildningen?  
–  Vilket innehåll? Vilken form?  

•  Vilket ansvar är rimligt att ställa på folkbildningen i relation till 
arbete med nyanlända?  

•  Vilka förutsättningar finns, och vilka saknas i detta arbete?  
•  Är frågan om (o)likhet ett centralt innehåll i undervisningen? 

Hur? 
•  Och på vilka sätt innebär undervisningen, till innehåll och form, 

en exkludering av vissa (o)likheter?  
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