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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och på vilka sätt som kunskaper i svenska som 

andraspråk påverkar hur immigranter ser på tillhörigheten till Sverige. Mina två 

djupintervjuer med två kvinnliga immigranter bekräftar delvis myndighetssynen, att 

kunskaper i svenska ses som ett viktigt instrument för att integrationen ska lyckas. Den 

franske sociologen Pierre Bourdieu menar att språket har en praktisk tillämpning, för 

samtidigt som vi lär oss ett nytt språk så socialiseras vi in i en praxis.  

Vägledande för arbetet med den här uppsatsen har varit mina samtal med de två 

invandrarkvinnorna. I metodavsnittet klargör jag för mitt arbetssätt och för valet av kvalitativ 

metod med betoning på djupintervju. Jag redogör för mitt urval, för intervjuerna och för hur 

jag har genomfört dem. Resultatdelen består av en redovisning av intervjuerna och dessutom 

av analys/tolkning av det insamlade materialet i relation till min forskningsöversikt. 

Ord: Tillhörighet, språk, integration.    
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1. INLEDNING 

Syfte 

Jag har studerat på vilket sätt som kunskaper i svenska som andraspråk, påverkar hur 

immigranter ser på sin tillhörighet till Sverige. När invandrare upplever att migrationen 

inneburit en degradering av deras mänsklighet, är det främst bristen på ett fungerande språk 

som lyfts fram. För att betraktas som en riktig människa i Sverige måste man kunna svenska 

(Hyltenstam 1993:110). I integrationsdebatten har kunskaper i svenska språket setts som ett 

viktigt instrument för att integrationen ska lyckas. Språket som nyckel till samhället har 

nästan blivit som ett mantra (Carlson 2003:213). Jag har undersökt om denna syn delas av 

immigranterna själva. Min egen hypotes, som delvis stämmer överens med myndighetssynen, 

är att kunskaper i det språk som talas i det nya landet och möjligheter att kunna använda 

språket, borde tala för en större delaktighet på många av samhällets arenor.  

I mitt arbete har jag valt att använda ordet tillhörighet istället för ord och termer som hör 

hemma i integrationsdebatten. Svårigheten med att använda sådana ord, är att begreppen är så 

mångtydiga och används i så många olika sammanhang. Jag inser samtidigt att ordet 

tillhörighet kan tolkas på många olika sätt. Jag har tolkat ordet utifrån betydelsen av 

delaktighet och att personen uppfattar sig vara en del av det svenska samhället och känner att 

hon hör hemma här.  

 

Frågeställning 

Min frågeställning handlar om hur andraspråksinlärare uppfattar att deras kunskaper i svenska 

påverkar och har påverkat deras syn på tillhörigheten till Sverige och i så fall på vilka sätt.  

Vägledande för mitt arbete har varit frågeställningen: Hur har kunskaper i det svenska språket 

fått dig att känna tillhörighet till Sverige? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu menar att språket har en praktisk tillämpning. För 

samtidigt som vi lär oss ett språk, så socialiseras vi in i en praxis. Vi pratar för att bli 

förstådda. Om vi redan är införstådda så behöver vi inte prata så mycket, eftersom vi redan 

befinner oss i ett gemensamt meningssammanhang, där saker och ting har en klar betydelse.  

För Bourdieu finns det inte någon som har ett dåligt språk, utan språket blir dåligt när det 

brukas som ett medel för att skapa och befästa olikheter och dominans (Moe 1995:173f). 

Bourdieu använder begreppet lingvistiskt kapital, som enligt honom innebär att kunna 

använda språket vid rätt tillfälle. För att orden ska få effekt måste man inte enbart säga de 

grammatiskt korrekta orden, utan också de socialt accepterade orden (Bourdieu 1992:136).  

Marianne Freyne-Lindhagen har i sin doktorsavhandling bland annat undersökt språkets 

betydelse, för den individuella och samhälleliga identiteten och integrationen, för syrianska 

kvinnor. Hon har använt sig av Bourdieus begrepp lingvistiskt kapital för att studera detta.  

Freyne-Lindhagens slutsats är att språkbegreppet har en tvådimensionell betydelse. Språket är 

både utgångspunkten för identiteten och tillhörigheten men också ett kapital för medborgerlig 

delaktighet(Freyne-Lindhagen 1997:210).  

Nils Granberg (2001) har i sin avhandling ”The Dynamics of Second Language Learning” 

genomfört en djupstudie av en andraspråksinlärares väg in i det nya språket, svenskan, och 

studerat hur individuella faktorer påverkar individen i inlärningssituationen. Han har följt 

Sofia från Grekland under hennes första år som gäststudent i Sverige. Syftet med hennes 

vistelse i Sverige är att hon genom att delta i en intensivkurs vid ett svenskt universitet, ska 

lära sig svenska så pass bra att hon kan komma in på den svenska läkarutbildningen. Sofia har 

misslyckats med att komma in på läkarutbildningen i Grekland två gånger. Studien visar att 

Sofia efter några månader i Sverige av hopplöshet och pessimism ändrar inställning till 

Sverige och sitt nya språk. Vändningen sker främst efter julbesöket hemma, då Sofia inser att 

hon har utvecklat en ny svensk-grekisk identitet och inte ser någon framtid för sig i Grekland. 

Studien visar att hennes känslostämningar i hög grad påverkar hennes språkutveckling. Efter 

beslutet att stanna i Sverige, så får hon ett genombrott i sin språkinlärning (Granberg 

2001:250).   
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Den kanadensiska språkforskaren Bonny Norton anser att forskningen som rör identitet och 

andraspråksinlärning allt för ofta utgår från föreställningen att merparten av L2-inlärare lever 

i ideala, homogena samhällen och att de själva väljer om och hur de vill interagera med det 

omgivande samhället och dess invånare. Här har bland annat faktorer som motivation och 

personlighet ansetts som avgörande för hur inlärningen lyckas.  Men Norton anser istället att 

inlärningen präglas av om L2-inlärarna ges tillträde till de arenor där språket talas och att så 

sällan är fallet. Ofta ges L2-inlärarna istället bara möjlighet att praktisera det nya språket i 

klassrummet. Norton anser också att andraspråksinlärarna vill ha en rimlig utdelning på den 

investering som de gör, när de lär sig ett nytt språk, som en bättre position i samhället och 

tillgång till majoritetsspråkstalarnas privilegier (Norton 2005:5). 

Magdalena Adrian har i sitt examensarbete från 2009 undersökt integrationsprocessen, i 

förhållande till fem invandrarkvinnor. Hon har bland annat studerat vad språkkunskaper i 

svenska har inneburit för integrationen. Fyra av de fem intervjuade kvinnorna anser att 

språket har varit det viktigaste verktyget i deras integration. 

Forskaren Marie Carlson har i sin doktorsavhandling undersökt synen på kunskap och lärande 

inom sfi-undervisningen. I sina intervjuer med sfi-deltagare framkommer att många på grund 

av bristfällig svenska känner tillkortakommanden i många situationer. De berättar om känslor 

av att bli ansedda som dumma och mindre trovärdiga därför att de inte behärskar svenska 

språket (Carlson 2003:210). Carlson menar att språklig kompetens därför inte är en fråga om 

att producera grammatiskt korrekta yttranden, utan om social position och en pragmatisk 

förmåga att göra sig hörd, bli tagen på allvar och ha auktoritet(Carlson 2003:213).  
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3. METOD 

Metodval 

Jag har gjort en kvalitativ studie som utgår från två djupintervjuer med invandrarkvinnor. 

Varför jag har valt denna metod, är för att jag vill fokusera på människorna, på deras 

erfarenheter, tankar och åsikter som jag anser kommer bäst fram, i djupintervjun. 

Informanterna ges både tid och utrymme i studien. Styrkan med denna metod anser jag också 

är inifrånperspektivet, då det i frågor som rör integration och språk, alltför ofta är experter och 

forskare som får komma till tals. Även om det finns forskare som menar det motsatta, till 

exempel Diaz (1993). Han anser att det redan finns ett mycket omfattande empiriskt material 

och efterlyser istället mera teoretiska bidrag.  

Jag har arbetat utifrån frågorna: Hur har kunskaper i svenska språket fått dig att känna 

tillhörighet till Sverige? Beskriv på vilka sätt? Berätta lite om din språkresa? Berätta om 

svårigheter på vägen? 

Material och urval 

Jag har funderat mycket kring urvalet och har försökt hitta informanter som har varit i Sverige 

så länge, så att de förmår använda svenska språket som sitt tankeverktyg. Detta anser jag är en 

förutsättning om de ska ha möjlighet att kunna reflektera och samtala med mig och för att jag 

ska kunna tränga in i ämnet och få ut något annat än enbart ytkunskap. Jag inser också att det 

är önskvärt att informanterna har samma motiv för sin bosättning här, eftersom synen på 

språk, land och kultur, påverkas av om immigranten frivilligt eller ofrivilligt lämnar sitt 

ursprungsland, även om olika motiv för bosättning i Sverige, skulle ge studien en mer 

komplex bild. Även tidsaspekten har betydelse, för hur man ser på sig själv och på sitt nya 

land. Därför har jag försökt finna informanter som tillbringat ungefär lika lång/kort tid i 

Sverige.  

Jag har valt att använda endast kvinnliga immigranter, då jag inbillar mig att det är lättare att 

få kontakt med invandrarkvinnor än med män, för mig som kvinna. Dessutom vill jag ge plats 

för kvinnorna, i frågeställningar som inte enbar rör typiska kvinnofrågor utan som här, har 

fokus på språk och tillhörighet. 
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Mina informanter 

Magdalena är snart 50 år och kommer från Polen Hon har bott i Sverige sedan i början av 

2000-talet. Anledningen att hon flyttade hit, var att hon träffade en svensk man, som hon gifte 

sig med.  Tillsammans har de en gemensam dotter. Magdalena har dessutom tre egna barn 

som var 14, 13 och 8 år när de kom till Sverige. I sitt hemland arbetade Magdalena som 

lärare. I Sverige arbetar Magdalena inom förskola. 

Vanja är 44 år och kommer från Bosnien. Hon har bott i Sverige sedan 1991. När hon och 

hennes man kom till Sverige, så hade de inga planer på att stanna här. De var på besök hos 

släktingar. Men under vistelsen i Sverige så bröt inbördeskriget i Jugoslavien ut. De beslöt sig 

för att stanna i Sverige. Familjen har utökats med två pojkar som är födda i Sverige, år 2000 

och 2003. Idag arbetar Vanja som frukostvärdinna på ett hotell. 

Genomförande 

Jag har genomfört mina intervjuer på ett café. Intervjuerna tog en och en halv timme vardera 

och eftersom ingen av kvinnorna godkände att jag använde bandspelare, så har jag varit 

hänvisad till att anteckna. Kvinnorna upplevde sig utelämnade med en bandspelare, varför de 

avböjde detta. 

Metodkritik 

Så här efteråt inser jag att det kanske inte var helt lyckat att genomföra intervjuerna på café. 

Trots att miljön var relativt lugn, så kom och gick det gäster under hela tiden. Detta gjorde 

främst mina informanter okoncentrerade. Jag märkte att de stannade upp, avbröt sig mitt i en 

mening och inte riktigt förmådde att samla tankarna. Det bästa hade varit att genomföra 

samtalen i hemmiljö, gärna hos informanterna själva. Då en sådan miljö berättar mycket om 

personen själv och erbjuder intressant bakgrundsmaterial. Att jag dessutom inte fick banda 

samtalen var också ytterligare en negativ faktor, då jag under flödets gång, fick koncentrera 

mig på stödord, för att hinna med att återge samtalet. 

Samtalen kändes också stundom ostrukturerade, som om vi hoppade från ett ämne till ett 

annat, även om jag utgick från mina frågor. Jag hade planerat att samtala utifrån några få 

frågeställningar, som jag har redovisat under metodval och låta dessa vara vägledande för det 

fortsatta samtalet. Detta arbetssätt visade sig inte vara helt lyckat.  
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Jag upplevde det som om intervjupersonerna, skulle ha känt sig tryggare i en ”riktig intervju”, 

istället för i de här öppna samtalen, där vi tillsammans letade oss fram till de viktiga frågorna, 

för informanterna själva. Den här tekniken inser jag nu i efterhand, skulle ha krävt mer tid och 

fler träffar. Jag skulle ha behövt inleda med det förutsättningslösa samtalet, för att där fånga 

upp de viktiga frågeställningarna. 

Att hinna med att anteckna under samtalets gång, innebar också stora svårigheter för mig. För 

att få med rätt tilltal och kvinnornas egna uttryck och ord, använde jag inte enbart stödord. För 

att hinna med, tvingades jag att välja bort på plats. Jag gallrade information i stunden och 

hade på det sättet bestämt mig för vad jag ville höra. Jag valde att skriva ner det som 

bekräftade mina förväntningar och min hypotes.    

I mitt urval ville jag hitta informanter med samma motiv för bosättning i Sverige. Så här 

efteråt inser jag att mina två kvinnor hade olika motiv för sin vistelse här. För Vanja kom till 

Sverige för att hälsa på sina släktingar, då kriget bröt ut hemma i Jugoslavien. Hon blev kvar 

eftersom det inte fanns någon annan utväg. Magdalena däremot planerade för ett liv i Sverige, 

genom äktenskapet med sin svenske man. 
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4. RESULTAT 

Magdalena: 

Det är först nu, efter mer än tio år som Magdalena anser att hon har kommit till en viss nivå i 

språket. Hon vågar sig på att skoja och skämta på svenska och förstår metaforer i det svenska 

språket. Magdalena var 36 år gammal, när hon kom till Sverige och då var upplevelsen en 

annan. Hon kände flera gånger att hon blev missförstådd och missbedömd i samtalen med 

människor och därför vågade hon inte börja prata.  

Detta var särskilt tydligt i de formella diskussionerna, som under föräldramöten när hon inte 

vågade. Det gick så långt att hon tappade modet och att personligheten förändrades. ”Jag var 

så säker i mitt hemland men inte här.” 

Det som förvånade henne var många svenskars negativa inställning till människor som bryter. 

Hon kände att många bemötte henne, som om hon var dum i huvudet. Hon tror att det kan 

bero på att hon kommer från Polen och att många svenskar har en negativ inställning till 

landet. ”Jag hade ingen aning om att det var så i Sverige, då hade jag nog inte flyttat med 

mina barn hit” säger hon idag.  

Vid flytten reflekterade hon inte särskilt mycket över sitt nya lands språk. Hon var öppen i 

sinnet och hade viljan att lära sig språket. Det är först nu, med de självupplevda 

erfarenheterna, som hon idag förstår språkets betydelse och hur viktigt det är kunna 

kommunicera på djupet. 

 ”Jag analyserade inte, utan tog för givet att jag skulle lära mig svenska och att det skulle bli 

enkelt. Jag kände inte då fientligheten som bubblade under ytan.” 

Ofta kände Magdalena en osäkerhet när hon närmade sig svenskar. Den här osäkerheten 

kände hon under många år och den återkommer ibland, när folk inte förstår vad hon säger, 

främst på grund av att hennes uttal kan uppfattas som annorlunda. ”Min son säger att 

problemet ligger hos dem, som säger att de inte förstår. Han menar att de måste vara 

jättekorkade om de inte förstår att jag menar skidor, när jag uttalar sj-ljudet lite 

annorlunda.”  
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Ser Magdalena svenskan som sitt språk och har färdigheter i språket fått henne att känna sig 

hemma i Sverige? Hon vet inte men hon tror att det hade varit annorlunda om hon hade flyttat 

som medlem i en polsk familj till Sverige. Då hade hon enbart behövt svenskan som ett 

verktyg för att kunna kommunicera med människor. Hon skulle inte ha behövt utrycka sig 

känslomässigt på språket. Då hon skulle hon ha fortsatt att leva i den polska kulturen men i 

Sverige.”Men jag gifte mig med en man härifrån och det fanns känslor i botten. ” 

Vanja: 

I början av sin vistelse i Sverige, ville Vanja helst gömma sig, när hon blev tillfrågad på 

svenska. ”Jag kände mig handikapp på grund av min dåliga svenska. Jag fattade ingenting 

när folk frågade mig saker på.”  Varken Vanja och hennes man var intresserade av att lära sig 

svenska. Dessutom tyckte de att det var ett konstigt språk, som de nog aldrig skulle komma att 

lära sig. De hade inga avsikter att stanna i Sverige. De skulle tillbaka till Bosnien, när kriget 

var över. 

Men tiden gick, ett år blev två, tre och fyra och snart förstod Vanja att det nog ändå var i 

Sverige, som de skulle leva sina liv. Så Vanja började intressera sig mer för språket. Hon 

minns att hon läste tidningar och började titta på svensk film. ”I början kunde jag bara läsa 

de stora bokstäverna i tidningen.” Så här drygt 20 år senare, förbannar hon sig själv för att 

hon inte försökte lära sig svenska med en gång, utan att hon lät fyra år passera då hon inte 

läste någon svenska. ”Om jag hade satt igång med svenskan direkt, så hade jag kunnat jobba 

med något annat, något bättre. Men så kan jag tänka idag när jag är 44 år och mycket mer 

mogen, så tänkte jag inte när jag var 23.”  

Hon minns känslan av ensamhet, när det var drop-infika på pojkarnas förskola och hon helst 

ville sitta ensam. ”Jag är inte osällskaplig men jag var rädd för att säga fel. I sådana 

situationer så kände jag mig mycket ensam.” 

Men idag mår Vanja mycket bättre. Hon känner att hon behärskar språket och hon känner sig 

som en svensk, trots att hon ofta använder fel grammatik. ”Men idag gör det mig inget. Vem 

bryr sig förresten? Jag vet att jag är duktig på svenska.” Men trots att Vanja känner sig 

hemma i sitt nya språk, så behöver hon bosniskan, för att uttrycka sina känslor och sin glädje.  
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På hennes arbetsplats arbetar idag många invandrare och hon reagerar över hur de använder 

sina modersmål på jobbet och vid pauser endast grupperar sig med varandra och pratar sitt 

eget språk. De hänger inte heller med i samtalet, när Vanja och hennes svenska kollegor 

diskuterar Melodifestivalen eller någon teveserie som de har sett. ”Jag undrar ofta vem som 

hjälper deras barn med läxorna.” 

Vanja tycker att hon känner sig fri nu. Hon fungerar i livet, som en hel människa. När hennes 

syster från Bosnien var och hälsade på, var hon glad att systern kunde ta med det budskapet 

hem till mamma. ”Språk är livet och nu förstår jag allt bättre. För mig har det blivit lättare 

att leva. När man inte har något språk så är man handikappad.” 

Sammanfattning 

De båda kvinnorna upplever idag att de kan prata svenska och att språket har gjort tillvaron i 

Sverige lättare för dem. Kunskaper i svenska har fått deras liv att fungera i Sverige. Men 

vägen hit har sett lite olika hit. Om Magdalena var inställd att från starten lära sig svenska så 

fort och så bra som möjligt, så tänkte Vanja inte alls att lära sig språket, Vistelsen i Sverige 

var inte permanent och hon ansåg att hon inte behövde språket under sin tillfälliga vistelse 

här.  

Magdalena lyfter fram svenskars attityd och fördomar mot invandrare i allmänhet och 

polacker i synnerhet, som hinder under språkresan. Hon ser inte sina egna 

tillkortakommanden, utan anser att det omgivande svenska samhället har störst ansvar för att 

språkinlärningen ska lyckas. Vanja har inte i lika hög grad analyserat vilka faktorer som har 

påverkat språkinlärningen, men hon klandrar i högre grad sig själv och sin egen motivation 

för att hon inte snabbare och bättre lärde sig svenska. Med kunskaper i svenska upplever de 

båda kvinnorna att de nu är en del av Sverige. De kan skoja på språket, ha ett socialt umgänge 

med svenskar och känner att de kan uttrycka sig på språket i olika sammanhang. 
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5. DISKUSSION 

Det som har varit vägledande i mitt arbete, har varit frågeställningen om hur kunskaper i 

svenska språket har påverkat mina två informanters syn på sin tillhörighet till Sverige. Mina 

informanter anser att de numera känner sig mera hemma här med de kunskaper i svenska, som 

de har förvärvat genom åren.  

När de diskuterar sin egen språkresa så är inte tillhörighetskänslorna det mest centrala för 

dem, utan snarare att deras liv fungerar i Sverige. Det är kunskaperna i svenska som har varit 

förutsättningen för deras fungerande liv, med möjlighet till arbete, med delaktighet i barnens 

skolgång och för Magdalena i byggandet av en familj, med den svenske mannen. Så 

tillhörighetskänslor är något som de får på köpet, när de kan uttrycka sig, vågar att göra sin 

röst hörd och räknas som en resurs. Denna syn delas också av Marie Carlson. Hennes 

doktorsavhandling visar tydligt att språklig kompetens handlar om människors förmåga att 

göra sig hörd och bli tagen på allvar (Carlson 2003:213). Liknande slutsatser har Marianne 

Freyne-Lindhagen kommit fram till i sin doktorsavhandling, om språket som kapital för 

medborgerlig delaktighet (Freyne-Lindhagen 1997:210). Även Pierre Bourdieu är inne på 

samma tankegångar, när han konstaterar att språkinlärning också innebär att vi socialiseras in 

i en praxis (Moe 1995:173f). 

Vanja upplever till exempel en frihet, från en tidigare ganska begränsad tillvaro, då hon drog 

sin undan svenskar och deras umgänge, i rädsla för att inte kunna uttrycka sig på sitt nya 

språk. När hon nu anser att hon behärskar svenskan, uttrycker hon en stor frihetskänsla över 

detta. Den kanadensiska språkforskaren Bonny Norton anser att drivkraften för många 

andraspråksinlärare är att de vill ha en rimlig utdelning på den investering som de gör, när de 

lär sig ett nytt språk, som en bättre position i samhället och tillgång till majoritetssamhällets 

privilegier (Norton 2005:5). Stämmer detta in på Vanja? Jag anser snarare att hon har drivits 

av målsättningen att skaffa sig ett fungerande språk, så att hon kan leva här. Hon har insett att 

kunskaper i svenska är en förutsättning för livet i Sverige. Det har hon upplevt genom egna 

erfarenheter av utanförskap. På detta sätt är Vanja också ett exempel på hur en människas 

känslostämning i hög grad påverkar hennes språkutveckling, en faktor som Nils Granberg 

beskriver i sin studie om grekiska Sofia (Granberg 2001:250).    
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Magdalena anser att många svenskars attityd mot hennes uttal och bristande oförmåga att 

uttrycka sig korrekt, har försvårat hennes språkinlärning. Hon har blivit hämmad i sitt möte 

med Sverige och svenskarna, när hon har upplevt att hennes kunskaper inte har ansetts som 

tillräckliga. Denna syn delas av de informanter som framträder i Marie Carlsons 

doktorsavhandling. De har också känt sig mindre kunniga, ja runt av dumma när de inte har 

förmått att använda svenskan som sitt tankeverktyg (Carlson 2003:210). 
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6. SLUTRESULTAT 

Har jag fått svar på min egen frågeställning, om och hur kunskaper i det svenska språket har 

fått mina två informanter att känna tillhörighet till Sverige? De båda kvinnorna använder inte 

ordet tillhörighet eller uttryck som att känna sig hemma men när jag har ställt min 

frågeställning har de berättat om hur kunskaperna i svenska, numera gör att livet fungerar och 

att de trivs med tillvaron här. Så svaret måste vara ja, för de båda kvinnorna.  

För Magdalena har kunskaper i svenska varit en förutsättning för livet i Sverige, då hennes 

man är svensk och han inte talar hennes modersmål, polska. Hon skulle bo och leva i Sverige, 

tillsammans med en svensk man så vägen gick via det svenska språket. Under sin resa i det 

svenska språket har Magdalena gjort många upptäckter som omfattar synen på henne som 

andraspråkstalare och immigrant. Jag upplever att Magdalena nu har landat och bottnar i 

språket.  

Vanja har tvingats ta ett känslomässigt beslut och inse att det är i Sverige, som hon och 

familjen ska leva. Utifrån det ställningstagandet har hennes språkutveckling skett. Jag 

uppfattar Vanja mer praktisk i sin syn på svenska språket. För Vanja tänker och känner 

fortfarande på sitt modersmål, bosniska. Det är det språket som hon talar med sönerna och 

mannen. Så jag upplever inte att hon behöver svenskan som sitt tankeverktyg. Istället har 

språket varit hennes väg in i det svenska samhället, gett henne en möjlighet att vara en 

närvarande och engagerad förälder i sönernas skolgång i den svenska skolan och gett henne 

tillträde på arbetsmarknaden. Kunskaperna i svenska har fått henne att inte känna sig 

handikappad med livet i Sverige, utan att hon hör till och har en plats här.  

 

 

 

 

 

 

 



Annika Sverker  B-uppsats  Svenska som andraspråk 
 

17 
 

KÄLLFÖRTECKNING 

Adrian, Magdalena (2009) Integrationsprocessen och invandrare. Intervjuundersökning med 

sex invandrarkvinnor. C-uppsats. Högskolan i Kristianstad: Sektionen för Hälsa & Samhälle, 

Socialt arbete 

Bourdieu, Pierre (1992) Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos  

Carlson, Marie (2003) Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Syn på kunskap och 

lärande inom SFI-undervisningen. Lund: Studentlitteratur  

Diaz, Jose Alberto (1993) Choosing Integration. A Theoretical and Empirical Study of the 

Immigrant Integration in Sweden.  Uppsala: Uppsala universitet. 

Freyne-Lindhagen, Marianne (1997) Identitet och kulturmöte – syrianska kvinnors exempel. 

Lund: Sociologiska institutionen Lunds universitet 

Granberg, Nils (2001) The Dynamics of Second Language Learning. Umeå: Umeå universitet 

Hyltenstam, Kenneth (1993) Att återerövra sin mänsklighet. I: Karl-Olov Arnstberg(red), 

Kultur, kultur, kultur – perspektiv på kulturmöten i Sverige. Stockholm: Liber utbildning 

Moe, Sverre (1995) Sociologisk teori. Lund: Studentlitteratur 

Norton, Bonny (2000) Identity and Language Learning Gender, Ethnicity and Educational 

Change.  Harlow: Pearson Education  

BAKGRUNDSLITTERATUR    

Falsafi, Leili (2008) Frysboxen i sovrummet. Eller integrationsfällan som slog igen. Optimal 

Förlag 

Skutnabb-Kangas, Tove (1981) Tvåspråkighet. Lund: Liber Läromedel 

SOU 2003:77 Vidare vägar och vägen vidare – svenska som andraspråk för samhälls- och 

arbetsliv. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 


