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ABSTRACT
Problem

From 2013 to April 2016, Sweden has received 309,669 asylum seekers. The great
waves of asylum seekers who have come underscores the need to provide the
optimal conditions to adapt and integrate into society. How fast and to what degree
they manage to socialize and integrate into society is related to the basic conditions
such as language training and civic orientation. This study examines the
opportunities and obstacles for asylum seekers to learn Swedish and increase their
chances to integrate.

Method

The study used a mixed method (qualitative and quantitative) approach. Through
qualitative interviews with staff and volunteer teachers, has seven such activities
as (ABF, NBV, Library, Adult education” Vuxenskola”, BILDA, Folkuniversitet
and Red Cross) investigated. Through a questionnaire with structured
questionnaires, examined 183 asylum seekers in terms of factors that affect the
availability to the teaching and motivation for study and linguistic practices. The
questionnaires were distributed in Jönköping, Nässjö, Bodafors, Viebäck,
Vetlanda, Sävsjö, Värnamo, Vaggeryd, Tokeryd and Skillingaryd.

Result

Qualitative part: Those interviewed said that it is important to offer Swedish
tuition for asylum seekers from the first day they come to Sweden. Teachers raise
the issue that there are several shortcomings that make difficulties for businesses
so that they can provide quality and adequate education.
Quantitative part: The motivation for language learning is influenced by several
factors: among them, the time since arrival the motivation for and participation in
language teaching. Despite similarities in education and language skills between
the sexes, still significant gender differences in the practical application and
integration.

Conclusion

Asylum seekers strive to become a part of Swedish society. There are gender
differences in the practical application and integration. The conditions for learning
the Swedish language is not good enough, because lack of information or delay of
information for offered Swedish teaching, too few offered teaching hours, location
outside of society, economic barriers and the lack of childcare, which also affects
the ability to learn Swedish and integrate into society.
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SAMMANFATTNING:
Problem

Från 2013 till och med april 2016 har Sverige tagit emot 309.669 asylsökande. De
stora vågorna av asylsökande som har kommit understryker behovet av att ge de
optimala förutsättningarna för att anpassa sig och integreras i samhället. Hur
snabbt och i vilken grad asylsökande lyckas att socialiseras och integreras i
samhället är relaterat till de grundläggande villkoren som t.ex. språkträning och
samhällsorientering. Denna studie undersöker vilka möjligheter och hinder
asylsökande får för att lära sig svenska och höja sina chanser till integration.

Metod

I studien användes en mixad metod (kvalitativ och kvantitativ). Genom kvalitativa
intervjuer med personal och volontär lärare, har sju verksamheter (ABF, NBV,
Biblioteket, Vuxenskola, BILDA, Folkuniversitet och Röda Korset) undersökts.
Genom en enkät med strukturerade frågeformulär, undersöktes 183 asylsökande
vad gäller olika faktorer som påverkar tillgänglighet till språkundervisning och
motivation för studier och språklig praxis. Enkäterna delades ut i: Jönköping,
Nässjö, Bodafors, Viebäck, Vetlanda, Sävsjö, Värnamo, Vaggeryd, Tokeryd och
Skillingaryd.

Resultat

Kvalitativa delen: De intervjuade säger att det är viktigt att erbjuda
svenskundervisning till asylsökande från första dagen de kommer till Sverige.
Lärarna lyfter upp frågan om att det finns flera brister som utgör svårigheter för
verksamheterna så att de kan erbjuda kvalitativ och tillräcklig undervisning.
Kvantitativa delen: Motivationen till språkinlärning påverkas av flera faktorer:
tiden sedan ankomst, motivationen till och deltagande i språkundervisning. Trots
likheter i utbildning och språkkunskaper mellan könen ändå uppstår
könsskillnader i praktisk tillämpning och integration.

Slutsats

Asylsökande strävar efter att bli en del av det svenska samhället. Det finns
könsskillnader i praktisk tillämpning och integration. Förutsättningarna för att lära
sig svenska språket är inte tillräckligt bra, p.g.a. informationsbrist eller försening
av informationen om erbjuden svenskundervisning, för få erbjudna
undervisningstimmar, placering utanför samhället, ekonomiska hinder och bristen
på barnomsorg, som även påverkar möjligheten att lära sig svenska och integrera
sig i samhället.
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1. INLEDNING
”1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från
förföljelse.” 14:e artikel (Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna,
2008).
Tusentals människor över hela världen fattar varje dag det svåra beslutet att fly från sina länder
och söker skydd och trygghet i andra delar av världen. Människorna tvingas fly med anledning
av krig, förföljelse eller på grund av fattigdom och miljökatastrofer. Trots att 14:e. artikeln i
FN:s konvention om mänskliga rättigheter undertecknats av stort antal länder, så är den inte
tvingande (Israelsson, Nordlöf & Gerdner. 2015). Därför ser situationen olika ut i olika länder.
EU, liksom Europarådet har också konventioner om mänskliga rättigheter och till skillnad från
FN:s konvention så är dessa bindande för signatärmakterna som kan dömas av EUs respektive
Europarådets domstol om man bryter mot dem (Israelsson, Nordlöf & Gerdner. 2015)
Med utgångspunkt i det ovannämnda och med tanke på hur många människor som har sökt asyl
de sista åren, gjordes denna studie för att närmare studera hur asylsökandes rättigheter till
språklärande uppfylls i Sverige. En snabb ökning av antalet asylsökande har noterats de senaste
åren, från drygt 54.000 år 2013, drygt 81.000 år 2014, till närmare 163.000 år 2016. Under de
första fyra månaderna 2016 hade drygt 11,000 anlänt efter att regeringen presenterat striktare
villkor under föregående höst. Andelen män är genomgående högre än andelen kvinnor och har
även ökat något under perioden – 64 procent 2013, 67 procent 2014 och 70 procent 2015. Enligt
senaste uppdateringen som gjordes 2016-05-01 finns drygt 6607 asylsökande i Jönköpings län
(Migrationsverket, 2016). Med asylsökande menas en person som har kommit till ett nytt land
och sökt skydd. Hon eller han har inte fått ett slutligt besked på sin ansökan (Migrationsverket,
2016). På grund av omständigheterna i hemlandet och på grund av flykten anländer asylsökande
ofta till det nya landet traumatiserade och i behov av behandling; de är ofta utan pengar, och de
talar sällan värdlandets språk (Tönnes, 2006). De asylsökande räknas inte som flyktingar, förrän
deras flyktingstatus har fastställts. Migrationsverket ska först utreda deras flyktingskäl och
dessa ska fastställas (Migrationsverket, 2016).

Enligt Migrationsverket har flyktingar till Sverige och övriga EU främst kommit från länder
som Syrien, Irak, Iran, Eritrea, Palestina, Afghanistan och Somalia. Enligt FN:s konvention
definieras flykting som en person som befinner sig utanför sitt hemland med anledning av en
välgrundad fruktan förförföljelse på grund av hennes/hans nationalitet, ras, religion, tillhörighet
eller politiska uppfattning. Individen har sökt asyl och har fått ett beslut att stanna i det nya
landet på grund av flyktingskäl (Migrationsverket, 2016). Asylsökande bor i två olika
boendeformer: Anläggningsboende (ABO) erbjuds av Migrationsverket i form av institution,
eller en lägenhet i bostadshus. Eget boende (EBO) som betyder boende där individen själv
ordnat, till exempel boende hos en släkting eller liknande (Migrationsverket, 2013).
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Fram till första januari 2012 har Migrationsverket ansvarat för att upphandla
svenskundervisning för asylsökande i mottagningssystemet. Därefter upphörde
Migrationsverket att erbjuda asylsökande svenskundervisning med anledning att
handläggningstider har kortats och att budgetramarna för verksamheten har minskat.
Migrationsverket har meddelat Regeringskansliet att svenskundervisningen för vuxna
asylsökande finns kvar inom mottagningssystemet men att den ges i en annan form.
Asylsökande hänvisas till självstudier, bibliotek och frivilliga organisationer som anordnar
undervisning (Riksrevisionen, 2012, s.50-52)
Med tanke på de stora vågorna av asylsökande som har kommit till Sverige senaste åren,
understryks behovet av att ge dem optimala förutsättningar till språkinlärning och integration.
Hur snabbt och i vilken grad asylsökande lyckas att socialiseras och integreras i samhället är
relaterat till de grundläggande villkor för språkträning och samhällsorientering som de får redan
från början av asylprocessen och vistelsetiden i värdlandet.

Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att utforska de förutsättningar som för närvarande gäller för de
asylsökande att lära sig och praktisera svenska för att anpassas och integreras i samhället. Syftet
besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar:
Den första frågan – som besvaras genom kvalitativa intervjuer med verksamhetsföreträdare –
är:
 Hur ser mottagningssystemets förutsättningar ut när det gäller språkundervisning för
asylsökande?
Därefter kommer flera frågor som besvaras genom enkäter med asylsökande:
 Hur ser de asylsökandes personliga förutsättningar och behov ut? T.ex. utbildningsnivå,
språkkompetens, men också hälsostatus och socialt kapital, nätverk m.m.
 Vilka intentioner har de asylsökande när det gäller integration i svenska samhället? I
vilken mån vill de ta till sig den nya kulturen och i vilken mån önskar de vidmakthålla
sin tidigare?
 Vilka främjande och hindrande faktorer är det som förutsäga motivation att lära sig
svenska? Hur beror de exempelvis av hälsostatus, trygghet, sociala kontakter samt
känsla av egenmakt respektive maktlöshet?
 Vilka faktorer är av betydelse för att förutsäga deltagande i språkundervisning,
språkinlärning och integration? Finns t.ex. skillnader mellan kön? Vilken roll spelar
kulturella intentioner och tidigare utbildning för motivation att läsa svenska? Vilken roll
spelar bemötande inom mottagningssystemet och svenskundervisningen?

2. BAKGRUND OM LEGALA FÖRUTSÄTTNINGAR
Vuxna asylsökande hade tidigare rätt till svenskundervisning. Rättigheten togs bort i och med
Migrationsverkets avsikt att korta väntetiderna. Att de flesta asylsökande inte har rätt att studera
eller arbeta innebär en påtvingad sysslolöshet som kan leda till depression och psykosomatiska
problem. Risken förstärks av oron för utgången av asylansökan (Flyktinggruppernas Riksråd,
2

2016). Trots detta står det på Migrationsverket hemsida att alla vuxna som väntar på beslut ska
göra något medan de väntar, till exempel studera engelska eller svenska. Om de kan visa giltig
legitimation, får de arbeta medan de väntar (Migrationsverket, 2016)

Lagstiftning om rätt till utbildning
”Migrationsverket skall i lämplig omfattning ge dem som avses i 1 § första stycket
1 och 2 sysselsättning genom att de får tillfälle att delta i svenskundervisning, i
skötseln av förläggningar och i annan verksamhet som bidrar till att göra vistelsen
meningsfull.” §4 Lag om mottagande av asylsökande (2000:296) (Lindblom &
Nordback, 2015)
1 § Lag om mottagande av asylsökande (2000:296)
”I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar
som
1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som
annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande),
2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter
tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 §
utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller
3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att
vistas här medan ansökan prövas.” (Lindblom & Nordback, 2015)
Punkt 3 avser asylsökande som är i väntan på att deras asylansökan prövas.
”Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till
bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.” 1 § 2:a stycket, Lag om
mottagande av asylsökande (2000:296) (Lindblom & Nordback, 2015)

Lagstiftning om rätt till bibliotekskort
Bibliotekslagen (2013:801) ger asylsökande rätt till bibliotekskort. Genom dessa kan
asylsökande att få nytta av de förutsättningar som biblioteket erbjuder, vilket kan bidra till
integration och till att utveckla sitt svenska språk. Enligt Bibliotekslagens 5 § ska det allmänna
biblioteksväsendet vara uppmärksamt och anpassat för de nationella minoriteter och individer
som har annat modersmål än svenska, erbjuda litteratur på de olika nationella minoritetsspråken
och litteratur på lättläst svenska. I dess 9 § står att:
”På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få
tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform” (Lindblom &
Nordback, 2015)

FN:s konvention och rätt till utbildning
De globala lagarna visar vilka rättigheter asylsökande har, inte bara i Sverige utan också i hela
världen. I FN:s konvention (Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 2008) artikel 26
första stycke och första punkt beskrivs tydligt att varje person i hela världen har rätt till
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utbildning, som skall vara helt kostnadsfri och obligatorisk åtminstone på de grundläggande
och elementära stadierna.

3. TEORETISK BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING
Integration
Integration är ett begrepp som, bland annat används för att beskriva den process genom vilka
individer med annat etniskt ursprung än den svenska blir delaktiga i samhället. Integration
bygger på förutsättningen ömsesidig förståelse, respekt mellan människor, kunskap om
varandras kultur samt jämlikhet och bättre samförstånd (Länsstyrelsen Gotlands län, 2016).
Delaktighet kan skapas genom bättre förutsättningar för individer att lära sig samhällets koder,
tala svenska språket som gemensamt kommunikationsverktyg, oavsett vilka andra språk vi
behärskar, skapa ett kontaktnät och därmed få större möjligheter att påverka sin livssituation
(Länsstyrelsen Skåne, 2016). Att integreras innebär inte, att man behöver ge upp sin kulturella
särart, sitt ursprung eller sitt sätt att vara. Ett välfungerande samhälle utmärks av allas rätt att
vara olika istället för att behöva vara lika. Integrationsarbetet skall grundas i respekten för
mänskliga rättigheter samt arbetet mot diskriminering, god närmiljö, utbildning och ett rikt
kulturliv. En väl fungerande introduktion samt ett gott mottagande av de individer som kommer
till Sverige är en viktig del av integrations arbete (Länsstyrelsen Skåne, 2016). Den integrerade
gruppen blir delaktig i olika rekreationsvanor, majoritetskulturens familjemönster,
utbildningsinstitutioner osv. som de tar till sig med tiden (Goldberg, 2005). I studien används
integrations begrepp först som mål för asylsökande och även som en process de går igenom i
försöket att lära sig svenskaspråket och integreras i samhället.

Språkinlärning och faktorer som påverkar denna
Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka individens möjligheter att lära sig
värdlandets språk som asylsökande. Dessa faktorer kan vara individuella, psykologiska,
biologiska och sociala (Abrahamsson, 2009). Visa individer har lättare att lära sig nya språk
(språkbenägenhet). Chanserna till en lyckad språkinlärning ökar om individen har planer att
stanna länge eller permanent i det nya landet enligt Schumanns ackulturationsteori.
Abrahamson (ibid.) betonar att beroende på hur integrationsmönstret ser ut kan individen agera
bevarande eller inte, när det gäller tidigare värderingar, kultur och språk.
Andraspråksinlärningens framgång påverkas också av faktorer som utbildningsbakgrund,
ekonomiska förutsättningar, erfarenheter och traditioner man har med sig. Det är positivt om
individen har en studiekultur med sig.
En faktor som hindrar inlärningen är att inte vara delaktig i det sociala livet där språket talas,
d.v.s. håller man sig innesluten i den egna gruppen där man inte behöver använda värdlandets
språk, så minskar möjligheten till en lyckad språkinlärning. Motivation och egopermeabilitet,
individens självuppfattande gränser för den egna personen, påverkar även det språkinlärning,
menar Schumann (Abrahamsson, 2009).
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Motivationsteori
Motivation är inte en egenskap i sig och inte heller något man har eller inte har. Motivation
påverkas och kan förändras i samspel med andra. Enligt Jenner (refererad i Gerdner &
Holmberg 2000) utgörs motivation av tre centrala delar:
-

Mål – idé om ett eftersträvansvärt alternativ till dagens tillvaro.
Drivkraft – uthållighet och kraft att ta den vägen, drivkraften handlar bland annat om
vilka faktorer som sänker kraften, inklusive bristande hälsa, men också mycket annat.
Förväntningar – att kunna nå det uppsatta målet det vill säga tilltro till sin förmåga att
nå målet och tilltro till de hjälpande instanserna.

Översatt till motivationen att lära sig värdlandets språk, kan man säga att mål handlar om vilken
ambition man har att lära sig det nya språket, som i sin tur hänger ihop med vilken identitet man
strävar efter. Ser man sig som en tillfällig gäst eller avser man att etablera sig permanent i det
värdlandet? Motivationen kan påverkas av drivkraft t.ex. av den psykiska hälsan och av de
eventuella traumatiska upplevelser man gått igenom. Motivation är en vilja eller önskan att
åstadkomma någonting, som asylsökandes vilja att lära sig svenska språket och viljan att
integreras i samhället. Motivationen påverkas också av individens förväntningar, självtilliten
att lyckas att nå framgång som i hög grad är detsamma som empowerment. Men också tilliten
till själva undervisningssystemet, och goda föredömen att det är möjligt att klara detta. Brist på
tillit kan bero på svagt, obefintligt nätverk eller brist på positiva exempel (Gerdner, 2015).
Bemötandet kan vara en otroligt viktig faktor som antingen motiverar personer att delta i
erbjuden undervisning eller avvisa dem från undervisningen (Røkenes & Hanssen, 2007).Det
som framstår som ”bristande motivation” kan därför röra sig om mycket olika hinder och
problem för individen.

Maslows teori
Maslows behovstrappa är en modell som förklarar hur de mänskliga behoven prioriteras.
Tillfredställandet av behoven (fysiologiska, trygghetsbehov, gemenskapsbehov, självkänsla
och självförverkligande) är nödvändiga för utveckling och välbefinnande. De här behoven utgör
drivkrafter för beteendet. Som spädbarn börjar vi längst ned i hierarkin och rör oss uppåt, men
vi kan senare förflytta oss i olika riktningar mellan nivåerna på grund av yttre omständigheter
såsom olyckor, sjukdom, krig eller skilsmässa (Karlsson, 2007; Giddens & Griffiths, 2007).
Individens livsförhållanden och sociala situation påverkar hur denne rör sig i behovstrappan
(Giddens & Griffiths, 2007). Därmed bör Maslows modell kunna tillämpas som ett teoretiskt
ramverk för faktorer som påverkas då livsförhållandena ändras och som i sin tur påverkar
motivation. Asylsökande har olika nivåer på utbildning, kommer från olika geografiska
områden och har olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder med olika modersmål. Att
studera en social problematik som har med asylsökandes integration i ett nytt land att göra, är
starkt kopplad till deras nuvarande sociala situation och deras grundläggande förutsättningar,
som till exempel i boende- och hälsosituation samt relationer och vilka eventuella traumatiska
upplevelser de bär på. Alla dessa faktorer påverkar individens vilja och motivation att lära sig
det nya språket (Askheim & Starrin, 2007).
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Fysiska behov
De fysiska behoven är det som en människa först prioriterar att uppfylla och består av basbehov
såsom vatten, mat och syre. På denna nivå finner individen också behov av att röra på sig, sova
undvika smärta och ha sex (Giddens & Griffiths, 2007). Här finns även behovet av hälsa, vård
i fall av sjukdom, samt behov av tak över huvudet.
Trygghetsbehov
Efter de fysiologiska behoven är tillfredsställda, fokuserar individen på trygghet och säkerhet.
Människor har ett behov av en stabil vardag, regler och rutiner för att inte känna rädsla och
ångest. Rädsla infor otrygga situationer som skulle kunna hända (Giddens & Griffiths, 2007).
Till tryggheten hör att ha någonstans att bo på längre sikt, någon försörjning, och något att göra.
Gemenskap och sociala kontakter
På den tredje nivån i behovstrappan placerar Maslow de sociala relationerna – både i trängre
och i bredare mening. Inom samhällsvetenskapen används begreppet socialt kapital för att förstå
hur individer kan säkerställa förmåner genom deltagande i sociala nätverk. Robert Putnam,
amerikansk professor i statsvetenskap, betonar sociala kapitalet som frivilligt föreningsarbete,
betydande sociala nätverk och sociala tilliten människor emellan. Enligt Putnam ”Civic skills”,
d.v.s. medborgerliga färdigheter, innehåller två sorters socialt kapital: ”bonding social capital”
som innebär socialt kapital där man knyter an till varandra, som till exempel relationer med
familj och vänner, och respektive ”bridging social capital” som innebär överbryggande socialt
kapital, d.v.s. att man har ett stort kontaktnät. Som asylsökande är det viktigt att ha båda dessa
sociala kapital för att kunna integreras i samhället. Enligt Putnam sociala kapitalet har både en
kollektiv och en individuell aspekt, det privilegierar både individen och samhället. Individen
knyter band som gynnar det egna intressen, men parallellt gynnas samhället i stort av att
enskilda ingår i sociala nätverk (Eriksson, 2003).
Den svenska statsvetaren Bo Rothstein ifrågasätter dock delar av Putnams teorier. Rothstein
menar att grunden för ett välfungerande samhälle och ett högt socialt kapital beror mer på
tilliten till samhällets institutioner än till mängden sociala nätverk (Eriksson, 2003).
Man kan tänka sig att båda aspekterna som Putnams och Rothstein nämner ovan kan påverka
motivationen att studera det nya språket. Sociala nätverket är av särskild betydelse i en
asylsökandes liv för att lättare kunna integreras i samhället. Finns inga svensktalande i nätverket
blir det svårare att praktisera svenska. Sociala nätverket kan också hjälpa individen att bli en
del av samhället genom att umgås med den ursprungliga befolkningen (Giddens & Griffiths,
2007; Payne, 2008). Förutom detta kan nätverket hjälpa genom att tipsa asylsökande om
praktikplats eller möjlighet till arbete, som i sin tur kan öka chanserna till att individen
socialiseras snabbare i samhället (Kivisto, 2014).
Tilliten till samhällets institutioner spelar roll. Vågar man lita på att skola, bibliotek, polis och
migrationsmyndigheter arbetar enligt lagar och regler så är det lättare att koncentrera sin insats
på sitt eget lärande.
Makt, status och självförtroende
Egenmakt hör till den fjärde nivån i Maslows hierarki. Empowerment binder samman med
företeelser och egenskaper som t.ex. självtillit, egenmakt, status, medborgarskap, självstyre,
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delaktighet och social stöd. Empowerment innehåller tre delar: styrka, makt samt kraft som
kommer från engelska ordet power. Empowerment-tänkandet utgår från en positiv
människosyn och ser människan som ett i grunden aktivt och handlande subjekt som vill och
vet sitt bästa under rätta förhållanden. Det skulle vara svårt att hjälpa maktlösa personer till att
få makt och kontroll över sina liv utan en positiv grundsyn på människan (Askheim & Starrin,
2007).
För att få bättre kunskap om faktorer som hindrar asylsökande att lära sig svenska och integreras
i samhället, har vi valt begreppet empowerment, d.v.s. känslan av att styra sitt liv. Askheim och
Starrin (2007) uppger att upplevelsen av empowerment stärker människor så att de blir bättre
rustade att möta livets utmaningar, och därmed ökar deras handlingskompetens och motivation
att kämpa för sociala och ekonomiska förändringar.
Genom att asylsökande erbjuds språkundervisning kan deras empowerment höjas om de deltar.
Genom att delta kan de klara sig bättre i samhället och bli oberoende i det mening att dem kan
kommunicera fritt med omvärlden.
Självförverkligande, identitetsutveckling.
Den femte och högsta nivån i Maslows hierarki är självförverkligande och identitetsutveckling.
Även om identitet senare kan handla om helt andra aspekter så spelar inledningsvis, i rollen
som asylsökande, rimligen frågan om etnisk tillhörighet en särskild roll. I det sammanhanget
kan vi använda begreppet ackulturation, som är ett fenomen av kulturell förändring, processer
som händer när människor ur olika självständiga kulturer kommer i kontakt med varandra.
Genom tät och ihållande kontakt får man en ömsesidig omtolkning och utväxling av
kulturelement som språk, ritualer, klädedräkt, social organisation, och så vidare (Berry, 1997).
Det används för minoriteter i relation till en dominerande kultur, t.ex. då invandring innebär att
en svagare kultur möter en starkare kulturell kontext. I det fall fokuserar ackulturation på hur
minoriteten hanterar situationen. Ackulturation utgår ifrån två dimensioner, dels huruvida
individen är förankrad i sin gamla kulturella identitet, dels i vilken grad man kan ta till sig eller
får tillgång till den nya nationella identiteten och hur lätt individen anpassar sig till det nya
samhällets kultur (Berry, 1997). Observera att dessa två inte nödvändigtvis ska tolkas som
alternativ eller motsatser. Man kan känna tillhörighet till båda kulturerna, till en av dem men
inte den andra, eller känna sig utanför bägge
För att presentera hur asylsökandes integrationsmöjligheter ser ut kommer Berrys teori om
ackulturation att användas i studien. Berry (1997, 2005 & 2011) redogör för ackulturation i
individnivå, där fokus ligger på hur personer som är medlemmar i olika grupper upplever hur
det är att leva tillsammans, så att konflikter undviks, en process som sker då olika kulturer
kommer i kontakt med varandra. Det är också skillnad på om individen inte önskar ta till sig
det nya landets seder och bruk och kanske avvisar kontakt, respektive om individen inte får
tillträde till samhället, genom att placeras utanför och med det får mindre möjlighet att vara i
kontakt med samhället fast de önskar sig det.
I figuren nedan beskrivs hur graden av egen kulturella identitet och graden av den nya kulturella
identiteten i värdlandet påverkar hur personer blir integrerade, assimilerade,
separerade/exkluderade eller marginaliserade.
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Låg

Positiv

Hög

Negativ

”Värdlandets” kulturella Identitet

”Hemlandets” kulturella identitet

Integration

Assimilation

Separation/
exkludering

Marginalisering

Figur: 1 Beskriver fyra ackulturationstyper utifrån två dimensioner av etnisk tillhörighet enligt Berry (1997)

I den aktuella studien kan givetvis inga av respondenterna ha hunnit integreras eller assimileras.
Men de kan ha intentioner i olika riktningar. Nedan beskrives fyra strategier utifrån Berrys
ackulturationstyper:
-

-

-

-

Integration: när individer vill bevara sin ursprungliga kulturella identitet, samtidigt som
de försöker att ta till sig värdlandets kulturella identitet och anpassa sig till det sociala
nätverket definieras som Integration. Personen bejakar sin etniska tillhörighet, kulturen
som bär med sig, men samtidigt den nya tillhörigheten i Sverige.
Assimilering: ur synvinkel av icke-dominanta grupper, när individer inte vill behålla sin
kulturella identitet och istället söker sig till värdlandets kulturella identitet, definieras
det som Assimilerings-strategi. Man kan exemplifiera det så: ”Jag lämnar min gamla
etniska bakgrund, och satsar nu på att bli 100 % svensk”.
Separation/exkludering: när individer håller fast vid sin ursprungliga kultur, och
undviker interaktion med andra, definieras det som Separations-alternativ. Det gäller
kanske bl. a. dem som tänker att ”här ska jag bara vistas ett par år, tills situationen har
löst sig i hemlandet och jag kan återvända”. Men också dem som tänker ”Vi lever för
oss själva i enklaver som ett samhälle för sig, fast här i Sverige.” (Här finns också de
som, trots att de önskar inträde, inte släpps in i den dominanta kulturen, de exkluderade.
Men det är inget strategiskt val utan påtvingat.)
Marginalisering: när det finns små möjligheter eller intresse att behålla sin kulturella
identitet (ofta på grund av påtvingad kulturförlust), och litet intresse av att ta till sig
värdlandets kulturella identitet (ofta av hänsyn till utslagning eller diskriminering)
uppstår det s.k. Marginalisering ”Jag hör inte hemma där jag kommer ifrån, och jag hör
inte heller hemma här” (Berry, 1997). Att befinna sig i ”ingenmansland” kan öka risken
för ”marginalkonflikt” vilket innebär en tendens att söka sig till människor i samma
situation, isolera sig och en ökad sårbarhet för individen. Att sakna förankring till det
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gamla och samtidigt sakna koderna till det nya, det ger dels stor ensamhet, dels också
mycket stora svårigheter att förstå och tolka sin situation, och utanförskapet kan leda till
att individer hamnar i kriminella gäng (Endrell & Fransson, 2009)
Enligt Berry (2011) kan alternativet integration vara en framgång, i vilken det finns en allmän
konstruktiv vinnande situation för både individen och samhället. I en studie har Berry (2005)
visat att de som följer integrationsstrategin har bättre mental hälsa än de som följde andra
strategier av ackulturation, särskilt marginalisering som var relaterat till störst problem.

Tidigare forskning om språkundervisning för asylsökande
Sorgen (2015) undersökte integrationen av asylsökande i England som en komplex process,
påverkad av många faktorer som t.ex. skäl för att fly från hemlandet, utbildning,
språkkunskaper, boendefrågor och mottagning från värdlandet. Forskaren uppmärksammar
utvecklingen av psykologiska, praktiska färdigheter, integration genom deltagande i ett socialt
utrymme och ömsesidigt tillmötesgående. Sorgen (2015) beskriver att brist på språkkunskaper
i värdlandets språk kan bilda större sociala och psykologiska hinder för full integration, ofta
förstärkta av värdlandets medlemmar.
Schedler och Glastra (2000) tar upp det viktiga med strukturell integration och faktumet att
asylsökande och immigranter i Nederländerna är skyldiga att delta i de utbildningsprogram som
erbjuds och som möjliggör för dem att få tillgång till andra professionella utbildningar och till
arbetsmarknaden. Nykomlingar rekommenderades starkt att delta i tre kurser: nederländska
som andra språk (DSL), samhällsorientering (SO) och yrkesinriktning (VO). Utbildningen som
erbjuds för asylsökande i Nederländerna förlängdes från 500 till 600 timmar.
Lison (2016) undersöker hur biblioteken i Tyskland erbjuder möjligheten till asylsökande att
använda de resurser som biblioteken har. Årsavgiften till bibliotekskort för en vuxen är 10 till
60 euro men asylsökande i Tyskland får grattis bibliotekskort och med det fri tillgång till WiFi,
databaser, tidningar, material att lära sig tyska, engelska och de får hjälp av utbildad personal
med information och samtalsgrupper. Denna kvalitativa studie utgår från brukarperspektiv och
har kommit fram till att nyckeln till integration är kunskapen om det tyska språket.

Sammanfattning av tidigare forskning
Den tidigare forskningen lyfter fram vikten av språkinlärning för att underlätta vägen att lyckas
bli integrerad i samhället, eller hitta en sysselsättning för asylsökande. En bra möjlighet till
integration erbjuds genom höjning av kompetensnivån hos de som utbildar i språk. Detta är
viktigt för att få till stånd en framgångsrik överföring till fortbildning och behoven av en stabil
plats där sociala nätverk och stöd kan utvecklas.

4. METOD
Design
Studien är explorativ i den meningen att den utforskar och kartlägger de asylsökandes
förutsättningar för integration och språkinlärning. Ett mindre antal teorier presenteras och
prövas mot data. En ”mixed design” används där kvalitativa och kvantitativa metoder
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kombineras. Intervjuer utförs med professionella och enkäter används till asylsökande med
tanke på att de två grupperna av respondenter bidrar med olika information. De professionella
svarar om verksamheterna och individerna svarar om sina egna upplevelser och förutsättningar.
Genom at använda båda metoderna är tanken att ge helhetssyn på problematiken.

Datainsamlingsmetoder
För att få svar på den första frågeställningen intervjuades professionella som anordnar
studiecirklar, språkcaféer för asylsökande eller som undervisar svenska för asylsökande i
Jönköpings län. En semistrukturerad intervjuguide användes, med öppna frågor som ställdes
till kursledarna (för mer information se bilaga 1 och 2). För att besvara de övriga frågorna
genomfördes en enkätstudie med asylsökande.

Urval och population
Kvalitativa metoden
I Jönköpings län kontaktades fem studieförbund som hade studiecirklar i svensk
språkundervisning och samhällsorientering för asylsökande. Intervjuade personer jobbar för
följande studieförbund och verksamheter: Migrationsverket, biblioteket i Nässjö
och studieförbund som Vuxenskolan, ABF, NBV, Bilda, Folkuniversitetet, och förutom de
finns det frivilliga som undervisar asylsökande samt Röda korset.
Kvantitativa metoden
Genom verksamheterna fick vi chansen att dela ut enkäter till asylsökande från ett flertal länder,
som bodde i olika kommuner och orter i Jönköpings län: Jönköping, Nässjö, Bodafors, Viebäck,
Vetlanda, Sävsjö, Värnamo, Vaggeryd och Tokeryd. I Värnamo har även elever från Gislaved
och Gnosjö svarat på enkäten då de deltog i undervisning hos Vuxenskolan studieförbund.
Enkäten har besvarats av totalt 183 personer, urvalet erhölls enligt tillgänglighetsprincipen,
personer som fanns tillgängliga där och då och var villiga att svara på enkäten. Strikt
representativitet kan inte erhållas genom tillgänglighetsurval. Samtidigt kan vi se att de som
deltar har stora likheter med hela gruppen asylsökande (Migrationsverket, 2016) i följande
viktiga avseenden: ålders- och könsfördelning, samt ursprungsland. Studiens population visar
att det är fler män än kvinnor. Stora delen av populationen kommer från mellanöstern och 61,8
procent av populationen har med sig gymnasial eller högre utbildning som beskrivs i Tabell 2.

Enkäten
Enkäten utvecklades med utgångspunkt i studiens frågeställningar och tidigare relevanta
enkäter. Enkätens frågor huvudsakligen har fasta svarsalternativ, kompletterat med några öppna
frågor som ger möjligheten till respondenterna att svara skriftligt och ge sina synpunkter i olika
avseenden.
Enkäten börjar med allmänna bakgrundsfrågor följd av frågor kring hälsa och välbefinnande,
språkkunskap
och
svenskundervisning,
bemötande,
sociala
nätverk
i
Sverige, empowerment (känsla av att kunna styra sitt liv) och kulturell identitet (ackulturation).
För de flesta begrepp användes flera olika frågor som tillsammans bildade reliabla indexskalor.
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En del frågor som t.ex. allmänna frågor om individen, frågor som handlar om individens
trygghet, empowerment och känslor i samband med skolan har vi skrivit själva, däremot för
några faktorer har redan framtagna och validerade instrument använts eller också har dessa
använts för att utveckla kortare egna instrument. Det gäller:
 Posttraumatiska problem har hämtats från LoRDIA-projektet.
 Frågor om språkkompetens, praktisera svenska, deltagande i aktiviteter, etnisk
tillhörighet och förtroende för institutioner är modifierade från en studie om Svenska
samers psykosomatiska hälsa. De delar som använts har ännu inte publicerats, men
enkäten har ställts till vårt förfogande av vår handledare.
 Frågorna om socialt nätverk är kraftigt förkortade och modifierade från ISSI (Undén
& Orth-Gomér 1989).
Eftersom de asylsökande ännu inte talar svenska översattes enkäten till de språk som de
behärskar. Enkät-frågorna skrevs på svenska som sedan översattes till engelska, arabiska och
persiska (se bilagorna 3-6). Översättningarna av övriga kommentarer från arabiska och
persiska gjordes av personer i vårt kontaktnät som har dessa språk som sina första
språk medan engelska citat redovisas i original som sedan dokumenterades på SPSS. För att
säkerställa att enkäterna – i alla översättningar – fungerade som tänkt, prövades de genom
mindre pilotundersökningar – s.k. read loud-piloter. Det innebär att personer från samma
språkområden, men som nu har uppehållstillstånd och talar svenska läste enkäten och högt
kommenterade på svenska hur de uppfattade texten.
Genom att enkäterna huvudsakligen hade strukturerade svarsalternativ, och layoutade på
samma sätt för alla språk, kunde svaren överföras till SPSS för statistisk analys av resultaten. I
de fall respondenten behövde ange siffra, så instruerades de att använda västerländska siffror.
Totalt innefattar enkäten 46 frågor som enligt ”pilot read loud” studien tar mindre än 30 minuter
att svara på. Respondenterna har inte alltid haft lätt för att svara på enkäten, utan de behövde
ibland lite förklaringar, t.ex. i fråga 21 där respondenterna skulle svara om skolan använder
någon typ av litteratur i samband med undervisningen. Förklaringarna gjordes av oss eller
av lärare som kunde de språken i vår närvaro.

Bortfall
I Jönköpings kommun, Råslätt, var det en elev som kom från Ryssland och hade börjat första
dagen på svenskundervisning hos ABF. Personen kunde inte något av de fyra språk som enkäten
fanns tillgänglig på, därför hoppade personen av. Hos vuxenutbildningen i Värnamo och i en
asylboende var det några personer, analfabeter som inte kunde läsa och skriva, därmed inte
svarade på enkäten. I övrigt har de tillfrågade mangrant ställt upp och besvarat enkäten. Det
finns enstaka intern-bortfall, men dessa påverkar inte analyserna.

Validitet och reliabilitet
Kvalitativa metoden
Intervjufrågorna handlar om förutsättningar, uppläggning av svenskundervisning och lärarnas
kompetens. Frågorna var ganska raka och svåra att feltolka. (För mer information, se bilaga 1,
bilaga 2 är frågor som ställdes bara till personal från Migrationsverket).
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Kvantitativa metoden
Delvis hämtades frågor från redan validerade instrument, från t.ex. ISSI och LORDIA,
samestudien – och anpassades till studiens ändamål och frågor som vi har konstruerat själva är
dem allmänna frågorna (fråga 1 - 9), frågor om trygghets känsla, empowerment och känslor i
samband med skolan m.m. Därför har reliabiliteten undersökts för samtliga skalor genom intern
konsistens. De öppna svarsalternativen, användes för att minska validitetsproblemen som
skulle kunna uppstå om respondenten inte anser svarsalternativen är relevanta (Egelund, 2008).
I studien har vi haft möjlighet att använda triangulering, d.v.s. att kontrollera validiteten av
berättelsen genom andra källor (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen, & Jacobsson, 2008).
Triangulering i studien presenterar relationen mellan de kvalitativa intervjuerna och den
kvantitativa undersökningen som i en avslutande analys jämförs med den modell som tidigare
presenterats för att förklara hur teorier och begrepp i studien hänger ihop med språkinlärning
och integration (se figur 2 på sidan 30).
Nedan följer en tabell som visar reliabiliteten för våra frågeställningar genom Cronbachs Alfavärde. Värden över 0,50 anses acceptabla (Streiner, Norman & Cairney, 2015).
Tabell 1: Översikt över studiens index, frågor och dess antal samt Cronbach´s Alpha
Ämnesområde/Index

Frågor

Antal frågor

Cronbach´s Alpha

Hälsan och välbefinnande

10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f

6

0,80

Psykosomatiska problem som
påverkar vardagen

11*, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e

6

0,80

Posttraumatiska problem

13a-d

4

#

Motivation att lära sig svenska

15a*, 15c*, 15e*

3

0,59

Global språkkompetens

18:1 a-d, 18:2 a-d, 18:3 a-d, 18:4 a-d, 18:5 a-d

20

0,69

Hinder att delta i
språkundervisning

20a*, 20b*, 20c*, 20d*, 20e*

5

0,63

Praktiserar svenska

24a, 24b, 24c, 24d

4

0,65

Lärarnas bemötande

27*, 28*, 29*, 30*, 31*, 32*

6

0,82

Nätverkets storlek i Sverige

33a, 33b, 33c

3

0,77

Tillgång till stöd och
anknytningsperson i Sverige

34a, 34b, 34c

3

0,65

Deltagande i olika aktiviteter

38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 38f, 38g, 38h

8

0,56

Integration, baserat på fyra
underdimensioner, som givits
samma vikt

Nätverkets storlek (33a, 33b, 33c), Andel
svenskar och andra etniciteter än den egna i
nätverket (35a, 35c)
Deltagande i aktiviteter (38a, 38b, 38c, 38d,
38e, 38f, 38g, 38h)
Praktisera svenska (24a-d)

17 grundfrågor, 0,61
organiserade i 4
delindex

Förtroende för institutioner

39a, 39b, 39c, 39d, 39e, 39f, 39g

7

0,87

Empowerment (känsla att kunna
styra sitt liv)

40a*, 40b*, 40c*, 40d*, 40e*, 40f*, 40g*

7

0,87

Känslor i samband med skolan

44a*, 44b*, 44c*, 44d*, 44e*, 44f*

6

0,74

12

Tillhörighet till
ursprungsidentitet

45a, 45b, 45c

3

0,91

Önskan att tillhöra det svenska

45d, 45e, 45f

3

0,68

# Skalan är ett summativt index av frågorna, där dock 13b-d endast skulle besvaras om 13a gavs jakande svar. Därmed finns inte
möjligheter till intern korrelation.
* Frågorna är konstruerade av författarna.

Etiska aspekter
I arbetet har forskningsetiska principer som informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och
nyttjandekravet övervägts (Dahmström, 2000). Enkäten innehåller både uppgifter om etnicitet
och om hälsa vilka båda anses som känsliga uppgifter enligt Personuppgiftslagen. Eftersom
enkäterna besvarades anonymt så är de inte personuppgifter. Därmed skulle studien inte heller
ha berörts av Forskningsetiklagen om det vore forskning.
Enkäterna delades ut i vår närvaro och deltagarna informerades muntligt på olika språk som
svenska, engelska, arabiska och persiska om att inte ange personuppgifter och att deltagandet
var helt anonymt och frivilligt. Den informationen fanns också skriftligt i första sidan av
enkäten. Deltagarna var okända för oss. Enkäterna samlades därefter in i grupp, så det fanns
ingen möjlighet att notera vem som fyllt i vilken enkät.
För många respondenter kändes det viktigt att svara, och de var glada för att deras erfarenheter
togs tillvara.

Analysmetod
Kvalitativa
I kvalitativa delen spelades intervjuerna in med tillåtelse av personalen. Inspelningarna
lyssnades igenom flera gånger och med hjälp av både dessa och anteckningarna gjordes en
innehållssammanfattning som kategoriserades i olika teman som anses viktiga för studien och
sist innehållanalyserades alla Den information som upprepades av intervju personerna skrevs
bara en gång. De viktigaste orden (teman) ströks under och blev sedan teman som vi utgick
ifrån i kvalitativa analysen.. Färdiga kategorier användes utifrån frågeställningen som vi hade
som underlag till verksamhetsansvariga och lärare (se bilaga 1 och 2). Fullständig
”transkribering” ord för ord bedömdes inte vara nödvändigt i detta fall.
Kvantitativa
De statistiska analyserna har dels gällt deskriptiv statistik med frekvenser, medelvärden och
standardavvikelser, dels gruppjämförelser med korstabeller och jämförelse av
medelvärden. Signifikansprövning för korstabeller har gjorts med Chi-2 och för jämförelse av
medelvärden genom T-test för oberoende grupper, som i studien då medelvärde och
standardavvikelse för variabler som ålder, antal månader i Sverige, storlek av sociala nätverk
och empowerment analyserades. Mann-Whitney U-test har använts för att pröva signifikans för
skillnader i rangordningar såsom utbildningsnivån, allmänna hälsotillståndet eller
boendestabiliteten. Den signifikansnivå som använts för att testa noll-hypotesen är p < 0,5.
Multipel linjär regression gjordes för att undersöka vilka faktorer som bäst kan
förutsäga variationen i centrala utfallsvariabler, såsom motivation att lära svenska, omfattning
av deltagande i svenskundervisning, och praktiserande av svenska. Regressionsmodellerna är
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så nära vi kan komma när det gäller försök att förklara inom ramen för en tvärsnittsstudie, men
i strikt mening undersöks inte orsakssamband. Regressionsmodellerna som presenteras är de
optimala modeller som fås sedan insignifikanta variabler som inte förstärker modellen en efter
en tas bort, s.k. backward deletion.

Kvalitativa och kvantitativa data i en avslutande analys
(Creswell, Plano, Vicki, Gutman & Handson, 2003) antyder att triangulering används i
blandade metoder för att "samla både kvantitativa och kvalitativa data, slå ihop data och
använda resultaten för att på bäst sätt förstå forskningsproblemet". I studien har fynd från den
kvalitativa analysen används tillsammans med fynd från kvantitativa resultaten, för att komma
till ett slutligt svar på hur förutsättningarna för asylsökande att lära sig svenska språket och
integrera sig i samhället upplevs. Detta kopplas ihop i modellen som används för att förklara
hur teorier och begrepp i studien hänger ihop med språkinlärning och integration. Metoden är
en slags sammanfattning av idéer från de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna.
Konkret har studien t.ex. kommit på bra generaliserbara svar när svar från intervjuarna som
handlar om bl.a. asylsökandes motivation till att lära sig svenska har integrerats med enkätsvar
från respondenterna som visar att motivationen bland asylsökande till språkinlärning är hög.
Likaså har svar från intervjuer med lärare och enkätsvaren från respondenter i fråga om hinder
för att komma till skolan för asylsökande tillsammans resulterat till att det finns ekonomiska
hinder, ex. att visa respondenter har svarat att det inte räcker med pengar att köpa busskort till
skolan. Att användandet av blandade metoder kan förstärka forskarens tro om att resultatet är
giltigt och inte bara en metodologisk förekomst argumenteras vidare av (Johnson,
Onwuegbuzie & Turner, 2007).
Slutligen presenteras en grafisk bild som en sammanfattning av datasvar från kvalitativa och
kvantitativa svaren på hur språkinlärningen hos asylsökande kan påverkas av olika faktorer,
och hur denna i sin tur påverkar deras huvudmål integration samt hur de teorier och begrepp
som användes i studien förhåller sig till varandra. Bilden används som vägledning till hur
analyserna nedan presenteras.

5. KVALITATIVA INTERVJUER
Professionella från tio olika verksamheter som studieförbund, frivilliga organisationer,
bibliotek och röda korset har intervjuats. Från dessa intervjuer har innehållet kategoriserats i
olika teman som presenteras nedan.
Syftet med verksamhetens arbete
Migrationsverket syftar till att erbjuda asylsökande boende, mat, dagpeng och en dräglig
livsföring tillgodosedda.
Verksamheter studieförbund som ABF, NBV, Vuxenskolan, Folkuniversitetet, BILDA även
frivilliga som undervisar för asylsökande syftar till att erbjuda asylsökande undervisning på
svenska och samhällskunskap med så bra förutsättningar att lära sig svenska som möjligt. Röda
korset syftar till att asylsökande ska få möjligheten att träffa folk och öka sitt sociala nätverk
och praktisera svenskaspråket, asylsökande får träffa en flyktingguide som är länken mellan
asylsökande och samhället. Biblioteket första syfte är att erbjuda asylsökande litteratur på
lättsvenska och möjligheten till att använda sig av bibliotekets datorer, wifi, o.s.v. Biblioteket i
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samarbete med vuxenskolan och andra verksamheter syftar också till att organisera språkcaféer
där asylsökande kan breda sitt sociala nätverk. Verksamheterna strävar efter att asylsökande
ska kunna använda språket i sin vardag och förbereda sig språkligt inför integration i
samhället. Alltså två huvudsyften framkommer bland verksamheterna, den första är att erbjuda
asylsökande språkundervisning och litteratur på svenska och den andra är att bidra med att öka
det sociala nätverket för asylsökande.
I intervjun med verksamheter säger en lärare:
”Jag börjar i den första gruppen med att lära dem hur man presentera sig
själv hur man hälsar och lite information om Sverige. I andra gruppen har vi
mer koncentration på ordförråd och de andra teman… det finns bland de
deltagande vissa som är högutbildade och är mer intresserad på grammatik,
så jag försöker anpassa lärandet till gruppen.”
Verksamheterna informerade att det blev ett hastigt beslut, att studieförbunden ska ha
ansvaret för svenskundervisning för asylsökande, ansvar som Migrationsverket haft
tidigare.
Väntetider, asylprocessen
Enligt personal från Migrationsverket det kan ta från ett år till upp emot tre år till beslutet i
asylprocessen för asylsökande. Under väntetiden har asylsökande rätt till akut sjukvård,
tandvård, och till advokat om Migrationsverket bedömer det som behövligt. Migrationsverket
kan bevilja reseersättning till och från skolan för svenskundervisning, beror på hur långt de har
till skolan. Asylsökande har rätt att hitta en praktikplats, så fort de får LMA-kortet (lagen om
mottagande av asylsökande), som är ett plastkort med ett foto som visar att personen är
asylsökande (Migrationsverket, 2016).
I fråga om positiva och negativa faktorer som påverkar asylsökande i deras integrationsfas
uppger en lärare att hen kan gissa att det här med att vara oroliga över att få stanna eller inte i
Sverige är en faktor som kan påverkar de negativt. Förutom det lyfter lärarna upp faktorer som
långa väntetider som också kan vara negativa. Positiva faktorer som att ha med sig flera språk
som t.ex. engelskan och en högutbildning är positivt för asylsökande.
”Många av dem har varit högutbildade i sitt hemland och de kommer till
Sverige och gör ingenting. Det måste vara jättejobbigt för dem” säger en
lärare.
Information om svensk undervisning
Under första månaderna får alla asylsökande gruppinformation om svenskundervisning,
allemansrätten och asylprocessen uppger Migrationsverkets personal. Enligt en intervjuad
lärare många asylsökande säger att de har hört att det finns svenskundervisning från
kompisarna. Flera verksamheter uppger att de åker till asylboenden och informerar asylsökande
om att de erbjuder svenskundervisning. Det som är gemensamt här är att vissa verksamheter
går ut till asylboendet för att informera de att det erbjuds svenskundervisning och andra
verksamheter väntar på att asylsökande själva ska ta kontakten med dem.
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Hinder som verksamheterna möter i sitt arbete
Verksamheterna har påpekat flera svårigheter i arbetet med att erbjuda asylsökande rätta
förutsättningar till svensk lärande och integration. Följande nämns några av de vanligaste
svårigheter; personalbrist och brist på kompetenta lärare, anpassade lokaler efter antalet
deltagare som varierar mycket, adekvat litteratur, möjligheten att komma till undervisning för
de asylsökande (här p.g.a. att dem bor långt ifrån samhället med svåra bussförbindelser o.s.v.
ibland har inte asylsökande råd med bussbiljetter). Ekonomin sätter gränser och likaså det är
svårt att få en bra struktur när asylsökande flyttas runt. Här lyfter lärarna upp problematiken att
ibland behöver de åka ut till asylboenden utanför staden och det kostar för lärarna att pendla.
Ett annat problem är svårigheten med att passa tider när andra verksamheter undervisar på
samma ställe, anger den intervjuade, samordnande funktion med Migrationsverket och de tio
studieförbunden saknas. En av personalen säger:
”Migrationsverket borde berätta för studieförbunden var behovet för
svenskundervisning för asylsökande finns”.
Lärarnas kompetens och kurslitteratur
Lärarnas kompetens varierar allt från utbildade lärare till personal som saknar lärarutbildning,
men stor vikt läggs vid personlig lämplighet att undervisa svenska för asylsökande av deras
arbetsgivare (studieförbunden). Personal av en verksamhet får obligatorisk pedagogisk
grundutbildning, en ledarutbildning i samhällskommunikation plus hälsokommunikation (det
sist nämnda handlar om hur man sköter sin hälsa, tandvård och hur vi äter o.s.v.).
Frivilliga pensionerade lärare har engagerat sig utan ersättning för att undervisa svenska för
asylsökande.
När det gäller kurslitteratur visar det sig att många verksamheter använder sig av kurslitteratur
som skrivs ut från webbsidor eller litteratur som lånas av bibliotek o.s.v. Det var två
verksamheter som hade hunnit författa sin egna anpassade litteratur för att undervisa svenska
för asylsökande, exempel är litteraturen som heter ”Svenska från början 1, 2, 3” och ”Svenska
från dag ett”. Ett häfte med information om regler i trafiken används av flera verksamheter,
häftet är författat av NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, 2016) i
samarbete med studieförbunden. En viktig aktör i berikandet av litteratur utbudet för
asylsökande i Sverige är biblioteken som erbjuder grattis bibliotekskort till asylsökande med
möjlighet att låna läroböcker på lättläst svenska, körkortsböcker på olika språk, CD, ljudböcker,
att använda bibliotekets lokaler, WiFi och bibliotekets datorer.
Asylsökandes motivation till språkinlärning och integration i samhället
Enligt verksamheterna är asylsökande ambitiösa och hög motiverat till att lära sig svenska och
många gånger är de med i olika språkcaféer och andra aktiviteter, där de får praktisera svenska
och även knytta kontakter till samhället. Ett citat från Röda Korsets personal:
” fast svåra tidigare upplevelser asylsökande har med sig vill de gärna lära
sig svenska och de säger det öppet till personalen.”
Undervisning som asylsökande erbjuds
Av det som de intervjuade berättade så handlar det om språkundervisning och
samhällsorientering som kan delas i olika kategorier.
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Kategori ett handlar om rent språkundervisning (ordförråd, läsförståelse, hörförståelse och
grammatik).
Kategori två handlar om lärande av olika skrivna och oskrivna regler och normer i samhället.
Kategori tre handlar om lärande av trafikregler som NTF i samarbete med olika studieförbund
har skrivit ett häfte med trafikregler på lätt svenska.
Kategori fyra hur man hanterar soppor.
Vissa verksamheter som t ex Röda Korset tar asylsökande ut i samhället och besöker t.ex.
bibliotek och Sveriges radio, eller går de ut i naturen i grupper för att få visning av staden.
Undervisning som asylsökande erbjuds är helt frivillig och den varierar mellan 2 till 16 timmar
per vecka. Åsikten bland lärare och samordnare inom verksamheter som undervisar svenska för
asylsökande varierade i fråga om undervisningen bör vara obligatorisk eller frivillig. Vi citerar
till tre intervjuade inom verksamheterna som säger:
Utbildnings samordnaren: ”Jag skulle kunna se en framtid där vi säger:
Välkomna, som asylsökande kan du komma till skolan och börja på måndag,
och att det ska vara ett krav för att få sin ersättning, men då måste samhället
finnas där för att hjälpa dem och erbjuda svenskundervisning.”
En samordnare: ”Alltså, det skulle underlättat vårt arbete, dels är det bra att
veta att det är obligatoriskt och att alla har gått genom den här processen,
alla får samma chans liksom, och när sen de har kommit till SFI så man vet
att de ligger på samma nivå, men sen tror jag att det inte skulle ha varit så bra
just som det ser ut nu att de ska känna sig tvungna att komma hit.”
En lärare tillägger: ”Jag känner på samma sätt att det finns vissa fördelar att
den ska vara obligatorisk – de ska vara här och lära sig språket – men just
när det gäller det här med hur de mår… de behöver tid att återhämta sig efter
den resan och svåra upplevelser.”
Intyg på deltagande i undervisningen
Enligt alla verksamheter är tanken på att utge intyg till asylsökande efter avslutad kurs inte varit
aktuell. Fast möjligheten att skriva ut en sorts intyg om deltagande i svenska för asylsökande
finns. Det fanns bara en lärare som praktiskt har skrivit ett sådant intyg till sina asylsökande
elever efter ett antal timmar deltagande i kursen. Visa lärare tycker att ett sådant intyg skulle
kunna motivera asylsökande att vara mera delaktiga i språkundervisning.
Könsaspekter enligt intervjuer
Det övervägande antalet deltagare är män, och vid vissa tillfällen anlitas tolk på språk som
tigrinja, arabiska o.s.v. för äldre kvinnor som inte lyckats lära sig språket. Visa lärare lyfter
upp ansvarskänslan hos kvinnor som kommer från andra länder, ansvaret att ta hand om barn
och familj. En lärare berättade att en familj hade kommit till undervisning med sina barn som
har varit högljudda och stört undervisningen, nästa dag kom inte kvinnan och barnen utan bara
mannen. Hit hör problematiken om att asylsökande får inte erbjuden barnomsorg i fall de vill
gå på svenskundervisning, medan de väntar på beslut på deras asylansökan.
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Sammanfattning av intervjuer
Tabell nr. 2: sammanfattning av kvalitativa intervjuer som presenterar olika teman och
underkategorier.
TEMAN

VERKSAMHETERNAS SVAR PÅ FRÅGORNA

Verksamheternas syfte Studieförbund som ABF, NBV, Vuxenskolan, Folkuniversitetet, BILDA även
frivilliga som undervisar för asylsökande syftar till att erbjuda asylsökande
undervisning på svenska och samhällskunskap. Undervisningen delas i 4
kategorier:
1. Språkundervisning (ordförråd, läsförståelse, hörförståelse och grammatik).
2. Lärande av olika skrivna och oskrivna regler och normer i samhället.
3. Lärande av trafikregler som NTF i samarbete med olika studieförbund har
4. Hur man hanterar soppor.
-Biblioteket och Rödakorset syftar till att erbjuda asylsökande språkinlärning
genom tillgång till litteratur på lätt svenska och möjligheten att öka sociala
nätverket genom organiserade språkcaféer.
Väntetiderna och
asylprocessen

Asylsökandes väntetider har en stark påverkan på deras motivation till att lära
sig språket och integrera sig i svenska samhället.
Enligt personal från Migrationsverket det kan ta från ett år till upp emot tre år
till beslutet i asylprocessen för asylsökande.

Information om
svenskundervisning

Migrationsverket personal uppger att informationen når de asylsökande
”under” de första månaderna.
Vissa verksamheter går ut till asylboendet för att informera de att det erbjuds
svenskundervisning och andra verksamheter väntar på att asylsökande själva
ska ta kontakten med dem.
- Enligt verksamheterna det bästa hade varit om asylsökande börjar med
svenska och samhällsorientering redan första dagen de kommer till Sverige

Hinder som
verksamheterna möter
i sitt arbete

Bland hinder nämns lokaler som är ofta för små, tillgång till anpassad
litteratur, personalbrist och brist på kompetenta lärare, möjligheten att komma
till undervisning för de asylsökande (här p.g.a. att dem bor långt ifrån
samhället med svåra bussförbindelser o.s.v. ibland har inte asylsökande råd
med bussbiljetter). Ekonomin sätter gränser och likaså det är svårt att få en bra
struktur när asylsökande flyttas runt

Lärarnas kompetens

Vissa verksamheter strävar efter kompetenshöjning för sina kursledare genom
en kort introduktionsutbildning och möjlighet till fortbildning, i vissa fall får
kursledare obligatorisk pedagogisk grundutbildning medan andra
verksamheter har kursledare utan någon pedagogisk eller liknande utbildning
alls.
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Asylsökandes
motivation till
språkinlärning och
integration i samhället

De professionella uppger att individer som börjar skolan sent, har svårt att
komma igång efter en passiv tid, annars är asylsökande ambitiösa och hög
motiverad till att lära sig svenska.

Intyg på deltagande i
undervisningen

Det fanns bara en lärare som praktiserade att skriva intyg till sina asylsökande
elever efter ett antal timmar deltagande i kursen. Visa lärare tycker att ett
sådant intyg skulle kunna motivera asylsökande att vara mera delaktiga i
språkundervisning.

Könsaspekter enligt
intervjuer

Visa lärare lyfter upp ansvarskänslan hos kvinnor som kommer från andra
länder, ansvaret att ta hand om barn och familj gör att de deltar mindre i
svensk språkundervisning.

6. KVANTITATIVA ANALYSEN AV DATAINSAMLING
Allmän information om svarsgruppen
Tabellen nedan beskriver populationens demografiska bakgrund, den faktiska
utbildningsbakgrunden, civilstånd, familjesituation i Sverige och utomlands och
boendesituationen. Män och kvinnor beskrivs separat, och skillnader mellan dem
signifikansprövas.
Tabell 3: Beskrivning av svarsgruppen: demografi, ursprung, tid i Sverige, utbildning och social situation.

n=
Ålder m (sd) (d)
Från, %: (c)
Syrien
Afghanistan
Irak
Palestina
Övriga
Antal månader i Sverige m (sd) (e)
Utbildning från hemlandet, %:
< 3 år
3-6 år
7-9 år
Gymnasium (12 år)
Eftergymnasial yrkesutbildning
Akademisk utbildning, minst 2 år
Civilstånd, %:
Ogift
Gift/Sambo
Skild
Änka/änkling
Familjesituation i Sverige, %: (d)
Bor ensam
Med familj
Familj i andra länder, %: (e)

Total
183
32,2 (10,7)

Kvinnor
71
32,4 (10,4)

Män
112
32,1 (10,9)

64,3
12,1
10,4
4,9
4,9
2,73
9,8 (8,9)

65,7
10,0
7,1
4,3
4,3
4,29
10,1 (9,4)

63,4
13,4
12,5
5,4
5,4
1,79
9,7 (8,7)

4,9
7,1
26,2
20,8
12,6
28,4

2,8
5,6
26,8
21,1
19,7
23,9

6,2
8,0
25,9
20,5
8,0
31,2

42,6
52,5
3,3
1,6

32,4
56,3
7,0
4,2

49,1
50,0
0,9
0,0

37,2
60,6

18,6
81,4

52,7
47,3

p
0,84 (a)
#

0,76 (a)
0,71 (b)

0,01 (a)

0,00 (a)

0,26 (a)
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Ja
Nej
Boendesituation, %: (d)
Asylboende, delat rum
Asylboende, eget rum
Inneboende hos släkt
Inneboende hos annan
Andrahandskontrakt
Eget lägenhetskontrakt

68,5
31,5

73,5
26,5

65,5
34,5

40,0
22,8
26,7
3,9
3,3
3,3

24,3
30,0
34,3
1,4
7,1
2,9

50,0
18,2
21,8
5,5
0,9
3,6

0,65 (a)

Signifikansprövning genom (a) T-test för oberoende grupper, b) Mann-Whitney U-test, c) 2 missing, d) 3 missing, e) 5
missing (bortfall- personer som inte har svarat på frågan)
# Signifikansprövning kan ej göras pga för många celler med för få värden

Tabellen ovan visar att männen är fler än kvinnorna, vilket motsvarar rapporterna om
situationen i hela riket. Vidare visas att genomsnittsåldern är 32 år för båda könen, att omkring
64 procent av män och kvinnor kommer från Syrien och att även de flesta övriga kommer från
mellanöstern.
Utbildning motsvarande grundskola eller gymnasium dominerar, men totalt 28,4 procent har en
akademisk utbildning med sig från hemlandet, där män är högutbildade i högre grad än kvinnor.
Andelen lågutbildade (mindre än högstadium) är 12 procent totalt, och även här är andelen
högre för män än för kvinnor. Spridningen är alltså större bland männen, men det finns ingen
signifikant utbildningsskillnad mellan könen. Det är under fem procent som har mindre än 3årig skola.
Det finns en signifikant skillnad (p < 0,001) mellan könen vad gäller civilstånd, att fler män än
kvinnor är ogifta (42 % respektive 34 %), medan kvinnorna i större andel är skilda (7 % jämfört
med <1 %), medan drygt fyra procent av kvinnorna är änkor mot noll änkemän.
Den signifikanta skillnaden (p = 0,01) återkommer i familjesituationen, som visar det stora
överskottet på ensamstående män (c:a 53 %). Kvinnorna däremot bor i hög utsträckning med
sina familjer (drygt 81 %). I enkäten har 7 av 10 deltagande uppgett att de har
familjemedlemmar utanför Sverige.
Skillnaderna i boendesituation är stora, från det sämsta alternativet; ”asylboende med delat
rum” till bästa alternativet ”eget lägenhetskontrakt”. Större andel av männen bor i det sämsta
alternativet, asylboende med delat rum, men skillnad mellan könen vad gäller boendealternativ
kan inte prövas i korstabell p.g.a. för små grupper i de bättre alternativen.

Grundbehov: hälsa och boendetrygghet
Tabellen nedan undersöker hälsostatus och boendetrygghet som återfinns i Maslows
behovstrappa – första och andra nivån. Boendestabilitet har till skillnad från i tabellen ovan,
gjorts till en rangordning från det sämsta alternativet ur trygghetssynpunkt som är delat rum på
asylboende, till det bästa alternativet ”eget lägenhetskontrakt”; och där de båda
inneboendealternativen som vi ej kunde rangordna sinsemellan slogs samman till en kategori.
Skillnader i denna boendetrygghetsskala kunde då signifikansprövas med Mann-Whitneys Utest.
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Tabell 4: Grundbehov: Hälsa och boendetrygghet
n (kv/m)
Hur bedömer du ditt allmänna
hälsotillstånd Md (Q1;Q3)

183 (71/112)

Posttraumatiska_problem, M (sd)

183 (71/112)

Psykosomatiska problem, M (sd)

182 (71/111)

Påverkar_vardagslivet M (sd)

181 (71/110)

Boendestabilitet Md (Q1;Q3)
180 (70/110)
Hur trygg känner du dig i Sverige
180 (71/109)
Md (Q1; Q3)
Hur stark känner du att du kommer
vara trygg i Sverige i framtiden Md 180 (71/109)
(Q1; Q3)

Möjlig min-max
1 (Mycket bra) –
5 (Mycket dåligt)
0-4 indikatorer
fyllda
0 (Aldrig)4 (Alltid)
0 (Inte alls)- 3
(Väldigt mycket)
1-5 i rangordning
1 (Inte alls) - 4
(Väldigt mycket)
1 (Inte alls) - 4
(Väldigt mycket)

Total

Kvinnor

Män

P

2 (2; 3)

2 (2;3)

2 (2;3)

0,58 (a)

2,16 (1,50)

2,17 (1,51)

2,15 (1,50)

0,94 (b)

2,27 (0,80)

2,28 (0,81)

2,26 (0,79)

0,87 (b)

0,80 (0,98)

0,80 (1,00)

0,80 (0,98)

0,98 (b)

2 (1; 3)

2 (1,75; 3)

1,5 (1;3)

0,00 (a)

3,5 (3;4)

3 (3;4)

4 (3;4)

0,74 (a)

4 (3;4)

3 (3;4)

4 (3;4)

0,78 (a)

Signifikans testad med a) Mann-Whitney U-test; b) T-test för oberoende grupper

Frågan om allmänt hälsotillstånd besvaras med svarsalternativ 1-5 (1= mycket bra, 2= bra, 3=
någorlunda, 4= dåligt och 5= mycket dåligt). Medianen och kvartilerna 1 och 3 visar att de
flesta respondenter mår bra eller någorlunda bra, och med samma resultat för män och kvinnor.
Frågan om posttraumatiska problem omfattas av fyra indikatorsfrågor med ja- och nej svar, som
vardera kunde ge 1 poäng. Minimum 0 innebär inga traumatiska upplevelser och maxsumma 4
motsvarar starka indikationer på posttraumatiskt syndrom. Detta betyder att mer än hälften av
respondenterna har någon traumatisk upplevelse och dessutom minst ett posttraumatiskt tecken
uppfyllt. Ingen skillnad mellan könen.
Frågan om psykosomatiska problem mäts med sex frågor som besvaras från 0 till 4 (där
0=aldrig, 1=sällan, 2=ibland, 3=ofta och 4=alltid), där respondenterna samlade medelvärde är
2,27. På frågan om psykosomatiska problemen påverkar deras vardagsliv (där möjliga
svarsalternativ var 0=inte alls, 1=ganska lite, 2=ganska mycket, 3=väldigt mycket) visar
tabellen en median på 0,80, samma för kvinnor och män. I genomsnitt har alltså både kvinnor
och män vissa psykosomatiska problem men med låg inverkan på vardagslivet.
Boendestabilitet i denna tabell har använt boendealternativen som beskrivs i föregående tabell
men som en rangordning (där 1=asylboende i delat rum, 2=asylboende eget rum, 3=inneboende
hos släkt eller annan person, 4=andrahandskontrakt och 5=eget kontrakt). Därmed kunde
signifikansprövning göras och denna visar att män har otryggare boendeform än kvinnor;
medianen ligger för män på 1,5 det vill säga mellan asylboende delat rum och asylboende eget
rum och för kvinnor något högre (2 = asylboende i eget rum).
Frågan ”hur trygg känner du dig i Sverige” besvaras genom rangordnade svarsalternativ (1=
inte alls, 2=ganska lite, 3=ganska mycket, 4=väldigt mycket). Tabellen visar median 3,50 d.v.s.
ganska trygg (eller mer). Andra frågan om de tror att de kommer känna trygghet i framtiden ger
än ännu bättre svarsskala på 4 i median. I dessa frågor finns ingen könsskillnad.
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Socialt kapital och empowerment
Följande tabell handlar om tillgång till olika relationer, tillit till institutioner, samt känsla av att
kunna styra sitt liv, det vill säga tredje och fjärde nivån hos Maslow.
Tabell 5: Socialt kapital och empowerment
Tillgång till anknytningsperson i Sverige
(fr 34a), andel Ja-svar %
Tillgång till stödperson i Sverige
(fr 34b & c), andel Ja-svar %
Storlek av socialt nätverk i Sverige
(fr 33a-c) m (sd)
Varav svenska, md (Q1;Q3)
egen etnisk grupp, md (Q1;Q3)
annan etnisk grupp, md (Q1;Q3)
Förtroende för institutioner, m (sd)
Varav Biblioteket. Md (Q1;Q3)
Skolan
Sjukvård
Polisen
Socialtjänsten
Arbetsförmedlingen
Migrationsverket
Empowerment (känsla att kunna styra sitt
liv), m(sd)

n (kv/m)
179 (70/109)

Möjlig min-max

179 (70/109)
180 (70/110)
178 (70/108)
179 (70/109)
179 (70/109)
175 (69/106)
135 (50/85)
155 (64/91)
156 (64/92)
149 (58/91)
146 (5492)
109 (43/66)
158 (60/98)
181 (71/110)

1 (Ingen)5 (Fler än 10)
1 (Ingen)5 (Fler än 10)
0 (Inget alls)3 (Mycket stort
0 (Inget alls)3 (Mycket stort

0 (Inget alls)3 (Mycket stort

Total
70 %

Kvinnor
74 %

Män
68 %

p
0,36 (a)

55 %

59 %

52 %

0,41 (a)

2,83 (1,12)

2,85 (1,03)

2,83 (1,18)

0,92 (b)

1 (1;2)
3 (2;4)
2 (1;3)
1,98 (0,72)

1 (1;2)
3 (2;4)
2 (1;2,25)
1,88 (0,68)

1 (1;2)
2 (2;4)
2 (1;3)
2,05 (0,75)

0,16 (c)
0,39 (c)
0,63 (c)
0,13 (b)

2 (2;3)
2 (2;3)
2 (1;2,75)
2 (2;3)
2 (1;3)
2 (1;3)
2 (1;3)
1,20 (0,78)

2 (2;3)
2 (2;3)
1 (1;2)
2 (2;3)
2 (1;3)
2 (1;3)
2 (1;2,75)
1,26 (0,80)

2 (2;3)
2 (2;3)
2 (1;3)
2 (2;3)
2 (1;3)
2 (1;3)
2 (1;3)
1,17 (0,77)

0,30 (b)
0,19 (b)
0,26 (b)
0,75 (b)
0,21 (b)
0,77 (b)
0,96 (b)
0,45 (b)

Signifikansprövning genom (a) ) Chi-2; (b) T-test för oberoende grupper; (c) Mann-Whithney U-test

Majoriteten har tillgång till någon anknytningsperson (70 %) och någon stödperson (55 %).
Storleken på nätverket undersöks med tre frågor vilka besvaras med en skala (1=ingen, 2=1-2,
3= 3-5, 4=6-10, 5>10) och sammanfattas i ett medelvärdesindex. Detta index visar att de har
någonstans mellan 2 och 3 personer i sitt nätverk i genomsnitt. Etnicitet av nätverket mäts med
tre andra enkla frågor vilka besvaras med samma skala. Den egna etniska gruppen dominerar i
nätverket (3-5 personer), följt av annan etnicitet (1-2 personer) medan svenskar är mindre
representativa i deras sociala nätverk.
Frågor om förtroendet för sju olika institutioner mäts med skala (0=inget alls, 1=inte särskilt
stor, 2=ganska stor, 3=mycket stor) och sammanfattas i en medelvärdeskala som handlar om
globalt förtroende för institutioner. Denna visar i snitt nära värdet 2, d.v.s. ganska stort. Den
bedömningen är lika för alla typer av institutioner som finns med i skalan.
Empowerment mäts med sju olika frågor som besvaras med samma skala som förtroende. Som
framgår från tabellen upplever de inte att de har särskilt stort inflytande över sina liv. I inget av
dessa avseenden – anknytning och nätverk, förtroende för institutioner eller empowerment –
finns några skillnader mellan kvinnor och män.
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Ackulturation och deltagande i olika aktiviteter
Tabellen nedan redovisar indexskala för svaren på 3 frågor som handlar om tillhörighet till egen
identitet, följt motsvarande indexskala byggd på 3 frågor om önskan att tillhöra det svenska
samhället. Efter det redovisas ett samlat mått på frågor om hur mycket de deltar i åtta olika
aktiviteter som finns i samhället. Slutligen redovisas en samlad indexskala över integration,
som presenteras mer nedan.
Tabell 6: Inställning till sin gamla etniska identitet, eventuell ny svensk identitet, deltagande i aktiviteter samt
integration
n (kv/m)
Möjlig min-max
Total
Kvinnor
Män
Tillhörighet till ursprungsidentitet,
0 (Stämmer inte alls)
176 (70/106)
2,46 (0,85) 2,49 (0,79) 2,45 (0,90)
m (sd)
– 3 (Stämmer helt)
Önskan att tillhöra det svenska,
0 (Stämmer inte alls)
179 (71/108)
2,68 (0,44) 2,62 (0,48) 2,71 (0,40)
m (sd)
– 3 (Stämmer helt)
Deltagande i 8 olika aktiviteter,
180 (70/110) 0 (nej) - 1 (ja)
0,32 (0,21) 0,29 (0,20) 0,33 (0,22)
m (sd)
Integration m (sd)
182 (71/111) 0-20 (1,20-16,25)
6,48 (3,13) 5,56 (2,70) 7,09 (3,25)
Signifikansprövning genom (a) T-test för oberoende grupper

Svarsalternativen för frågorna om de båda identitetstillhörigheterna (egen respektive önskan
om svensk) har besvarats med grader av instämmande (från 0= stämmer inte alls, 1= stämmer
lite, 2= stämmer ganska mycket och 3= stämmer helt). Skalorna visar att tillhörighet till
urspungsidentiteten är 2,46 och önskan om svensk tillhörighet 2,68, d.v.s. för båda dessa finns
hög grad av instämmande. Man har stark förankring i sin ursprungsidentitet och vill samtidigt
i hög grad tillhöra det svenska. Det är ingen signifikant skillnad mellan könen. Samtidigt finns
en variation, som framgår av standardavvikelserna.
Frågorna om deltagande i åtta aktiviteter under de senaste sex månaderna kunde besvaras med
nej (=0) eller ja (=1) Medelvärdet på 0,36 visar att respondenterna i snitt deltagit i 36 procent
av aktiviteterna och inte heller här är könsskillnaderna signifikanta.
Integrationsindexet bygger på fyra olika delar, vilka redan har presenterats var för sig. Det är
dels storleken på nätverket i Sverige, dels andelen av detta som inte kommer från den egna
etniska gruppen (utan som har svensk eller annan etnicitet), dels deltagande i olika aktiviteter,
och slutligen praktiserande av svenska språket. De fyra olika ingående dimensionerna har givits
lika vikt, vilket inneburit att deltagande aktiviteter (0-1) multiplicerats med 20 medan praktisera
svenska (0-4) multiplicerats med 5 och nätverkets storlek (0-5) samt andelen av annan etnicitet
än den egna (0-5) multiplicerats med 4. Detta betyder att indexet kan ha svarsalternativ 0 – 20
poäng där 0 = ingen integration och 20 maximalt integrerad (eller assimilerad). Medelvärdet av
den totala populationen ligger 6,48 poäng. Det är visserligen ganska lågt, men med tanke på att
de flesta respondenter är nyligen komna till Sverige så är det förväntat. Män är redan nu
signifikant mer integrerade än kvinnor. Främst avspeglas här de signifikanta skillnader som
ovan visades för att praktisera svenska, men skillnaden kan i någon mån ha förstärkts av den
samlade inverkan av icke-signifikanta skillnader när det gäller andelen i nätverken från annan
än den egna gruppen och deltagande i aktiviteter.
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p
0,76 (a)
0,17 (a)
0,19 (a)
0,001 (a)

Ackulturationstyper
Tabell 7 beskriver populationens inriktning mot de fyra ackulturationstyperna integration,
assimilation, separation och marginalisering. Den bygger på fyrfältsmatrisen som illustrerades
i figur 1, och utifrån de båda skalorna över ursprungsidentitet respektive önskan om svensk
identitet. Här presenteras det totala antalet och procenten individer som beräknas tillhöra en
viss strategisk inriktning enligt Berrys ackulturationsteori.
Tabell 7: Ackulturationstyper
Riktningen är:
Integration
Assimilation
Separation
Marginalisering

Totalt
Antal
144
25
6
1

%
82
14
3
1

Kvinnor
Antal
55
10
4
1

%
79
14
6
1

Män
Antal
89
15
2
0

%
84
14
2
0

Tabellen ovan ger en bild av respondenternas intentioner till de fyra aktuella
ackulturationsinriktningarna. Största andelen 82 procent eller 144 av 183 populationens
individer är inriktade på att integreras enligt enkätsvaren. Fjorton procent eller 25 av 183 är
inriktade på assimilation, medan sex personer (3 %) tänker sig ett liv separat i egen kulturell
grupp och en person (1 %) redan nu känner sig helt marginaliserad, utanför alla grupper.

Språkkunskap och svenskundervisning
Tabell 8 redovisar först motivationen att läsa svenska och därefter vilket modersmål och vilka
andra språk förutsättningar respondenterna har sedan tidigare, samt hur bra de behärskar dessa
språk. Dessutom finns antal språk och global språkkompetens, framräknad som en summering
av kompetens i vart och ett av de språk man har. Därefter går tabellen in på omfattningen av
den svenskundervisning man deltar i, antal timmar per vecka. Detta följs av hinder mot
deltagande som respondenterna möter, upplevelse av lärarens bemötande, känslor i samband
med skolan samt hur intensivt respondenterna praktiserar det svenska språket i olika
sammanhang.
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Tabell 8: Språkkunskap och svenskundervisning
n (kv/m)
Motivation att lära sig svenska m
(sd)
Modersmål, %
Arabiska
Dari
Persiska/Farsi
Kurdiska
Tigreanska
Syrianska
Urdu
Samtliga språk
Arabiska
Engelska
Persiska/Farsi
Dari
Kurdiska
Franska
Tigreanska
Indiska
Syrianska
Urdu
Rumänska
Ukrainska
Tyska
Turkiska
Pashto
Ryska
Armeniska
Panjabi
Kinesiska
Antal språk, m (sd)
Kompetens 1:a språk, m (sd)
Kompetens 2:a språk, m (sd)
Kompetens 3:e språk, m (sd)
Kompetens 4:e språk, m (sd)
Kompetens 5:e språk, m (sd)
Global språkkompetens, m (sd)
Deltar i svenskundervisning, antal
timmar/vecka, m (sd)
Hinder att delta i
språkundervisning, Md (Q1;Q3)
Varav:
Kostar mycket Ja-svar %
Tar lång tid Ja-svar %
Svårt att hitta skola Ja-svar %
Krockar med andra Ja-svar %
Lärarens bemötande, m (sd)
Känslor i samband med skolan, m
(sd)
Praktiserar svenska, m (sd)

Total

Kvinnor

Män

p

2,52 (0,41)

2,51 (0,43)

2,52 (0,39)

0,84 (a)

135 (53/82)
18 (8/10)
12 (3/9)
12 (4/8)
3 (3/0)
1 (0/1)
1 (0/1)

73,8 %
9,8 %
12,2 %
6,6 %
1,6 %
0,5 %
0,5 %

74,6 %
11,3 %
4,2 %
5,6 %
4,2 %
0,0 %
0,0 %

73,2 %
8,9 %
8,0 %
7,1 %
0,0 %
0,9 %
0,9 %

#

149 (58/91)
111 (47/64)
26 (7/19)
19 (9/10)
14 (4/10)
10 (6/4)
3 (3/0)
2 (1/1)
1 (0/1)
4 (1/3)
1 (0/1)
1 (0/1)
1 (0/1)
11 (1/10)
1 (0/1)
3 (2/1)
1 (0/1)
1 (0/1)
1 (0/1)
182
183 (71/112)
147 (59/88)
73 (27/46)
21 (5/16)
4 (0/4)

81,4 %
60,7 %
14,2 %
10,4 %
7,7 %
5,5 %
1,6 %
1,1 %
0,5 %
2,2 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
6,0 %
0,5 %
1,6 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
2,3 (0,94)
2,76 (0,50)
1,88 (0,81)
1,40 (0,81)
1,10 (0,64)
1,13 (1,03)

81,7 %
66,2 %
9,9 %
12,7 %
5,6 %
8,5 %
4,2 %
1,4 %
0,0 %
1,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1,4 %
0,0 %
2,8 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,3 (0,8)
2,77 (0,52)
1,82 (0,75)
1,33 (0,78)
1,35 (0,65)
-

81;3 %
57,1 %
17,0 %
8,9 %
8,9 %
3,6 %
0,0 %
0,9 %
0,9 %
2,7 %
0,9 %
0,9 %
0,9 %
8,9 %
0,9 %
0,9 %
0,9 %
0,9 %
0,9 %
2,3 (1,0)
2,76 (0,49)
1,92 (0,84)
1,43 (0,84)
1,16 (0,66)
1,13 (1,03)

0,55 (c)
0,14 (c)
0,13 (c)
0,28 (c)
0,30 (c)
0,14 (d)
#

179 (71/108)

Möjlig min-max
0 (Instämmer inte alls) – 3
(Instämmer helt)

1-5
0 (Inte alls) – 3 (Flytande)
för förståelse, tal, läsning
och skrivning

0,60 (a)
0,87 (a)
0,41 (a)
0,61 (a)
0,57 (a)
#

183 (71/112)

0-15 (faktisk min-max:
1,25-11,75)

5,00 (2,10)

4,88 (1,89)

5,07 (2,23) 0,56 (a)

177 (69/108)

0-32 (min-max)

6,18 (6,40)

6,17 (6,64)

6,19 (6,28) 0,99 (a)

181(71/110)

0-5 (antal hinder)

1 (0;2)

1 (0;2)

1 (0;2)

53 %
32 %
15 %
26 %

48 %
27 %
16 %
27 %

57 %
35 %
16 %
25 %

3,24 (0,58)

3,25 (0,54)

3,24 (0,54) 0,90 (a)

2,32 (0,58)

2,31(0,59)

2,32(0,57) 0,87 (a)

1,74 (1,11)

1,39 (1,02)

2,00 (1,10) 0,000 (a)

180 (71/109)
178 (70/108)
179 (70/109)
177 (70/107)
172 (70/102)
180 (70/110)
181 (71/110)

1 (Mkt dåligt) –
4 (Mkt bra)
0 (Inte alls) –
3 (Väldigt mkt)
0 (Aldrig) - 4 (Varje dag)

Signifikans testad med a) T-test för oberoende grupper, b) Mann_Whitney U-test, c) Chi-2, d) Fischer´s Exact test.
# Signifikansprövning kan ej testas pga för få observationer i för många celler.
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0,48 (b)

Tabellen visar att motivationen att lära sig svenska är ganska god bland asylsökande, med
medelvärde på drygt 2,5 på en skala från 0 (instämmer inte alls) till 3 (instämmer helt). Det
finns ingen skillnad mellan könen i denna önskan.
Flertalet, runt 74 procent i båda könen, har arabiska som modersmål följt av dari, persiska/farsi,
kurdiska. Några få har tigreanska, syrianska eller urdu som modersmål. Fischer’s Exact test
används här som alternativ till Chi-2 test i dem fall den förväntade värden är under fem procent
som motsvarar mindre språkgrupper. Men det är betydlig fler språk, hela 19, som talas bland
dem. Hela 60 procent talar engelska. Som mest talar enstaka personer fem språk, och
genomsnittet är 2,3 för båda könen. Frågan om språkkompetens rör fyra frågor för varje språk
(förstå, tala, läsa och skriva) som var och en besvaras med en skala (från 0= inte alls, 1= ganska
lite, 2= ganska mycket och 3= flytande). Global språkkompetens för respondenterna mäts
genom att lägga samman genomsnittlig språkkompetens för vart och ett av dessa vilket
teoretiskt skulle kunna uppgår till 15 för dem som behärskar fem språk, d.v.s. om de
perfekt/flytande klarade både tal och skrift. I verkligheten varierar den skattade globala
språkkompetensen från 1,25 (analfabet med ganska svagt ordförråd) till 11,75. Genomsnittligt
är språkkompetensen 5,0 på den globala skalan, och ingen signifikant skillnad mellan könen
finns.
Tabellen fortsätter därefter med deltagande i svenskundervisning, och redovisar ett genomsnitt
på strax över 6 timmar per vecka för båda könen. Tabellen visar en median =1 i fråga om antal
upplevda hinder för språkundervisning som betyder att respondenterna har minst ett hinder,
utan signifikanta könsskillnader. 53 procent uppger att de har ekonomiska hinder, 32 procent
uppger att det tar lång tid att komma till skolan, 15 procent det är svårt att hitta och 26 procent
tiden krockar med andra uppgifter.
Upplevelsen av lärarens bemötande har skattats genom sex frågor (som besvaras med 1=
mycket dåligt, 2= dåligt, 3= ganska bra eller 4= mkt bra). I genomsnitt svarade respondenterna
3,24 vilket motsvarar mer än ganska bra, samma för båda könen. Känslor för skolan besvaras i
skalan från 0 inte alls till 3 väldigt mycket har besvarats med en skala totalt på 2,32 som betyder
att respondenterna – både kvinnor och män – har mycket bra känslor om svenskundervisning
och ser fram emot att deltaga i dem tillfällen som erbjuds.
Slutligen tar tabellen upp hur ofta respondenterna praktiserar svenska språket i olika
sammanhang utifrån 4 frågor (vilka besvaras med 0= aldrig, 1= varje kvartal, 2= varje månad,
3= varje vecka och 4= varje dag). Genomsnittet är relativt lågt, 1,74 som motsvarar något
mindre än varje månad. Signifikant skillnad mellan könen finns såtillvida att män praktiserar
språket något oftare än kvinnor (2 vs. 1,39; p < 0,001).

Övriga kommentarer
Av de kommentarer som respondenterna har skrivit i sista rubriken ”övriga kommentarer” har
en innehållsanalys gjorts. Den stora frågan som berörs är vilka hinder respondenterna upplevt
som påverkar deras möjlighet att lära sig svenska språket.
Av de 49 respondenter som har gett övriga kommentarer har de flesta tagit upp att de får för få
timmar i svenskundervisning. Detta upplevs särskilt starkt p.g.a. de långa väntetiderna:
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”Två års väntetid är länge och det är förlorad tid för mig, därefter måste
jag gå på SFI. Därför tycker jag att det är bättre att börja lära svenska
redan från början för att kunna vara en aktiv individ i samhället och kunna
integrera mig och hitta jobb fortare”.
Två respondenter förklarar upplevelsen för språkinlärning och integrering:
1-”Vi blir placerade i grupper utanför samhället, vilket förhindrar vår
integreringsprocess”.
2-“To learn Swedish I need to talk with native in Swedish language and
having group conversation”
Hur viktigt det är med svenskundervisning för asylsökande förklarar respondenten:
”Skolan är den plats som får mig att glömma bort hur dåligt jag mår psykiskt.
Att sitta hemma utan att ha något att göra är väldigt jobbigt och tråkigt.
Skolan ger oss chansen att fylla den tomma långa väntetiden som vi har”.
Bristen på kurslitteratur och undervisningstimmar lyfts upp av två respondenter:
1-”Det är en väldigt svår och komplicerad situation. Vi har tre olika
organisationer som ordnar undervisningen för asylsökande, och tre olika
lärare men ändå vi får lite undervisnings timmar”.
2-”Bristen på kurslitteratur som behövs för att lära sig språket, och bristen
på tillräckliga lektioner eftersom vi får 2-4 timmar per vecka och detta räcker
inte för att lära sig språket.”
Bristen på ekonomiska möjligheter som hinder till språkundervisning förklarar nästa
respondent:
”We get only 570 /Swedish/crowns from the migration service and it’s hard
to manage life with this amount of money. I live in Nässjö and as so the
migration service doesn’t give me any transportation fees for going anywhere
else. We pay money to come to Viebäck from these 570 crowns.”
Bland förutsättningar man behöver ha för att kunna integrera sig snabbare nämns följande:
”Att integrera sig i svenska samhället är väldigt lätt om man har med sig
annat språk som till exempel engelska”
Så som flera andra respondenter har även den som skrev denna kommentar visat tacksamhet till
Sverige genom meningen:
”Och jag tackar Sverige för det bra bemötandet som vi fick som asylsökande
och för att de gav oss /för att tillgodose/ de grundläggande behoven för att
kunna leva”.
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7. FAKTORER SOM PREDICERAR MOTIVATION, DELTAGANDE,
PRAKTISERANDE AV SVENSKA OCH INTEGRATION
I detta kapitel kommer de faktorer som bäst predicerar motivation att lära sig svenska,
deltagande i svenskundervisning, praktiserande av svenska språket samt slutligen hur långt de
nu kommit i sin integration. Dessa fyra variabler tas var för sig upp som beroende variabler i
multipel linjär regressionsanalys. Inga korrelationer mellan ingående variabler var högre än
0,40, d.v.s. det fanns inga problem med s.k. multikollinearitet som kunde störa analysen.
För alla tre modellerna används ett stort antal möjliga förklaringsfaktorer (s.k. oberoende
variabler), och därefter används en metod som successivt sållar bort sådana variabler som inte
bidrar till modellen (s.k. backward deletion). Det innebär att man får en optimal modell, som
förklarar så stor del av variationen i det beroende variabeln, med så få förklarande variabler
som möjligt.

Prediktion av motivation att lära sig svenska
Motivation att lära sig svenska är ett index utifrån tre frågor (15a,c,e), vardera med
svarsalternativen 0-3 (0= instämmer inte alls, 1= instämmer ganska lite, 2= instämmer ganska
mycket och 3= instämmer helt). I en regressionsanalys undersöks vilka faktorer som kan
predicera motivation, d.v.s. motivation är den beroende variabeln. Som potentiellt förklarande
variabler, eller oberoende variabler, används dels tiden sedan ankomst i Sverige (uttryckt i
månader), dels grundläggande demografi – kön och ålder, dels de variabler som kan kopplas
till Maslows behovstrappa och som kan appliceras på de asylsökandes situation. På den första
nivån i Maslows trappa (fysiska behov) har vi olika hälsovariabler hälsa och välbefinnande,
posttraumatiska problem och psykosomatiska problem. På den andra nivån (trygghetsbehov)
har vi dels boendestabilitet (där eget lägenhetskontrakt ses som mest stabilt, och delat rum på
asylboende ses som minst stabilt), dels känsla av trygghet i Sverige. På den tredje nivån kommer
behov av gemenskap, som mäts med dels omfattning av socialt nätverk i Sverige, tillgång till
anknytningsperson (emotionellt närstående), tillgång till person som ger socialt stöd, dels
utifrån Rothstein, ”förtroende för institutioner i Sverige”. Fjärde nivån utgörs av makt och status
vilket mäts med känslan av att kunna styra sitt liv (empowerment). Den femte och översta nivån
som handlar om mål och självförverkligande har här fått syfta på etniska identitetsfrågor som
har att göra med marginalkonflikten, dels förankringen i den egna ursprungliga etniciteten, dels
önskan om att vinna tillhörighet till det svenska samhället.
Följande variabler exkluderades från modellen (i ordning): Kroniska hälsoproblem som
påverkar vardagslivet, tillgång till stödperson, psykosomatiska problem, trygghet, förtroende
för institutioner, boendestabilitet, empowerment, storlek av socialt nätverk, förankring i
ursprunglig identitet. Modellen presenteras i Tabell 9, som dels ger värden för modellen i dess
helhet, dels värden för var och en av de oberoende förklarande variablerna. Modellens styrka
anges i tabellrubriken i form av andel förklarad varians (R2) och modellens samlade p-värde.
De förklarande variablernas styrka anges radvis, där B är regressionskoefficienten, som åtföljs
av sitt standardfel. Beta är den ”standardiserade regressionskoefficenten, vilken är bästa måttet
på styrkan i sambandet, eftersom den har standardiserats i förhållande till variablernas skiftande
skallängder. Statistiska signifikansen för detta mäts med p-värdet för variabeln.
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Tabell 9: Prediktion av motivation att lära svenska (multipel linjär regression) (modellens R2 = 0,20; p =0,000)
B
Standardfel för B
Beta
P
Tid sedan ankomst
- 0,02
0,005
- 0,27
0,000
Posttraumatiska problem
0,06
0,020
0,23
0,002
Önskan att tillhöra det svenska samhället
0,15
0,068
0,17
0,026
Tillgång till anknytningsperson
- 0,15
0,067
- 0,16
0,028

Modellen förklarar 20 procent av variationen i motivation (R2 =0,20) och är signifikant med p
under 0,001. Den visar två variabler som minskar motivation, och två som ökar motivation.
Den starkaste faktorn är tiden som asylsökande och som efterhand minskar motivationen (Beta
= -0,27). Den näst starkaste faktorn är posttraumatiska problem, vilka oförväntat ökar
motivationen (Beta = 0,23). Önskan att tillhöra det svenska samhället ökar motivationen (Beta
= 0,17). Slutligen minskar tillgång till anknytningsperson motivationen (Beta = - 0,16).

Prediktion av deltagande i svenskundervisning
Deltagande i svenskundervisning mäts i deltagande antal timmar. Som förklarande faktorer
används dels samma variabler som prövades i ovanstående tabell, dels används motivation att
lära sig svenska, tillsammans med följande ytterligare variabler som mer direkt hänger samman
med undervisningen: fått information om svenskundervisning direkt från Migrationsverket
(ja/nej), lärarens bemötande (index), hinder för deltagande (index), känslor till skolan (index),
samt global språkkompetens (index). Som tidigare redovisas endast den optimala modellen
efter backward deletion.
Tabell 10: Prediktion av deltagande i svenskundervisning
(modellens R2 = 0,17; p = 0,000)
B
Boendestabilitet
1,83
Fick information direkt från Migrationsverket
2,90
Psykosomatiska problem som påverkar
1,17
vardagslivet
Global språkkompetens
0,45

(antal timmar) genom multipel linjär regression.
Standardfel för B
0,49
1,06

Beta
0,28
0,21

P
0,000
0,007

0,52

0,17

0,025

0,24

0,14

0,065

Modellen förklarar nästan lika stor variation (R2 =0,17) som den föregående modellen och den
har lika god signifikans (p < 0,001), med fyra faktorer som alla är positiva för deltagande. Den
starkaste är att ha boendestabilitet (Beta = 0,28), följt av variabeln ”fick information från
Migrationsverket” (Beta = 0,21). Psykosomatiska problem som påverkar vardagslivet visar sig
oförväntat ha en positiv relation till deltagande i svenskundervisning (B = 0,17). Sist har vi
variabeln global språkkompetens (B = 0,14) vars positiva relation till praktisk språkträning är
mer förväntad. Den når inte full signifikans, men bidrar till den samlade modellen.

Prediktion av praktiserande av svenska
Praktiserande av svenska språket utanför lektionerna mäts med fyra frågor som handlar om
olika kontext, t.ex. läsa tidningar, delta i svenska möten etc. samt frekvenserna av dessa, vilka
tillsammans bildar ett index. Prediktionsanalysen prövar olika förklarande variabler, samma
som i de föregående analyserna med dessutom deltagande i svenskundervisning. Nedan
redovisas den optimala modellen efter backward deletion.
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Tabell 11: Prediktion av att praktisera svenska genom multipel linjär regression. (modellens R 2 = 0,34; p = 0,000)
B
Standardfel för B
Beta
P
Känslor till skolan
0,56
0,13
0,30
0,000
Förtroende för institutioner
0,38
0,11
0,25
0,001
Kön, manligt
0,51
0,15
0,24
0,001
Andel svenskar i nätverket
0,24
0,09
0,19
0,009
Psykosomatiska problem
0,25
0,10
0,18
0,016
Deltagande antal timmar
0,28
0,11
0,17
0,015
Tid sedan ankomst, månader
0,02
0,01
0,14
0,046

Modellen förklarar 34 procent (R2 =0,34) av variationen och är signifikant med p-värde under
0,001. Modellen innehåller sju predicerande faktorer som är relaterade till praktiserande av
svenska språket. Starkast faktorn är känslor till skolan (Beta =0,30), följt av förtroende för
institutioner (Beta = 0,25), kön, manligt (Beta = 0,24) följt av andel svenskar i nätverket som
har en positiv påverkan. Även här visar psykosomatiska problem ha en positiv påverkan på
praktiserande av svenska. Deltagande antal timmar (Beta =0,17) har en positiv påverkan liksom
tiden sedan ankomst som resulterar med en svagare (Beta =0,14).

Prediktion av integration
Integration är ett index som konstruerats utifrån 4 olika faktorer som givits samma vikt,
nätverkets storlek, andel svenskar i nätverket, deltagande i aktiviteter samt praktiserande av
svenska. Då dessa ingår i integration kan de inte användas som prediktorer här. Övriga kan
däremot användas.
Tabell 12: Prediktion av att integration genom multipel linjär regression (modellens R 2 = 0,24; p = 0,000).
B
Standardfel för B
Beta
P
Manligt kön
1,82
0,47
0,30
0,000
Förtroende för institutioner
2,55
1,03
0,20
0,015
Hälsoproblem påverkar vardagslivet
0,54
0,23
0,17
0,021
Global språkkompetens
0,25
0,12
0,16
0,033
Information från Migrationsverket om språkundervisning 1,04
0,51
0,16
0,043
Tid sedan ankomst, månader
0,07
0,04
0,15
0,042
Känsla av att styra sitt liv (empowerment)
1,70
0,91
0,14
0,064

Modellen förklarar 24 procent (R2 =0,24) av variationen och är signifikant med p-värde under
0,001. Modellen innehåller sju predicerande faktorer som är relaterade till integration. Manligt
kön ökar förutsättningarna för integration (Beta =0,30). Förtroende för institutioner (Beta=
0,20) är en viktig faktor som påverkar integrationen positivt följt av hälsoproblem påverkar
vardagslivet med (Beta= 0,17), och global språkkompetens (Beta= 0,16). Därefter kommer
variabler som information från Migrationsverket om språkundervisning (Beta= 0,16), tid sedan
ankomst (Beta= 0,15) och empowerment med (Beta= 0,14) som visar sig ha en positiv påverkan
på asylsökandes integration i samhället.
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8. MODELLEN

–

RELATIONEN

MELLAN

KVALITATIVA

OCH

KVANTITATIVA DATA

Hur teorier och begrepp i studien förhåller sig till varandra!
Nedan följer Figur 2, en grafisk bild som sammanfattar hur språkinlärningen hos asylsökande
kan påverkas av olika faktorer, och hur denna i sin tur påverkar deras huvudmål integration
samt hur de teorier och begrepp som användes i studien förhåller sig till varandra. Bilden
används som vägledning till hur analyserna nedan presenteras. I studien utgår vi ifrån
triangulering som presenterar relationen mellan de kvalitativa intervjuerna och den kvantitativa
undersökningen som kopplas ihop till modellen som användes för att förklara hur teorier och
begrepp i studien hänger ihop med språkinlärning och integration.

Tid sedan ankomst
Deltagande i

Kön & ålder

svenskundervisning

Motivation
Etnisk tillhörighet
Önskan att tillhöra det
svenska samhället

att lära sig
svenska
Språkinlärning och
praktisk användning
av Svenska språket

Faktorer ur Maslows som:
Hälsa
Trygghet
Gemenskap
Makt(empowerment)
Asylsökandes
intentioner vad gäller
ackulturation

Info från Migrationsverket
Lärarens bemötande
Hinder
Global språkkompetens

Integration

Figur 2: Modell hur språkinlärningen och integration påverkas av teorier som Maslows och motivationsteorin och
begrepp som används i kvalitativa och kvantitativa delen av studien. Dem heldragna linjer visar faktorer som
påverkar asylsökandes integration på ett direkt sätt, medan de prickade linjerna påverkar integrationen indirekt,
genom att de först påverkar motivation, deltagande i svenskundervisning och språkinlärningen. Innehållet inom
de blå färgade rutorna är analyserad i både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen medan innehållet i de vita
rutorna har analyserats i kvantitativa analysen.
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9. DISKUSSION
I kapitlet kommer att diskuteras kunskaper som kvalitativa intervjuer och enkätresultaten gett
angående asylsökandes förutsättningar och hinder till språkinlärning och integration.
Avslutningsvis binds dessa två metoderna ihop och förhållandet mellan dem analyseras. Fynden
av teman från kvalitativa empiriska data och datasvaren från kvantitativa undersökningen ställs
mot varandra för att undersöka vilka förutsättningar och hinder som asylsökande möter i
försöket att lära sig svenskaspråket.
Här lyfts upp teoretiska kopplingen mellan fyndet och de teoretiska metoderna som används i
studien.

Mottagningssystemets förutsättningar och tiden som asylsökande
Intervjuerna med verksamhetsföreträdarna visade att väntetider för asylsökande har förlängts
till två år eller mer. Migrationsverkets beslut om att upphöra att erbjuda asylsökande
svenskundervisning och lämna över undervisningsansvaret till studieförbunden och frivilliga
organisationer, motiverades med anledning att väntetiderna har förkortats, enligt rapport från
Riksrevisionen (2012, s. 50-52). År 2015 stora migrationsvåg har ändrat detta, och enkätsvaren
visar att i den undersökta populationen finns asylsökande som har väntat längre än tre år på sitt
beslut. Tabell nr. 9 visar att starkaste faktorn som i efterhand minskar motivationen till
språkinlärning och integration är tiden som asylsökande.
Tanken att lämna ansvaret att organisera svenskundervisning till andra aktörer från
Migrationsverket kan ha försvårat organiseringen av språkundervisning för asylsökande. I
praktiken erbjuder studieförbunden olika förutsättningar för att lära svenska språket, t.ex. antal
erbjudna timmar varierar mycket från två till sexton timmar per vecka. Asylsökande belägna i
asylboende utanför samhället har det svårare att delta i undervisning, medan de som bor i städer
har möjlighet att delta i flera undervisningstillfällen.
Enligt den intervjuade från Migrationsverket, informeras asylsökande om svenskundervisning
m.m. under första månaderna de har ansökt om asyl. Enligt flera språklärare, och enkätsvaren,
leder försening av information till försening av språkinlärning och efterhand till minskad
motivation för att lära sig svenska. Lärarna som intervjuades pekar på att bristen på
kommunikation mellan Migrationsverket och studieförbunden gör så att verksamheterna inte
har kännedom om var finns behoven att starta svenskundervisning. Verksamheterna har själva
tagit initiativ för att gå ut till boendena för att upptäcka behoven att starta svenskundervisning,
som resulterade att ibland fanns redan andra verksamheter som undervisade svenska där, som
försvårade deras arbete.
Biblioteken är en positiv faktor i mottagningssystemet. Där erbjuds gratis bibliotekskort till
asylsökande med bra möjligheter till att låna böcker på lätt svenska och andraspråk, ha tillgång
till WIFI, använda datorer osv. I samarbete med Centralskolan ordnar biblioteket språkcaféer,
där asylsökande praktiserar svenska och får en chans att öka sitt nätverk. Om motsvarande
gäller för andra bibliotek så står sig detta väl även i jämförelse med vad Lison (2016) angett om
vad Tysklands bibliotek erbjuder asylsökande, d.v.s även i Sverige tycks bibliotek kunna
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erbjuda asylsökande goda möjligheter för att praktisera språket och integrera sig. Även Röda
korset har ett socialt syfte, att skapa förutsättningar för de asylsökande att träffa folk genom
språkcaféer, erbjuda svenskundervisning, olika kurser som sy och matlagningskurser och besök
på Sveriges radio, bibliotek samt allmänna platser som bidrar till öka deras sociala nätverk.

Maslow och asylsökandes motivation att lära sig svenska
I teoriavsnittet berördes två olika teorier som båda har betydelse för motivation. Enligt Jenner
(refererad i Gerdner & Holmberg 2000) består motivation av tre delar: mål, drivkraft och tilltro
till sin förmåga att nå målet. Motivationen av asylsökande mäts i studien som en helhet
(klumpmässigt) och inte varje del för sig. Att sätta ett mål att bli en del av det svenska samhället
bör vara en central del i motivation att lära sig svenska. Om kraften finns, och inte hålls tillbaka
av t.ex. allvarliga hälsoproblem och om man känner att man har makt att styra sitt liv, skulle
motivationen öka.
Utifrån Maslow kan man förvänta sig behoven utvecklas i viss ordning. D.v.s. om fysiska behov
inte tillfredsställts och hälsan är problematisk så står det först i fokus, och när den förbättras så
är trygghet i fokus, följt av gemenskapsproblem och makt över sina liv. Först därefter kommer
självförverkligande och identitet. Men detta schema tycks inte stämma riktigt med de
asylsökandes erfarenheter.
Hälsobehov
Asylsökande hävdar att de över lag mår ganska bra, samtidigt redovisar de påtagliga
posttraumatiska problem och en del psykosomatiska besvär. Utifrån Maslow skulle man kunnat
förvänta sig att hälsoproblemen var en negativ faktor för motivation, d.v.s. om hälsan är
problematisk så står den först i fokus. Psykosomatiska problem som påverkar vardagslivet var
relaterat till ökat deltagandet i språkundervisning, praktiserandet av svenska och förbättrad
integration. Att psykosomatiska och posttraumatiska problem ökar motivationen att lära sig
svenska var oväntat, eftersom hälsoproblem antogs uppta deras fokus. Men det kan vara så att
de som har mest traumatiska upplevelser också har starkast önskan att verkligen få stanna i
Sverige, eftersom de är räddare för att tvingas återvända än övriga. Detta skulle då kunna bli
motiverande att lära sig svenska.
Röda korsets personal uppger, att fast asylsökande har svåra upplevelser med sig är de villiga
att lära sig svenska. Enligt Karlsson (2007) personer med posttraumatiska problem har
intentioner att isolera sig och vilja vara ensamma, men vår studie respondenters verklighet visar
att de söker sig till språkcaféer och vill delta i andra aktiviteter för att kunna komma bort från
ensamheten och lära sig språket, därmed träffa andra människor för att skapa social nätverk
runt sig. Detta kan bero på deras starka vilja att lära sig värdlandets språk och integrera sig i
samhället.
Trygghetsbehov
Fyrtio procent av respondenterna bor i asylboende delat rum. Att dela rum med okända kan
innebära hinder för att individen ska kunna ha sin integritet och autonomi respekterad. Här kan
förekomma svårigheter att kunna praktisera svenska. Att boendetrygghet ökar deltagandet att
lära sig svenska är i överensstämmelse med Maslows behovstrappa och det bör också innebära
att man har större praktiska förutsättningar att satsa på språkinlärning, och att läsa mellan
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lektionerna. Boende tryggheten visar att män har sämre boendeform än kvinnor, detta beroende
på att män kommer ofta ensamma och placeras i asylboende delat rum, som i studien skattas
som sämsta möjliga boendeform. Enligt studien är tryggheten i boendet mycket låg, samtidigt
som de – i kontrast till vad de flytt från – ändå känner sig ganska trygga i Sverige och tror att
det kommer gälla i sin framtid.
Gemenskap och sociala kontakter
Enligt prediktionsanalys, en positiv faktor för att lyckas med språkinlärning är önskan att
tillhöra det svenska samhället som ökar motivationen till språkinlärning. Respondenterna
uttrycker denna vilja genom att försöka skapa sociala nätverk via olika aktiviteter som
språkcaféer som kan vara deras länk till samhället. Enligt datasvar kraven i Maslows tredje nivå
uppfylls svagt för asylsökande som svarade att de mestadels har ingen socialkontakt men vissa
har svarat att de har runt 3-5 personer i sitt sociala nätverk och att bara en av dem är svensk.
Detta är problematiskt eftersom asylsökande får mindre chans att prata svenska. Som svar till
detta ser vi bristen på svenskundervisning och även placeringen utanför samhället som inte
möjliggör att asylsökande kan ta steget över och skapa större social nätverk.
Många av asylsökande har upplevt att deras familjer och nätverk har splittrats, och redovisar
att de har släktingar i andra länder, och många – framför allt män – kommer ensamma utan sina
familjer, samtidigt redovisar de flesta tillgång till något nätverk och någon anknytningsperson.
Det var oväntat att tillgång till anknytningsperson skulle minska motivationen, eftersom
ouppfyllda sociala behov då kan ligga i fokus. Men det kan förhålla sig så att språkundervisning
fyller ett tomrum av sociala relationer, så att de som saknar anknytningsperson därför är mer
motiverade än de som redan har en sådan. Tilltron till samhällsinstitutionerna är förvånansvärt
hög bland asylsökande och detta förklaras av Rothstein som menar att grunden för ett
välfungerande samhälle och ett högt socialt kapital beror mer på tilliten till samhällets
institutioner än till mängden sociala nätverk (Eriksson, 2003).
Makt, status och självförtroende
Känslan av att kunna styra sina liv är generellt låg – trots att dessa människor nyligen har
genomfört en enorm förändring just för att styra sina liv. Men här befinner de sig i en ny
situation där deras öde upplevs ligga i händerna hos andra. En aspekt av deras egenmakt kan
dock påverkas. Om asylsökande tidigt får språkundervisning och tillägnar sig språket kommer
deras egenmakt att höjas på så sätt att de kan klara sig själva i samhället utan att behöva ha tolk.
Men samtidigt påverkar alltså lång väntetid när det gäller asylansökan i negativ riktning, så att
motivationen att lära sig svenska minskar, kanske just för att känslan av maktlöshet tilltar.
Motivationen kunde minska av att tilltron till sin förmåga att lyckas minskade (jfr Jenner) och
känslan av maktlöshet skulle hindra fokus på självförverkligande och att forma sin etniska
hemvist (jfr Maslow). Maktlöshet skulle kunna vara ett hinder för en positiv integration på flera
sätt.
Självförverkligande, identitetsutveckling.
Med tanke på problemen i alla de fyra lägre nivåerna i Maslows hierarki kunde man kanske
förväntat sig att de skulle ockupera all kraft, så att frågan om självförverkligande och identitet
fick stå tillbaka, och följaktligen att man ännu inte skulle orka ha ambitionen att ta itu med så
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genomgripande förändringar som etnicitet och kulturell identitet. Det skulle då t.ex. kunna gå
ut över motivationen att lära sig svenska.
Trots att problemen på de tidigare nivåerna är stora så markerar den överväldigande majoriteten
att de önskar komma in i det svenska samhället och kulturen, de flesta genom integration och
en betydande minoritet genom assimilation. Och motivationen att lära sig svenska är hög. Man
kan till och med se att just p.g.a. att problemen på de lägre nivåerna är stora så stärks
motivationen. Mest påtagligt är det när det gäller posttraumatiska problem som alltså ökar
motivationen, tvärtom vad som kunde förväntas.
Det vänder i själva verket upp-och-ned på Maslow. Hanteringen av den femte nivån, identitet
och självförverkligande blir rent av en förutsättning för att hantera problemen på lägre nivåer!

Utbildning och språkkompetens som asylsökande har
Asylsökandes personliga förutsättningar som ovannämnd varierar mycket, 28 procent har minst
två års akademisk utbildning med sig, vilket motsvarar s.k. högskoleexamen, medan ytterligare
13 procent har eftergymnasial yrkesutbildning. Det finns alltså många som är redo att börja
arbeta inom sina områden och har goda förutsättningar att snabbt bli resurs i samhället under
förutsättning att de lär sig svenska. Samtidigt finns också de som har låg utbildning, inklusive
5 procent som har under 3 års utbildning. Dessa utgör en större utmaning för integrationsarbetet.
Bland förutsättningarna är också den språkkompetens som de asylsökande har med sig.
Undersökningen kommer fram till att 40 procent har med sig kunskaper i 3 olika språk,
inklusive 11 procent som talar 4 språk. Totalt har dessa 183 individer med sig 19 olika språk.
Även dessa språkkunskaper kan bli en resurs för värdlandet. Faktorerna som språkkompetens
och tidigare utbildning främjar asylsökandes språklärande och integration. Tabell nr. 8 visar
detta då språkkompetensen påverkar språkinlärningen positivt. Detta lyfts upp av lärarna i
intervjuerna och respondenterna i enkätsvaren, då de säger att om man kan andra språk som
engelska o.s.v. lär man sig svenska språket snabbare. Att global språkkompetens ökar
deltagandet var förväntat, främst genom att det bör vara lättare att lära nytt språk när man redan
kan flera. Att ha med sig en tidigare utbildning är en förutsättning till att utbilda sig vidare och
i vårt fall en förutsättning till språkinlärning, de utbildade har med sig vanan att läsa och lära
sig t.ex. ett nytt språk.

Könsaspekter i språklärande
Enkätresultaten visar att kvinnor har samma utbildningsnivå, samma allmänna språkkunskaper
och samma motivation att lära sig svenska som männen. Ändå visar det sig att kvinnor i lägre
utsträckning än män praktiserar svenska och integreras i Sverige. Någon helt uttömmande
analys som ger säkert svar på detta är svår att ge utifrån detta underlag, men några faktorer kan
ändå diskuteras.
De har bättre boendestabilitet och starkare nätverk än männen. Boendestabiliteten bidrar
positivt till deltagande i undervisningen, men nätverksfaktorerna gör det inte. Tillgång till
personer med stark anknytning är t.o.m. negativ faktor. Vi kan bara spekulera om detta. Kan
det vara patriarkala familjerelationer som håller tillbaka? Eller är det ansvar för barn? Det är
anknytningsperson och inte stödperson som predicerar lägre deltagande, och små barn innebär
mer anknytning än stöd. Några tar faktiskt upp bristande barnomsorg. Möjligen skulle
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erbjudande om barnpassning kunna öka deltagande. En lärare ger också exempel på att
närvarande barn blev ett störande moment i klassrummet:
”Det fanns i klassen en familj som tog sina barn med sig, som gjorde att vi sa
till de att man ska inte göra det för det blev mycket ljud i klassen”.
Men det kan knappast förklara hela skillnaden. Samtidigt behöver det inte vara så att hinder
håller dem tillbaka. Det går att se det ur motsatt perspektiv, att männen helt enkelt har starkare
motivation att delta, just därför att de saknar lika starkt nätverk. Deltagandet blir då en del i att
få gemenskap och sammanhang.

Språkundervisning
Tiden sedan ankomst som ovannämnds är en faktor som minskar motivationen för
språkinlärning, de som har bott här länge som asylsökande och de som inte har börjat tidigt med
svenskundervisning tappar motivationen till språkinlärning. Enligt verksamheterna som
undervisar svenska är det mycket positivt om asylsökande börjar redan dag ett med
svenskundervisning, eftersom ju mera tid det går desto svårare är att fånga deras intresse till
språkinlärning. Osäkerheten och frustrationen av långa väntetider påverkar asylsökandens vilja
att integreras i svensksamhälle.
Antal erbjudna svenskundervisnings timmar varierar mycket, från två till sexton timmar per
vecka. Det talar för att det behövs en omorganisering för att få en jämn fördelning och rättvis
möjlighet så att alla asylsökande i Sverige får liknande förutsättningar för att lära sig svenska.
Undervisning bör vara mer organiserad, i utökad form, och möjligen obligatorisk.
Resonemanget går på att svenskundervisning kommer att minska asylsökandes passivitet och
med det även höja välmående och möjligheterna att lära sig svenska språket.
Lärarnas kompetens skiljer sig mycket inom och mellan studieförbunden, och detta påverkar
också språkinlärningen. Det finns lärare som är kompetenta inom läraryrket men även flera av
dem som inte har kompetens, men som ställer upp därför att det råder stor brist. Enligt vad vi
funnit genom studien spelar bemötande inom mottagningssystemet och svenskundervisning en
stor roll i det hur språkinlärning kommer att se ut för respondenterna. Enligt tabell nr. 8 skattas
lärarnas bemötande som mycket bra från respondenterna och detta är en främjande faktor som
påverkar språkinlärningen positivt.
Fast möjligheten att skriva intyg om deltagande i svenska språkkursen för asylsökande finns
hos alla studieförbund, så är det bara ett av dem som skriver sådana efter ett visst antal timmar
som man har deltagit i kursen. Vi anser att ett intyg skulle kunna vara en motivationshöjande
faktor, som kan vara som ett delmål för asylsökande i språkinlärningsprocessen, förutom det
kan intyget användas som bevis på språkkursdeltagandet senare i livet som en merit.

Asylsökande intentioner till integration i det svenska samhället
Huvuddelen av respondenterna visar starka intentioner när det gäller integration i Svenska
samhället. De svarar med en medelvärde skala på 2,46 på frågan om etnisk tillhörighet och 2,68
på viljan att tillhöra det svenska samhället, som enligt Berrys ackulturationsteori (1997, 2005
& 2011) leder till en lyckad integration. En 3:a här betyder att respondenterna instämmer helt
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med att dem vill både vidmakthålla sin tidigare identitet och samtidigt vill ta till sig värdlandets
kultur. De som syftar mot integration 82 procent och assimilation 14 procent har mera chanser
att klara sig bättre i samhället enligt Berry (1997, 2005 & 2011) medan 3 procent av
populationen har intentioner till separation, kan tänka sig ett liv separat i egen kulturell grupp
och sist har en procent visat intentioner till marginalisering och känner sig utanför alla grupper.
En procent i nuläget inte kan betyda något direkt problem, men med tanke på barn som växer
upp i sådan miljö, dessa barn kan hamna i ingenmansland och innebära problem i senare
skeende för både individen och samhället. Vi anser att samhället borde ta hänsyn till personer
som befinner sig i denna kategori för att så gott det går undvika att mera personer hamnar i
utanförskap som skulle betyda större problem och utmaning för integrationsarbetet.

Metoddiskussion
Metoden som valdes för studien har medfört både för- och nackdelar. Att välja mixad metod,
dvs. både kvalitativ och kvantitativ metod, har gjort så att arbetet blivit tidskrävande och har
tagit mycket tid för insamling av data. Översättningen av själva enkäten i tre olika språk har
krävt sin tid, men detta var mycket positivt för datainsamlingen och själva studien. Enkäten i
studien inkluderade 46 frågor som tog mindre än en halvtimma att besvaras av respondenterna
men det har varit tidskrävande att analysera data med hjälp av SPSS. Det positiva med det var
att svaren har bidragit med mycket viktig information till studien. Vi hade kunnat göra
undersökningen genom att använda bara kvantitativa datainsamling men det känns att vi hade
missat viktigt information som studieförbund och dem frivilliga verksamheterna har bidragit
med. Intervjuer med lärare och studieförbund gjordes med tanken att våra frågor i enkäten ska
ha stöd av informationen som vi fick av dem. Båda metoderna hjälpte studien att få
helhetsbilden om svenskundervisning för asylsökande i Sverige. Det var svårt för oss att hitta
tidigare forskning kring asylsökande och språkinlärning. För att nå ytterligare en nivå i en sådan
studie eventuellt hade man också kunnat använda sig av kvalitativa intervjuer med asylsökande.
En brist som bör nämnas är representativiteten. Det hade kanske varit önskvärt att gå genom
fler kanaler än bara de som fanns tillgängliga genom bl. a. studieförbundens verksamheter.

Konklusion
Studien tar upp strävan att bli en del av det svenska samhället, motivationen att lära sig svenska,
att långa tiden minskar denna motivation, att det trots likheter i utbildning och språkkunskaper
mellan könen ändå uppstår könsskillnader i praktisk tillämpning och integration.
Respondenterna har svarat enhälligt att förutsättningarna för att lära sig svenska språket är inte
tillräckligt bra. Bland hinder har nämnts: informationsbrist om svenskundervisning, för få
erbjudna undervisningstimmar, boendeplacering utanför samhället och bristen på barnomsorg
som hindrar asylsökande att lära sig svenska språket i väntan på svar på asylansökan.
Avslutningsvis kan konkluderas att svenskundervisning för asylsökande behöver organiseras
om för att ha samma förutsättningar till alla asylsökande. Brist på organisering i
mottagningssystemet gör så att asylsökande blir lidande.
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11. BILAGOR
Bilaga 1 Intervjufrågor till Migrationsverket
1. Hur ser läget ut, har det blivit fler ansökningar om asyl med åren?
2. Hur ser asylsökandes boendesituation?
3. Hur lång tid tar det för att fatta beslut?
4. Vad har man för rättigheter som asylsökande?
5. Har asylsökande rätt till busskort?
6. Har de rätt att praktisera och jobba i väntan på svar?
7. Tycker du att asylprocessen påverkar skolgång och integration för asylsökande?
Bilaga 2 Intervjufrågor till Studieförbundet och andra verksamheter
1. Hur upplever ni att de asylsökandes motivation för att lära sig språket är?
2. Vad för undervisning erbjuds asylsökande (innehållet)?
3. Är undervisningen frivilligt eller obligatorisk?
4. Av vem och när i asylprocessen får asylsökande information om att de kan delta i
undervisning på svenska?
5. Vilka kompetenser har kursledarna som undervisar svenska för asylsökande?
6. Hur många timmar per vecka får asylsökande i undervisning?
7. Antalet asylsökande som deltar i detta moment?
8. Har de anpassade lokaler?
9. Följer kursledarna någon struktur i undervisningen?
10. Märker ni som lärare några positiva/negativa faktorer som påverkar asylsökandes vilja
till integration?
11. Vilka hinder möter ni i ert arbete? Kan man göra något åt dessa hinder?
12. Vad anser ni är viktigt att asylsökande ska få med sig utifrån de kurser som ni erbjuder?
13. Får elever nån sort bevis/intyg på att de har deltagit i undervisningen?
14. Ser ni någon skillnad mellan kvinnor och mäns deltagande?
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Bilaga 3 Formulär till asylsökande på svenska

Enkät om undervisning och integration för vuxna asylsökande
Denna enkätundersökning vänder sig till dig som är vuxen asylsökande och bor i
Jönköpings län. Senaste åren har Sverige mottagit många asylsökande och det är viktigt
att skapa goda förutsättningar för integration.
Du inbjuds att delta i denna studie som undersöker asylsökandes undervisning i svenska
språket och samhällsorientering och hur det fungerar som en första fas i integration.
Undersökningen är anonym, så du ska inte uppge ditt namn på formuläret. Det är frivilligt
att delta och du kan välja att hoppa över en fråga som du inte kan eller vill besvara. Svara
så tydligt och sanningsenligt som möjligt. När du har besvarat alla frågor på enkäten, lägg
den i svarslådan, som är tillsluten och som bara ska öppnas av oss som sammanställer
studien. Den beräknade tiden för att besvara enkäten är c:a 20 minuter.
Studien kommer att publiceras som en uppsats i ämnet socialt arbete vid Jönköpings
Universitet av Lena och Rafet (se nedan) och görs under handledning av Arne Gerdner,
professor i socialt arbete vid Jönköping University.

Om du har några frågor om enkäten eller uppsatsen är du välkommen att höra av dig till:

Lena Yousif

Rafet Krasniqi

lena_yousif@hotmail.com

guri_1978@hotmail.com
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Till frågorna finns flera svarsalternativ att välja mellan. Kryssa i den rutan som bäst passar dig
och förklarar din situation på bästa sätt! När du skriver ålder, årtal m.m. använd engelska siffror,
d.v.s. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Allmänna frågor
1.

Kön:
Kvinna

Man

2.

Ålder:

___________________________ År gammal

3.

Vilket land kommer du ifrån?

_____________________________________

4.

När kom du till Sverige?

År __________________ Månad _______________

5. Vad har du för högsta avslutade utbildningsnivå i hemlandet? (välj ett alternativ)
Har mindre än 3 år i skolan
Grundskoleutbildning, 3 – 6 år i skolan
Grundskoleutbildning / högstadiet, 7 – 9 år i skolan
Gymnasieutbildning (motsvara 3 år utbildning efter grundskolan, 12 år i skolan )
Eftergymnasial yrkesutbildning (omfattar mellan ett och två års heltidsstudier
efter avslutat gymnasium, totalt 13–14 år i skolan)
Akademisk utbildning (två år eller mer efter avslutat gymnasium) på
högskola/universitet
6. Civilstånd
Ogift
Gift/sambo
Skild
Änka/änkling
7. a) Hur ser din familjesituation ut i Sverige?
Bor här ensam
Bor med familjen i Sverige
Har inga familjemedlemmar (gå till fråga nr. 8)

b) Har du familjemedlemmar i andra länder?
Ja
Nej
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8. Hur ser din boendesituation ut, bor du i … (Sätt 1 kryss)
Asylboende eget rum
Asylboende delat rum
Inneboende hos släktningar
Inneboende hos annan
Andrahandskontrakt till lägenhet
Eget kontrakt till lägenhet

Hälsa och välbefinnande
9. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Sätt 1 kryss
Mycket bra
Bra
Någorlunda
Dåligt
Mycket dåligt

10. Hur har du känt dig det senaste året i det dagliga livet? (Sätt ett kryss på varje rad)

Aldrig Sällan

□
□
□
□
□
□

a. Har du haft svårt att koncentrera dig?
b. Har du haft svårt att sova?
c. Har du haft huvudvärk?
d. Har du känt dig ledsen?
e. Har du känt dig spänd/oroad?
f. Har du haft dålig aptit?

□
□
□
□
□
□

Ibland

Ofta

Alltid

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

11. Har du långvarig psykisk eller fysisk sjukdom (besvär mer än sex månader)
Ja
Nej (gå till fråga nr. 13)
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12. Påverkar dessa besvär ditt vardagsliv inom följande områden? (sätt ett kryss på varje rad)
Inte alls

Ganska
lite

Ganska
mycket

Väldigt
mycket

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

a. Hemma och familj
b. Vänner
c. Skola
d. Fritid
e. Praktik/arbete

13. Har du varit med om en svår händelse som fortfarande påverkar dig känslomässigt?
Ja
Nej (Du som svarar Nej, gå till fråga 14)
B) Är det någonting som du återkommande har mardrömmar om?
Ja
Nej
C) Undviker du ofta program eller samtalsämne som påminner dig om svåra händelser?
Ja
Nej
D) Händer det ofta att du plötsligt återupplever vissa svåra händelser?
Ja
Nej
14. Hur fick du erbjudande om undervisning i svenska språket?

a) Information från Migrationsverket
b) En vän / sociala kontakter
c) Media
d) Annat sätt, hur?
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Ja

Nej

□
□
□

□
□
□

Språkkunskap och svenskundervisning
15. Hur mycket du instämmer i följande påståenden? (sätt ett kryss på varje rad)
Instämmer
inte alls

Instämmer
ganska lite

Instämmer
ganska
mycket

Instämmer
helt

a) Att lära sig svenska är den allra viktigaste för att
etablera sig i Sverige

□

□

□

□

b) Jag kan klara mig ganska bra utan att vara bra
på svenska

□

□

□

□

c) Jag behöver lära mig svenska för att kunna ha
ett jobb i Sverige

□

□

□

□

d) Jag kan inte ha en bra framtid i Sverige utan att
lära mig svenska

□

□

□

□

e) Jag behöver lära mig svenska för att kunna
utbilda mig vidare

□

□

□

□

f) Jag vill hellre göra olika småjobb som ger
pengar än att vara i skolan och läsa svenska

□

□

□

□

16. Vilket är ditt modersmål?

______________________________________________

17. Hur många språk talar du?

_______________________________________________

18. Nämn de språken du talar och hur bra är du på dem? Börja med ditt modersmål, ta de
andra i den ordning som du lärde dig dem. (sätt ett kryss på varje rad)

1) Språk:…………
a. Kan förstå när andra talar
b. Kan själv tala
c. Kan läsa
d. Kan skriva
2) Språk:…………
a. Kan förstå när andra talar
b. Kan själv tala
c. Kan läsa
d. Kan skriva

Inte alls

Ganska
lite

Ganska
mycket

Flytande

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□
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Inte alls

Ganska
lite

Ganska
mycket

Flytande

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

3) Språk:…………
a. Kan förstå när andra talar
b. Kan själv tala
c. Kan läsa
d. Kan skriva
4) Språk:…………
a. Kan förstå när andra talar
b. Kan själv tala
c. Kan läsa
d. Kan skriva
5) Språk:…………
a. Kan förstå när andra talar
b. Kan själv tala
c. Kan läsa
d. Kan skriva

19. Hur många timmar per vecka deltar du i undervisningen? _____________________

20. Upplever du någon/några av följande svårigheter för att komma till skolan? (sätt ett kryss
på varje rad)
Ja

Nej

a) Resan dit kostar mycket

□

□

b) Det tar lång tid

□

□

c) Svårt att hitta dit

□

□

d) Tiden krockar med andra saker som jag vill/behöver göra

□

□

e) Annat hinder, vilket?
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21. Använder skolan någon typ av kurslitteratur vid undervisning?
Ja
Nej

(gå till fråga nr. 23)

22. Hur mycket hjälper litteraturen dig?
Inte alls
Ganska lite
Ganska mycket
Väldigt mycket
23. Frågor om transport. Sätt ett kryss på varje rad
a) Har du behov att åka buss till skolan
b) Får du hjälp med busskort av Migrationsverket
c) Fick du information från Migrationsverket om att du har rätt till
busskorts ersättning

Ja

Nej

□
□
□

□
□
□

24. Frågor om att praktisera svenska. Hur ofta gör du följande? (Sätt ett kryss på varje rad)

a) Läser svenska tidskrifter och böcker
b) Ser på svenska TV-program
c) Lyssnar på svensk musik
d) Deltar i svenska sammankomster

Aldrig

Varje
kvartal

Varje
månad

Varje
vecka

Varje dag

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

Bemötande
25. Kan din lärare ditt namn?
Ja
Nej
Vet ej.
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26. Känner din lärare till vilka dina familjemedlemmar är?
Ja
Nej
Vet ej.
27. Hur bedömer du att du blir bemött av din/dina lärare?
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Ganska bra
Mycket bra
28. Upplever du att du blir respekterad och lyssnad till av din lärare?
Inte alls
Ganska lite
Ganska mycket
Väldigt mycket
29. Tar läraren hänsyn till dina önskemål när det gäller undervisningen?
Inte alls
Ganska lite
Ganska mycket
Väldigt mycket
30. Fungerar samarbetet mellan dig och lärarna bra?
Inte alls
Ganska lite
Ganska mycket
Väldigt mycket
31. Känner du att du kan prata om sådant som viktigt för dig med läraren?
Inte alls
Ganska lite
Ganska mycket
Väldigt mycket
32. Hur upplever du att du blivit mottagen av skolan och skolans personal?
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Ganska bra
Mycket bra
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Ditt sociala nätverk här i Sverige
33. A) Hur många känner du här i Sverige som du har kontakt med och som har liknande
intressen som du?
Ingen
1-2
3-5
6-10
Mer än 10
B) Hur många människor som du känner här i Sverige, träffar du eller samtalar med under
en vanlig vecka?
Ingen
1-2
3-5
6-10
Mer än 10
C) Hur många finns det i din familj och bland dina vänner här i Sverige, som du kan tala
öppet med utan att behöva tänka dig för?
Ingen
1-2
3-5
6-10
Mer än 10
34. A) Har du någon särskild person här i Sverige som du kan dela dina känslor med när du
känner dig lycklig? Någon som skulle känna sig lycklig bara för att du är det?
Ja
Nej
B) Bortsett från din familj finns det någon här i Sverige som du kan vända dig till om du
är i svårigheter
Ja
Nej
C) Finns det någon särskild person här i Sverige som du känner att du verkligen kan få stöd av?
Ja
Nej
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35. A) Hur många utav de människorna som du ovan nämnde (under frågorna 33-34) är
svenskar?
Ingen
1-2
3-5
6-10
Mer än 10
B) Hur många utav de människorna som du ovan nämnde (under frågorna 33-34) är från
din egen etniska grupp?
Ingen
1-2
3-5
6-10
Mer än 10
C) Hur många utav de människorna som du ovan nämnde (under frågorna 33-34) är från
en annan etnisk grupp (varken din egen eller svensk)?
Ingen
1-2
3-5
6-10
Mer än 10

36. Hur trygg känner du dig just nu i Sverige?
Inte alls
Ganska lite
Ganska mycket
Väldigt mycket

37. Hur starkt känner du att du kommer att vara trygg i Sverige i framtiden?
Inte alls
Ganska lite
Ganska mycket
Väldigt mycket
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38. Har du deltagit i någon av följande aktiviteter under de senaste sex månaderna
(sätt ett kryss på varje rad)
Ja
Nej
a. Studiecirkel eller kurs
b. Teater/bio
c. Religiös sammankomst
d. Sportevenemang
e. Demonstration av något slag
f. Offentlig tillställning t.ex.
danstillställning eller liknande

nattklubb,

g. Större släktsammankomst
h. Privat fest hos någon

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

39. Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället? (sätt ett kryss på varje rad)

a. Biblioteket
b. Skolan
c. Sjukvården
d. Polisen
e. Socialtjänsten
f. Arbetsförmedlingen
g. Migrationsverket

Mycket
stort

Ganska
stort

Inte särskilt
stort

Inget alls

Har ingen åsikt

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
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Känsla av att kunna styra sitt liv
40. Besvara frågorna som följer nedan genom att sätta ett kryss på varje rad, på det alternativ som passar dig
bäst
Inte
alls

Ganska
lite

Ganska
mycket

Väldigt
mycket

□
□

□
□

□
□

□
□

c) Har du makten att styra över din ekonomi?

□

□

□

□

d) Har du möjligheten att styra över vad du ska arbeta med i
framtiden?

□

□

□

□

e) Kan du bestämma över vilken utbildning du ska gå?

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

a) Kan du påverka var i Sverige du ska bo?
b) Kan du bestämma hur ska du bo/tillsammans med vem du ska bo?

f) Kan du styra över med vem du tillbringar din fritid?
g) Har du möjligheten att påverka var du ska praktisera eller arbeta i
Sverige?

41. Har du klar information om hur ditt asylärende handläggs av Migrationsverket?
Ja, helt
Ja, lite
Nej, inte alls
42. Känner du dig delaktig i hur ditt asylärende handläggs inom Migrationsverket?
Ja, helt
Ja, lite
Nej, inte alls
43. Vet du vart eller vem du ska ringa och fråga om din asylprocess?
Ja
Nej
44. Känslor i samband med skolan. Svara med ett kryss på varje rad
Inte
alls

Ganska
lite

Ganska
mycket

Väldigt
mycket

c) Jag tycker att det är jobbigt att vakna på morgonen för att komma till
skolan

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

d) Jag tycker att det är besvärligt att sitta i lektionen och inte kunna
koncentrera sig

□

□

□

□

a) Jag ser framemot att komma till lektionen
b) Jag tycker att det är tråkigt att komma till lektionen

54

e) Jag finner det intressant att delta på lektionen
f) Det gläder mig att bli tagen på allvar när jag berättar om mina
bekymmer till skolpersonal

Inte
alls

Ganska
lite

Ganska
mycket

Väldigt
mycket

□
□

□
□

□
□

□
□

Kulturell identitet
45. Besvara varje fråga genom att sätta ett kryss på varje rad

a) Jag känner mig stolt över min etnicitet
b) Jag känner mig trygg i min egen etnicitet
c) Jag vill bevara mitt ursprungs etnicitet
d) Jag vill känna mig hemmahörande i Sverige
e) Jag vill känna mig stolt över att tillhör det svenska
samhället
f) Jag vill uppleva mig hemmahörande i svenska samhället

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
lite

Stämmer
ganska
mycket

Stämmer helt

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□

□

□

□

46. Övriga kommentarer. Du kan uppge mer information och uttrycka om det är något specifikt du
vill framföra angående svenskundervisning och integration i svenska samhället för dig.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Är du färdig med alla svaren?
Kontrollera gärna så att alla svaren är ifyllda!
Lägg in enkäten i svarslådan
*Stort TACK för din medverkan*
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Bilaga 4 Formulär till asylsökande på engelska översatts av Rafet Krasiniqi

Survey in English
Survey on education and integration for adult asylum seekers
This survey is intended for those who are adult asylum seekers living in Jönköping. In
recent years, Sweden has received many asylum seekers and it is important to create good
conditions for integration.
You are invited to participate in this study that examines the extent to which asylum
seekers are offered instruction in the Swedish language and social studies as a first phase
in the integration.
The survey is anonymous; you should not give your name on the form. It is voluntary and
you can choose to skip a question that you are unable or unwilling to answer. Please
answer as clearly and truthfully as possible. When you have answered all the questions in
the questionnaire, put it in the answer box, which is closed and which should only be
opened by us to compile the overall results of the groups. The estimated time to complete
the survey is about 20 minutes.
The study will be published as an essay in social work at the University of Jönköping by
Lena and Rafet (see below) and is done under the guidance of Arne Gerdner, a professor
of social work at Jönköping University.
If you have any questions about the survey or the paper, please contact us at:

Lena Yousif

Rafet Krasniqi

lena_yousif@hotmail.com

guri_1978@hotmail.com
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For the questions, there are multiple choice answers to choose from. Please tick the box that
best suits you and explain your situation in the best way! When writing age, year etc., please
use English numbers i.e. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

General questions
1. Gender:
Woman
2. Age:

Man

_______________________________Years old

3. What country are you from? ________________________________
4. When did you come to Sweden? Year______________ month___________
5. What is your highest completed level of education in your home country? (choose an
alternative)
Have less than 3 years in school
Primary education, 3-6 years of school
Primary education / high school, 7-9 years of school
Secondary education (equivalent to three years of education after primary
school, 12 years in school)
Post-secondary vocational education (includes between one and two years of
study after completing secondary school, 13-14 years of school)
Academic education (two years or more after the end of secondary school) on
college / university
6. Marital status
Unmarried
Married/partnered
Separated/divorced
Widow/widower

7. a) What is your family situation in Sweden?
Living here along
Living with family in Sweden
Have no family members (go to question No. 8)

b) Do you have other family members in other countries?
Yes
No
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8. What is your lodging/accommodation situation that you live in?
Asylum Accommodation Own Room
Asylum Accommodation shared room
With relatives
With another
Sublease an apartment
Equity (own) contract to apartment

Health and Wellbeing
9. How would you rate your overall health?
Very good
Good
Reasonable
Poor
Very bad

10. How have you felt the last year in your daily life? (Tick in each row)
Never

Rarely

Sometimes

Often

Always

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

a. Have you had difficulty concentrating?
b. Have you had trouble sleeping?
c. Have you had a headache?
d. Have you felt sad?
e. Have you felt worried?
f. Have you had a poor/bad appetite?

11. Have you had prolonged mental or physical illness (symptoms more than six months)
Yes
No (go to question No. 13)
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12. Does these experiences affect your everyday life in the following areas? (Tick in each row)
Not at
all

A little

Pretty
much

Very much

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

a. At home and family
b. Friends
c. School
d. Leisure/free time
e. Internships /work

13. Have you been through a difficult event that still affects you emotionally?
Yes
No (go to question No. 14)
B) Is there anything you have recurring nightmares about?
Yes
No
C) Do you often avoid programs or conversation that reminds you of difficult events?
Yes
No
D) Does it often happens that you relive some difficult events?
Yes
No

Language skills and Swedish education
14. How did you get the offer to learn Swedish language?

a) Information from the immigration office
b) A friend / social contacts
c) Media
d) Other, how?
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Ja

Nej

□
□
□

□
□
□

15. Indicate how much you agree with the following statement, (place an X in each row)
I disagree

Agree a
little

Agree quite
much

Totally
agree

a) To learn Swedish is the most important key for
a person to establish themselves in Sweden

□

□

□

□

b) I can get along quite well without being good
at Swedish

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

c) I need to learn Swedish to have a job in Sweden
d) I can have a good future in Sweden without
learning Swedish
e) I need to learn Swedish to get a further
education in Sweden.
f) I'd rather do various odd jobs that give money
than to be in school and learn Swedish

16. What is your native language? ____________________________________________
17. How many languages do you speak? ________________________________________
18. What are the languages you speak and how good are you in the languages you can speak? Start
with your native language, to the other in the order in which you learned them. (Tick in each row)
Fluent
Not at all
Fairly little Pretty much
1) :…………
a. Can understand when others speak
b. Can speak it myself
c. Can read
d. Can write
2) :…………
a. Can understand when others speak
b. Can speak it myself
c. Can read
d. Can write
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□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

3) :…………
a. Can understand when others speak
b. Can speak it myself
c. Can read
d. Can write
4) :…………
a. Can understand when others talk
b. Can speak it myself
c. Can read
d. Van write
5) :…………
a. Can understand when others talk
b. Can speak it myself
c. Can read
d. Can write

Not at all

Fairly little

Pretty much

Fluent

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

19. How many hours per week you do participate in language lessons? __________________

20. Respond with a cross if the following option involves a difficulty for you to come to school or
not! (Tick in each row)

a) The journey there costs a lot
b) It takes a long time
c) Difficult to get there
d) The time collides with other tasks that I want/have to do
e) Other barriers:
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Yes

No

□
□
□
□

□
□
□
□

21. Does your school use any type of textbooks/literature in teaching?
Yes
No

(go to question No. 23)

22. How much does the literature help you?
Not at all
Quite a bit
Pretty much
Very much

23. Answer the following questions about transportation/ traveling
to school by putting a cross on each line.
a) Do you need to travel by bus to school
b) Can you get help to buy a bus pass by the Migration Board
c) Did you receive information from the Swedish Migration Board that you are
entitled to be compensated for a bus pass.

Yes

No

□
□
□

□
□
□

24. Questions about practicing Swedish. How often do you do the following? (Tick in each row)

a) Read Swedish magazines and books
b) Watch Swedish TV program
c) Listen to Swedish music
d) Participate in Swedish gatherings

Never

Each
quarter

Every
month

Every
week

Every day

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

Treatment and welcoming
25. Does your teacher know your name?
Yes
No
I don’t know
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26. Does your teachers know who your family members are?
Yes
No
I don’t know
27. How would you rate that you are treated by your teachers?
Very bad
Quite bad
Pretty good
Very good/Excellent
28. Do you feel that you get respected and listened to by your teacher?
Not at all
Quite a bit
Pretty much
Very much
29. Does the teacher take view of your wishes when it comes to education?
Not at all
Quite a bit
Pretty much
Very much
30. Does the cooperation between you and your teacher work well??
Not at all
Quite a bit
Pretty much
Very much
31. Do you feel that you can talk about things important to you with the teacher?
Not at all
Quite a bit
Pretty much
Very much
32. How do you feel that you have been received by the school and school staff?
Not good at all
Quite bad
Pretty good
Very good
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Your social network in Sweden
33. A) How many do you know and have contact with here in Sweden who have same
interests as you?
None
1-2
3-5
6-10
More than 10
B) How many people that you know, you meet or talk to them here in Sweden during a
normal week?
None
1-2
3-5
6-10
More than 10
C) How many are there in your family and among your friends here in Sweden, you can
speak openly without having to think?
None
1-2
3-5
6-10
More than 10
34. A) Do you have any special person here in Sweden you can share your feelings when you
feel happy? Someone who would feel happy just because you are there?
Yes
No
B) Apart from your family is there someone here in Sweden to whom you can turn to if you
are in difficulty.
Yes
No
C) Is there anyone in particular that you feel you can really get support from here in Sweden?
Yes
No
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35. A) How many of those people that you mentioned above (under questions 33-34) are
Swedes??
None
1-2
3-5
6-10
More than 10

B) How many out those people that you mentioned above (under questions 33-34) are
from your own ethnic group?
None
1-2
3-5
6-10
More than 10

C) How many out those people that you mentioned above (under questions 33-34) are
from a different ethnic group?
None
1-2
3-5
6-10
More than 10

36. How safe do you feel at the moment in Sweden?
Not at all
Quite a bit
Pretty much
Very much

37. Do you feel that you will be safe in Sweden in the future?
Not at all
Quite a bit
Pretty much
Very much
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38. Have you participated in any of the following activities during the last six months (place an X
in each row)
Yes
No
a. Study circle course

□
□
□
□
□
□
□
□

b. Theatre / Cinema
c. Religious Gathering
d. Sport Events
e. Demonstration of some sort
f. Public event for example nightclub, dance or similar
g. A large family gathering
h. Somebody’s private party

□
□
□
□
□
□
□
□

39. How confident are you of the following institutions / politicians in society? (Tick in each row)

a. Library
b. School
c. Healthcare
d. Police
e Social services
f. Employment service
g. The Migration Board

Very
confident

Pretty
confident

Not very
confident

Not confident
at all

Have no
opinion

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
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Feeling of being able to control your life
40. Answer the questions that follow by putting a cross on each line, for the option that suits you best.

a) Can you influence where in Sweden you will live?
b) Can you determine how you should stay/with whom to stay?
c) Do you have the power to control your finances?
d) Do you have the possibility to control what you should work
on in the future?
e) Can you decide what kind of education to get?
f) Can you control over who you spend your leisure time with?

Not at
all

Fairly
little

Pretty
much

Very
much

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

g) Do you have the possibility of influencing where to practice
or work in Sweden?
41. Do you have clear information on how your asylum case is handled by Immigration Service?
Yes, fully
Yes, a little
No, not at all
42. Do you feel that you are involved in how your asylum case is being handled within the
Immigration Service?
Yes, fully
Yes, a little
No not at all
43. Do you know where or who to call and ask about your immigration status?
Yes
No
44. Feelings associated with the school. Respond with a cross on each line

a) I look forward to come to the class
b) I think it is boring to come to class
c) I find it hard to wake up in the morning to get to school
d) I find it difficult to sit in class and not be able to
concentrate
e) I find it interesting to participate in the lesson
f) I am delighted to be taken seriously when I tell about my
concerns to school staff

67

Not at
all

Fairly
little

Pretty
much

Very
much

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Cultural identity
47. Answer each question by putting a cross on each line

a) I feel proud of my ethnicity
b) I feel safe in my own ethnicity
c) I want to preserve my ethnicity
d) I want to feel like a resident in Sweden
e) I want to feel proud to belong to the Swedish society
f) I want to be established in Swedish society

Not at
all

Fairly
little

Pretty
much

Agree
completely

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

45. Other comments. You can provide more information and express if there is something specific
you want to convey about your Swedish language education and integration into Swedish society
for you.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Are you ready with all the answers?
Please check that all the answers are filled!
Post survey in response box
* Many thanks for your participation *
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Bilaga 5 Formulär till asylsökande på arabiska översatts av Lena Yousif

Enkät på arabiska språket

استبيان الستطالع الراي
هذا االستبيان موجه لطالبي اللجوء البالغين والمقيمين في مدينة يونشوبنك .أنتم مدعوون للمشاركة في استبيان الستطالع الرأي
فيما يخص المنهج التعليمي والتثقيفي وعملية اندماج طالبي اللجوء في المجتمع السويدي.
في السنوات األخيرة وافقت السويد باستقبال عدد كبير من طالبي اللجوء ،مما يستوجب على المجتمع خلق ظروف جيدة ومالئمة
لتحقيق هذا التكامل االجتماعي .الهدف من هذه الدراسة او البحث العلمي هو معرفة مدى جودة او صالحية العروض التي يتم
تقديمها لطالبي اللجوء ،فيما يتعلق بتعليم اللغة السويدية وأيضا الدروس التثقيفية والمعلومات االجتماعية ،والتي هي أولى
الخطوات لتحقيق التكامل االجتماعي.
المعلومات الواردة في هذا االستبيان ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال لألغراض اإلحصائية فقط .أنتم لستم بحاجة لإلدالء باي
معلومة خاصة .والجدير بالذكر ان المشاركة في هذه الدراسة طوعيا ً وليس إلزامياً .ويمكنكم اإلجابة سواء بنعم او ال او حتى
اختيار ترك السؤال ،ولكن يرجى اإلجابة بكل صدق وشفافية كما هو موضح.
عند اكمال اإلجابة على جميع األسئلة ،يرجى وضع االستمارة في الصندوق المغلق والمخصص لذلك ،الصندوق ال يتم فتحه اال
من قبلنا وذلك لدراسة النتائج.
الوقت المحدد لإلجابة على األسئلة هو  20دقيقة
سيتم نشر هذه الدراسة على شكل مقال في موضوع العمل االجتماعي ،بجامعة يونشوبنك من قبل الطالبين :لينا ورأفت ،تحت
إشراف البروفيسور في العلوم االجتماعية بجامعة يونشوبنك

Arne Gerdner

إذا كان لديك أي أسئلة حول الدراسة أو هذه االستبانة ،يرجى االتصال بنا على العناوين التالية:

Rafet Krasniqi

Lena Yousif

guri_1978@hotmail.com

lena_yousif@hotmail.com

ولكم جزيل الشكر
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في االستبيان ادناه توجد عدة اختيارات لألسئلة المطروحة ،قم باختيار اإلجابة األقرب واالنسب لك والتي تشرح وضعك
وحالتك من خالل وضع عالمة (×) في المربع الموجود امام السؤال! عند استخدام االرقام لكتابة العمر او السنة ،يرجى
استخدام األرقام االنجليزية المدونة ادناه 9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0 :وذلك للتمكن من قراءتها.

معلومات عامة
 .1الجنس
انثى

ذكر
سنة

 .2العمر
 .3البلد االم

الشهر

 .4متى دخلت الى السويد؟ السنة

 .5التأهيل العلمي او اعلى تحصيل دراسي حصلت عليها من البلد االم (قم بوضع عالمة × في مربع واحد)؟
اقل من  3سنوات من الدراسة
ابتدائي (ما يعادل  6-3سنوات من الدراسة)
إعدادي (ما يعادل  9-7سنوات من الدراسة)
ثانوي ( 3سنوات بعد المرحلة اإلعدادية ما يعادل  12سنة من الدراسة)
دبلوم متوسط او معهد (الدراسة من سنة الى سنتين بعد المرحلة الثانوية ،ما يعادل  14-13سنة من الدراسة)
دبلوم عالي (الدراسة في الجامعة من سنتين فما فوق بعد المرحلة الثانوية)

 .6الحالة االجتماعية (قم بوضع عالمة × في مربع واحد)
أعزب/عازبة
متزوج/متزوجة ،مرتبط/مرتبطة
مطلق /مطلقة
أرمل/أرملة

 (a .7ما هو وضعك العائلي في السويد؟ (قم بوضع عالمة × في مربع واحد)
أنا أعيش هنا بمفردي
اعيش مع افراد عائلتي او مع أحد من افراد عائلتي
ليس لدي عائلة (إذا اخترت هذه اإلجابة يمكنك االنتقال الى السؤال رقم )8
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 (b .7هل لديك أحد من افراد العائلة متواجد في بلد اخر؟
نعم
كال
 .8حالة السكن او اين تسكن؟
في غرفة خاصة في مسكن إليواء الالجئين
في غرفة مشتركة مع اشخاص اخرين في مسكن إليواء الالجئين
عند أحد افراد عائلتي او األقارب
عند اشخاص اخرين غير االقارب
انا مستأجر شقة بعقد ثانوي
انا مستأجر شقة باسمي

الصحة والسالمة العامة
 .9كيف تقيم صحتك بصورة عامة؟ (قم بوضع عالمة × في مربع واحد)
جيدة جدا
جيدة
ال بأس
سيئة
سيئة جدا ً

 .10اختر من بين االختيارات التالية ما يصف شعورك في الستة األشهر األخيرة في حياتك اليومية؟ (ضع عالمة × واحدة
في كل سطر)

هل عانيت من صعوبة في التركيز
هل عانيت من صعوبة في النوم
هل عانيت من صداع او وجع في الرأس
هل احسست بالحزن
هل احسست بالقلق/التوتر
هل عانيت من فقدان الشهية

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

 .11هل عانيت من مرض/مشكلة نفسية او جسدية مزمنة؟ (أي أن االعرض دامت أكثر من ستة أشهر)
نعم
ال (إذا اخترت هذه اإلجابة يمكنك االنتقال الى السؤال رقم )13
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 .12هل تؤثر هذه المشكلة على حياتك اليومية في المجاالت التالية؟ (ضع عالمة × واحدة في كل سطر)

.a

ال ابدا

نادرا

غالبا

كثيرا جدا

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

المشكلة النفسية/الجسدية تؤثر علي في البيت والعائلة

 .bالمشكلة النفسية/الجسدية تؤثر على عالقتي باألصدقاء
 .cالمشكلة النفسية/الجسدية تؤثر على مواصلة دراستي
 .dالمشكلة النفسية/الجسدية تؤثر على أوقات الفراغ الترفيهية
 .eالمشكلة النفسية/الجسدية تؤثر العمل والتطبيق

 .13هل مررت بأزمة او حدث صعب ال يزال يؤثر عليك عاطفيا ً او نفسياً؟
نعم

ال (إذا اجبت ب ال ،انتقل الى السؤال )14
 .Bهل تتسبب هذه االزمة او المشكلة بمعاناتك من كوابيس متكررة؟
نعم
ال
 .Cهل تتجنب المواضيع والمحادثات او البرامج التي تذكرك بهذه المشكلة او االزمة؟
نعم
ال
 .Dهل يحدث أنك تعاود ذكر او عيش المشكلة او االزمة الصعبة التي مررت بها؟
نعم
ال

المعرفة اللغوية وتعليم اللغة السويدية
 .14كيف تمت دعوتك /اعالمك عن توفر دروس اللغة السويدية؟
 (aحصلت على المعلومات من دائرة الهجرة
 (bحصلت على المعلومات من األصدقاء او المعارف
 (cحصلت على المعلومات من وسائل االعالم
 (dحصلت على المعلومات بطريقة أخرى .يرجى ذكر ماهي؟
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نعم

كال

□
□
□

□
□
□

 .15ما مدى موافقتك على المقوالت التالية؟ (ضع عالمة × واحدة في كل سطر)

(a

غير موافق
ابدا ً

غير
موافق

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

تعلم اللغة السويدية هو من اهم العوامل لتأسيس حياة في السويد

 (bأستطيع االعتماد على نفسي االن ،من دون الحاجة إلتقان اللغة السويدية
 (cاحتاج تعلم اللغة السويدية للحصول على عمل
 (dال يمكن ان يكون لي مستقبل جيد في السويد من دون ان اتعلم اللغة
السويدية
 (eاحتاج لتعلم اللغة السويدية ألستطيع إكمال دراستي
(f

أٌفضل ان اعمل بمهن/أعمال صغيرة مختلفة لكسب المال ،على ان أكون
في المدرسة ألتعلم اللغة السويدية

موافق موافق كليا ً
نوعا ً ما

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

 .16ما هي اللغة االم؟
 .17كم عدد اللغات التي تتقنها او تتحدث بها؟

 .18أذكر اللغات التي تتحدث بها وما مدى إتقانك للغات؟ ابدا باللغة االم ،بعد ذلك دون بقية اللغات بحسب تسلسل تعلمك لها
(ضع عالمة × واحدة في كل سطر)

غير جيد

(1

لغة االم .................

a

أستطيع فهم االخرين عندما يتكلمون

b

أستطيع ألتكلم بها

c

أستطيع القراءة

d

أستطيع الكتابة بها

(2

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

اللغة الثانية .................

a

أستطيع فهم االخرين عندما يتكلمون

b

أستطيع ألتكلم بها

c

أستطيع القراءة

d

أستطيع الكتابة بها

(3

متوسط

جيد

جيد جدا ً

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

اللغة الثالثة.................

a

أستطيع فهم االخرين عندما يتكلمون

b

أستطيع ألتكلم بها

□
□
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□
□

□
□

□
□

c

أستطيع القراءة

d

أستطيع الكتابة بها

غير جيد

متوسط

□
□

□
□

اللغة الرابعة.................
أستطيع فهم االخرين عندما يتكلمون

(4
a
b

أستطيع ألتكلم بها

c

أستطيع القراءة

d

أستطيع الكتابة بها

□
□
□
□

□
□
□
□

جيد جدا ً

جيد

□
□

□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

اللغة الخامسة .................

(5
a

أستطيع فهم االخرين عندما يتكلمون

b

أستطيع ألتكلم بها

c

أستطيع القراءة

d

أستطيع الكتابة بها

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

 .19ما عدد ساعات تواجدك في الدروس المخصصة لالجئين في األسبوع الواحد؟
 .20هل واجهت أي او بعض من هذه المعوقات او الصعوبات المدونة ادناه للوصول الى المدرسة؟
(ضع عالمة × واحدة في كل سطر)

a

وسيلة النقل مكلفة للوصول الى المدرسة

b

تستغرق وقتا ً طويالً للوصول الى المدرسة

c

اواجه صعوبة في العثور على موقع المدرسة

d

علي القيام بها
أوقات الدروس تتعارض مع مهام أخرى يتوجب
َ

e

صعوبات أخرى! اذكر ماهي
 .21هل تستخدم المدرسة أي نوع من المناهج /الكتب الدراسية عند التدريس؟
نعم
ال

(إذا اخترت هذه اإلجابة يمكنك االنتقال الى السؤال رقم )23

 .22ما مدى مساعدة الكتب الدراسية لك؟
ال تقدم أي مساعدة على االطالق
تساعد قليالً
تساعد كثيرا
تساعد بقدر كبير جداً
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نعم

كال

□
□
□
□

□
□
□
□

 .23أسئلة عن وسائل النقل (ضع عالمة × واحدة في كل سطر)
a

هل لديك الحاجة أن تستقل حافلة الركاب للذهاب الى المدرسة

b

هل تحصل على المساعدة من دائرة الهجرة القتنائك بطاقة حافلة الركاب عند القدوم للمدرسة

c

هل حصلت على المعلومات من دائرة الهجرة بأنه يحق لك الحصول على مساعدة مالية لشراء
بطاقة حافلة الركاب عند القدوم للمدرسة

نعم

كال

□
□
□

□
□
□

 .24أسئلة متعلقة بتعلم وممارسة اللغة السويدية .كم بالغالب تقوم باألمور المدونة ادناه؟ (ضع عالمة × واحدة في كل سطر)

مطلقا ً

b

اقرأ المجالت ،الجرائد والكتب باللغة
السويدية
اشاهد البرامج التلفزيونية باللغة السويدية

c

استمع لألغاني السويدية

d

أشارك في التجمعات السويدية

a

كل ثالثة أشهر كل شهر

□
□
□
□

□
□
□
□

االستقبال والترحيب
 .25هل يعرف معلمك ما هو اسمك؟
نعم
ال
ال أعلم
 .26هل يعرف معلمك من هم عائلتك او شيء عن عائلتك؟
نعم
ال
ال أعلم
 .27ما هو تقيمك الستقبال كادر المدرسين لك؟
سيء جدا ً
مقبول
جيد
جيد جدا ً
 .28هل تشعر انه يتم احترامك واالستماع اليك؟
ال ابدا ً
قليالً
كثيراً
كثيراً جدا ً
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□
□
□
□

كل أسبوع

كل يوم

□
□
□
□

□
□
□
□

 .29هل يأخذ المعلم كالمك بعين االعتبار او يستمع لرائيك فيما يتعلق بالتعليم؟
ال ابدا ً
قليالً
كثيراً
كثيراً جدا ً
 .30هل التعاون بينك وبين المعلمين يسير بشكل جيد؟
ال ابدا ً
قليالً
كثيراً
كثيراً جدا ً
 .31هل تشعر انه يمكنك التحدث بأمر او موضوع يخصك مع مدرسك او معلمك؟
ال ابدا ً
قليالً
كثيراً
كثيراً جدا ً
 .32ما هو تقيمك فيما يتعلق باستقبال الهيئة التعليمية لك في المدرسة؟
سيء جدا
مقبول
جيد
جيد جدا ً
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شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بك في دولة السويد
 .33كم عدد األشخاص اللذين تعرفهم وتقابلهم في السويد لديهم نفس اهتماماتك او هواياتك؟
ال يوجد أي شخص
1-2
3-5
6-10
أكثر من  10اشخاص
) (Bكم عدد األشخاص اللذين تعرفهم وتتحدث معهم في السويد في األسبوع الواحد؟
ال يوجد أي شخص
1-2
3-5
6-10
أكثر من  10اشخاص
كم عدد األشخاص من بين العائلة واألصدقاء في السويد من تستطيع التحدث معهم بحرية وعفوية دون الحاجة للتفكير بما
)(Cيقال؟
ال يوجد أي شخص
1-2
3-5
6-10
أكثر من  10اشخاص
 .34هل يوجد شخص معين في السويد يشاركك افراحك ويفرح او يسعد بمجرد رؤيتك سعيد؟
نعم
ال
( (Bباستثناء افراد عائلتك ،هل يوجد شخص في السويد تستطيع اللجوء اليه عند الشدائد او األوقات الصعبة؟
نعم
ال
) (Cهل تشعر بوجود شخص معين في السويد يمكنه مساعدتك عند الحاجة؟
نعم
ال
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 .35كم عدد األشخاص اللذين تم ذكرهم في إجابات األسئلة ( )34-33هم من السويديين؟
ال يوجد أي شخص
1-2
3-5
6-10
أكثر من  10اشخاص
) (Bكم هو عدد األشخاص اللذين تم ذكرهم في إجابات األسئلة ( )34-33لهم نفس قوميتك؟
ال يوجد أي شخص
1-2
3-5
6-10
أكثر من  10اشخاص
) (Cكم هو عدد األشخاص اللذين تم ذكرهم في إجابات األسئلة ( )34-33من قوميات أخرى (غير قوميتك أو السويدية)
ال يوجد أي شخص
1-2
3-5
6-10
أكثر من  10اشخاص
 .36ما مدى األمان الذي تشعر به االن في دولة السويد؟
معدوم او ال يوجد أي شعور باألمان
قليالً
كثيراً
كثيراً جدا ً
 .37ما مقدار شعورك باألمان في المستقبل في دولة السويد؟
معدوم /ال يوجد أي شعور باألمان
ربما قليالً
كثيراً
كثيراً جدا ً
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 .38هل شاركت في أي من األنشطة التالية في األشهر الستة االخيرة؟ (ضع عالمة × واحدة في كل سطر)

a

دورات او ندوات إرشادية ودراسية

b

مسرح  /سينما

c

لقاءات دينية

d

فعاليات رياضية

e

مظاهرة او مسيرة من أي نوع

f

احتفاالت عامة مثل؛ المالهي الليلية ،او مكان للرقص أو ما شابه ذلك

g

تجمع عائلي كبير

h

حفلة خاصة عند شخص ما

نعم

كال

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

 .39ما هو مقدار الثقة التي تمنحها بعمل المؤسسات التالية في المجتمع السويدي؟ (ضع عالمة × واحدة في كل سطر)

a

المكتبة

b

المدرسة

c

الرعاية الصحية

d

الشرطة

e

الخدمات االجتماعية

f

مكتب العمل

g

دائرة الهجرة

ثقة كبيرة
جدا ً

ثقة كبيرة

ثقة قليلة

ال يوجد اي ثقة
على اإلطالق

ال رأي لي في
ذلك

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
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الشعور بقدرة التحكم بمسيرة حياتك كفرد في المجتمع
 .40اجب على األسئلة التالية بوضع عالمة × واحدة في كل سطر قم باختيار االجابة التي تصف وضعك األن.
ابدا ً على االطالق

a

هل تستطيع ان تقرر مكان سكنك في السويد؟

b

هل بإمكانك ان تقرر مع من وكيف ستعيش في السويد؟

c

هل لديك االمكانية والقدرة للتحكم بأمورك االقتصادية في السويد؟

d

هل لديك االمكانية والقدرة على اختيار مهنتك المستقبلية في السويد؟

e

هل لديك االمكانية والقدرة النتقاء الشهادة التي تريدها في السويد؟

f

هل تستطيع ان تقرر مع من ستقضي وقت فراغك في السويد؟

g

هل لديك القدرة واالمكانية الختيار مكان عملك او تطبيقك في السويد

□
□
□
□
□
□
□

قليالً

كثيراً

كثيرا ً جدا ً

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

 .41هل لديك رؤية واضحة ومعلومات كافية من دائرة الهجرة عن كيفية سير معاملتك وطلب لجوئك؟
نعم كثيرا ً
نعم بعض الشيء
ال ابداً على االطالق
 .42هل تشعر بانك تشارك في مجرى سير معاملتك او طلب لجوئك في دائرة الهجر؟
نعم كثير
نعم بعض الشيء
ال ابداً على االطالق
 .43هل لديك علم بمن ستتصل لتسأل عن سير معاملتك وطلب لجوئك؟
نعم
ال

 .44المشاعر التي تراودك بخصوص المدرسة؟ (ضع عالمة × واحدة في كل سطر)
a

اتشوق للقدوم الى الدرس

b

ان القدوم للمدرسة شيء ممل

c

امر مزعج ،ان استيقظ باكرا ً وأتي الى المدرسة
انه ٌ

d

الجلوس في الصف او الدرس دون القدرة على التركيز امر صعب
ومتعب جدا ً
أجد أن المشاركة في الدروس والمحاضرات شي ٌء مشوق

f

انه لشي ٌء مفر ٌح لي ،ان يأخذني الكادر التعليمي بجدية عندما اتحدث عن
امر يشغلني او مشكلة تخصني

e
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ابدا ً على االطالق

قليالً

كثيراً

كثيراً جداً

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

الهوية الثقافية
 .45اجب على األسئلة التالية بوضع عالمة × واحدة في كل سطر قم باختيار االجابة التي تناسبك أكثر

a

اشعر بالفخر بقوميتي

b

اشعر بالرضى بقوميتي

c

ارغب باالحتفاظ بقوميتي

d

اود الشعور بأن السويد هو بلدي

e

اشعر بالفخر ألني سأنتمي للمجتمع السويدي

f

اود أن أنتمي للمجتمع السويدي

غير موافق
ابدا ً

غير موافق

موافق نوعا ً ما

موافق كليا ً

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

 .46هنا يمكنك اعطاء او كتابة المزيد من المعلومات بالمنهج التعليمي المقدم لالجئين المتواجدين في السويد .وأيضا ً عن
االندماج في المجتمع السويدي.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
رجا ًء تأكد من أنك اجبت على كل األسئلة
بعد االنتهاء يرجى وضع االستمارة في الصندوق المغلق المخصص لجمع االستمارات
ولكم جزيل الشكر على مشاركتكم

81

Bilaga 6 Formulär till asylsökande på persiska översatts av Bahman Pourjanaki

 .ورودی با استفاده از اعداد التين زير ،9 ،8 ،7 ،6 ،4.5 ،3 ،1.2 ،0 :تا که قادر به آن را بخوانيد
اطالعات عمومی
جنس .1
زن

مرد

 .2سن
 .3متولد در کدام کشور؟
ماه

 .4کی وارد به کشور سوئد شديد؟ سال

 .5باالترين سطح تکميل شده شما از آموزش وپرورش در کشور خود چيست؟ (يکی را انتخاب کنيد )
کمتر از  ۳سال در مدرسه
آموزش ابتدايی۳( ،ء ۶سال در مدرسه)
آموزش متوسطه (معادل سه سال از آموزش وپرورش بعد از مدرسه ابتدايی ۱۲ ،سال در مدرسه)
آموزش حرفه ای پس از متوسطه (شامل بين يک ودو سال تحصيل بعد از اتمام دوره متوسطه)
در مجموع ۱۳ء ۱۴سال در مدرسه
آموزش علمی (دو سال يا بيشتر پس از پايان دبيرستان در دانشگاه)

 .6وضعيت ارتباط
مجرد
متاهل
طالق
بيوه
 (a .7وضعيت خانوادگی شما در سوئد چگونه است؟
در اينجا تنها زندگی می کنيد
با خانواده در سوئد زندگی ميکنيد
هيچ خانواده در سوئد نداريد (به سوال شماره  ۸پاسخ دهيد)
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 (b .7آيا شما اعضای خانواده در کشورهای ديگر داريد؟
بله
.8

خير

 .8وضعيت زندگی کردن ،شما در کدام يک زندگی ميکنيد؟ (يک انتخاب)
اسکانيا اردوگاه پناهندگی ،اتاق خودی
اسکان يا اردوگاه پناهندگی ،اتاق به اشتراک گذاشته با ديگران
هنگامی که افراد ديگر بود بستگان نيست
اسکان با بستگان يا خانواده
قرارداد دسته دومی آپارتمان
آپارتمان خودی
سالمت
 .9سالمتی کلی خود را چگونه ارزيابی می کنيد؟
خيلی خوب
خوب
متوسط
بد
بسيار بد
10

لطفا احساسات خود را در زندگی روزمره گی درسال گذشته را بيان کنيد ).در هر سطر ( ۱X
گاهی
هرگز بندرت
آيا شما درسال گذشته مشکل تمرکز داشته ايد؟

b

آيا شما مشکل خوابيدن داشته ايد؟

c

آيا شما مشکل سردرد داشته ايد؟

d

آيا شما احساس غمگينی کرده ايد؟

e

آيا شما احساس نگرانی کرده ايد؟

f

آيا شما احساس بی اشتهايی داشته ايد؟

a

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

آيا بيماری های روانی يا جسمی /فيزيکی طوالنی مدت داريد؟) 11 .عالئم بيش از شش ماه(
بله
خير (به سوال شماره  13پاسخ دهيد)
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غالبا

هميشه

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

 .12چگونه اين عالئم باال در زندگی روزمرهگی شما ٬در زمينه های زير تاثير می گذارد؟

.a

هرگز

بندرت

غالبا

هميشه

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

خانه وخانواده

 .bدوستان
 .cمدرسه
 .dاوقات فراغت
.e

کارآموزی  /کار

 .13آيا از طريق يک رويداد دشوار هنوز هم تحت تاثير عاطفی قرار گرفته ايد؟
بله
خير اگر پاسخ شما خير است ،لطفا با سوال  ۱۴ادامه دهيد
 .Bآيا کابوس در مورد اين رويداد داريد؟
بله
خير
 .Cآيا زياد از پروگرامها يا از موضوعاتی که شما را به ياد حوادث دشوارمی اندازد جلوگيری ميکنيد؟
بله
خير
 .Dاغلب اتفاق می افتد که به طور ناگهانی برخی از حوادث دشوار ازدوباره زنده می شود؟
بله
خير

مهارت های زبانی ودرس سوئدی
 .14به چه صورت آموزش زبان سوئدی به شما ارائه گرديد؟
بله
(a

اطالعات از اداره مهاجرت سوئد

(b

از ظريق دوستان يا آشنايان

(c

رسانه های گروهی تلوزيون ،راديو

(d

به روش ديگر ،به چه صورت؟

□
□
□
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خير

□
□
□

 .15شما چقدر با اظهارات زير موافق هستيد؟
کامال مخالف
(a

يادگيری زبان سوئدی از مهم ترين را ههای
وارد شدن وشناختن جامعهٔ سوئد است

(b

من بدون يادگيری زبان سوئدی می توانم خود
را در جامعهٔ سوئد تقريبا ً اداره کنم

(c

من برای به دست اوردن شغل ،نياز به ياد
.گيری به زبان سوئدی دارم

(d

من نمی توانم آينده روشنی در سوئد ،بدون
يادگيری زبان سوئدی داشته باشم
من برای ادامهٔ تحصيل احتياج به ياد گيری
زبان سوئدی دارم
من د اشتن کارهای موقتی وبی اينده را ترجيه
ميدهم به مدرسه رفتن وياد گيری زبان
سوئدی

(e
(f

کمی موافق

کمی مخالف

کامال موافق

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

 .16زبان مادری شما چيست؟
 .17به چند زبان مسلط هستيد؟

 .18.به چه زبانهايی مسلط هستيد ؟ به چه مقدار مسلط هستيد به زبانهايی که اشنائ داريد؟ با زبان مادری خود شروع کنيد
هيچ خوب

(1

زبان .................

a

می توانم درک کنم وقتی ديگران صحبت ميکنند

b

می توانم صحبت کنم

c

درک خاندن

d

می توانم درک نوشتن

(2

متوسط

حدودخوب

خيلی خوب

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

زبان .................

a

می توانم درک کنم وقتی ديگران صحبت ميکنند

b

می توانم صحبت کنم

c

درک خاندن

d

می توانم درک نوشتن
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□
□
□
□

□
□
□
□

هيچ خوب

متوسط

□
□
□
□
حدودخوب

□
□
□
□
خيلی خوب

زبان .................

(3
a

می توانم درک کنم وقتی ديگران صحبت ميکنند

b

می توانم صحبت کنم

c

درک خاندن

d

می توانم درک نوشتن

(4
a

زبان .................
می توانم درک کنم وقتی ديگران صحبت ميکنند

b

می توانم صحبت کنم

c

درک خاندن

d

می توانم درک نوشتن
زبان

(5

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

.................

a

می توانم درک کنم وقتی ديگران صحبت ميکنند

b

می توانم صحبت کنم

c

درک خاندن

d

می توانم درک نوشتن

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

 .19چند ساعت درهفته درکالس آموزش زبان شرکت می کنيد؟

 .20فکر می کنيد برای رفتن به مدرسه مشکالتی وجود دارد؟
a

پرداخت هزينه زياد برای رسيدن به مدرسه

b

زمان زياد

c

دشواری پيدا کردن محل مدارس

d

زمان بندی برای انجام دادن کارهای مختلف که من بايد يا نياز دارم انجام بدهم مشکل
است

e

موانع ديگر،مثال؟
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بله

خير

□
□
□
□

□
□
□
□

 .21آيا مدرسه ازکتاب ادبيات برای اموزش زبان استفاده می کند؟
بله
خير (به سوال شماره  23پاسخ دهيد)

 .22به چه مقدار کتابهای ادبيات به اموزش زبان شما کمک می کند؟
ابدا
بسيار کم
زياد
بسيار

 .23سواالتی در مورد نحوی رفت وأمد.
بله

خير

a

برای رفتن به مدرسه اهتياج به سوار شدن به اتوبوس را داريد؟

□

□

b

ايا از اداره مهاجرت برای تهيه کارت اتوبوس کمک ميگيريد؟

□

□

c

ايا اطالعات الزم را برای حق تهيه کارت اتوبوس از اداره مهاجرت دريافت کرده ايد؟

□

□

 .24سوال در مورد تمرين و استفاده زبان سوئدی؟ به چه مقدار موارد زيل را انجام ميدهيد؟
هر هفته

هر روز

هرگز

هر سه ماهه هر در ماه

a

مطالعه مجالت و کتاب های سوئدی

□

□

□

□

□

b

تماشا به برنامه های تلويزيون سوئدی

□

□

□

□

□

c

گوش دادن به موسيقی سوئدی

□

d

شرکت در مجالس سوئدی

□

□
□
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□
□

□
□

□
□

مالقات وخوش آمد می
 .25آيا معلمت نامت را ميداند؟
بله
خير
نمی دانم

 .26آيا معلمت اعضای فاميل شما را می شناسد؟
بله
خير
نمی دانم
 .27ارزيابی شما از نحوی برخورد معلمانت چيست؟
بسيار بد
بد
خوب
خيلی خوب
 .28آيا فکر می کنيد که معلمتان به هرفهای شما گوش می دهد و به شما احترام می گذارد؟
ابدا
بسيار کم
زياد
بسيار
 .29آيا معلمان شما توجهی به نقطه نظرات شما در مورد اموزش زبان دارند؟
ابدا
بسيار کم
زياد
بسيار
 .30آيا همکاری خوبی بين شما ومعلمانتان وجود دارد؟
ابدا
بسيار کم
زياد
بسيار
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 .31آيا شما احساس ميکنيد که ميتوانيد در مورد مسائلی که برای شما مهم است با معلمتان صحبت کنيد؟
ابدا
بسيار کم
زياد
بسيار
 .32چه احساسی از نحوی برخورد مدرسه و کارمندانش داريد؟
بسيار بد
بد
خوب
خيلی خوب

های اجتماعی خود در سوئد شبکه
 .33چند نفر را در سوئد می شناسيد که عاليق مشترکی با شما دارند؟
هيچ يک
2- 1
5-3
 6ـ 10
بيش از 10
)(Bچند نفر را می شناسيد که می توانيد انها را مالقات کنيد يا صحبت کنيد در طول يک هفتهٔ معمولی؟
هيچ يک
2- 1
5-3
 6ـ 10
بيش از 10
)(C
چند نفر را در بين خانواده ودر ميان دوستان خود می شناسيد که به طور علنی وبدون نيازبه فکر کردن می توانيد با انها
صحبت کنيد؟
هيچ يک
2- 1
5-3
 6ـ 10
بيش از 10

89

 .34آيا شخص خاصی را می شناسيد که می توانيد او را دراحساسات خود و زمانی که احساس خوشبختی می کنيد سهيم
گردانيد؟ کسی که می تواند خودش را خوشبخت احساس کند فقط برای وجود شما؟
بله
خير
(  (Bگذشته از خانواده خود کسی را می شناسيد که بتوانيد موقعی که مشکالتی داريد به او رجوع کنيد؟
بله
خير
) (Cيا فرد خاصی را می شناسيد که شما احساس می کنيد می تواند شما را واقعا ً حمايت کند؟
بله
خير
 .35چند نفر از افرادی که باال ذکر شده اند سوئدی هستند؟ تحت پرسش 33ـ34؟
هيچ يک
2- 1
5-3
 6ـ 10
بيش از 10
) (Bچند نفر از افرادی که باال ذکر شده اند از قوم و فرهنگ خودتان هستند؟ تحت پرسش 33ـ34؟
هيچ يک
2- 1
5-3
 6ـ 10
بيش از 10
) (Cچند نفر از افرادی که باال ذکر شده اند از قوميت ملی ديگری هستند؟ قير از کشور خودتان و سوئدی؟
تحت پرسش 33ـ34؟
هيچ يک
2- 1
5-3
 6ـ 10
بيش از 10
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 .36تا چه حد در حال حاضر در سوئد احساس امنيت می کنيد؟
ابدا
کم
خوب
خيلی خوب
 .37چقدر خودتان را قوی احساس می کنيد وقتی بدانيد ايند ٔه امنی در سوئد خواهيد داشت؟
ابدا
کم
خوب
خيلی خوب

 .38آيا در۶ماه اخير در فعااليت زير شرکت کرده ايد؟
a

کورس

b

سينما ،تاتر

c

جلسات مذهبی

d

فعاليتهای ورزشی

e

شرکت در نوعی از تظاهرات

f

محل عمومی به عنوان مثال ،کلوپ شبانه ،رقص و يا مشابه

g
h

تجمع خانوادگی وخويشاوندی بزرگتر
مهمانی و جشن خصوصی در نزده ديگری

بله

خير

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

 .39چه قدر شما اعتماد داريد به موسسات اجتمايی که د ر زير ذکر شده اند؟

a

کتابخانه

b

مدرسه

c

بهدارى و بهزيستى

اطمينان بسيار زياد

زياد

نه زياد

هيچ اعتماد به نفس در
همه وجود دارد

هيچ عقيده

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□
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d

پليس

e

خدمات اجتمايى

f

اداره کار

g

مهاجرت

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

احساس قادر به کنترل زندگی خود بودن
 .40به سواالت زير جواب بدهيد از طريق يک عالمت ضربدر به گزينه ای که مناسب شما می باشد.

a

آيا شما می توانيد درانتخاب مهل زندگی خود در سوئد تاثير بگزاريد؟

b

آيا شما می توانيد تصميم بگيريد که چگونه و با چه کسی زندگی کنيد؟

c

آيا شما بر امور مالی خود قدرت کنترل داريد؟

d

آيا شما امکان انتخاب شغل را در اينده داريد؟

e

آيا می توانيد تصميم بگيريد که چه رشته تحصيلی را انتخاب کنيد؟

f

آيا می توانيد تصميم بگيريد با چه کسی اوقات فراغت خود را بگذرانيد؟

g

آيا امکانش را داريد که تاثير بگذاريد که در کجای سوئد کار يا کاراموزی
کنيد؟

ابدا ً

نه زياد

زياد

بسيار زياد

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

 .41آيا شما اطالعات شفاف در مورد اينکه چگونه اداره مهاجرت به پرونده پناهندگيتان رسيدگی کرده است ،داريد؟
بله کامالً
بله کم
نه ،به هيش وجع
 .42آيا احساس سهيم بودن در مورد چگونگی رسيدگی به پرونده پناهندگی خود با اداره مهاجهرات داريد؟
بله کامالً
بله کم
نه ،به هيش وجع
 .43آيا می دانيد به کجا يا به چه کسی بايد تماس داشته باشيد و در مورد جريان پروانده خود سوال کنيد؟
بله
خير
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 .44احساسات در رابطه با مدرسه تيک ازای هر خط يک
a

من مشتاقانه منتظر آمدن به کالس درس هستم

b

من فکر می کنم برگشتن به کالس درس خسته کننده است

c
d

برای من از خواب بيدار شدن برای رفتن به مدرسه در صبح ها خيلی
سخت است
تمرکز کردن در حال نشستن در کالس درس برای من سخت است

e

من فکر می کنم که شرکت کردن در جلسات درس جالب است

f

من خوشحال می شم از اينکه از طرف کار کنان مدرسه جدی گرفته
شوم ،زمانی که از نگرانيهای خود صحبت می کنم

ابدا ً

نسبتا ً کم

نسبتا ً زياد

بسيار زياد ً

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

هويت فرهنگی
.45

 aمن احساس افتخار و غرورمی کنم به قوميت

درست بسيار بسيار
کم درست
نيست

به
طور
کامل

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

 bمن احساس امنيت می کنم به قوميت
 cمن می خواهم قوميت خويش را نگه دارم
 dمن می خواهم احساس تعلق به کشور سوئد داشته باشم
 eمن احساس افتخار می کنم برای اينکه جزئی از جامعه سوئد هستم
 fمن احساسمی کنم که متعلق به جامعه سوئد هستم

□
□
□
□
□
□

 .46يادداشت های ديگر در درس
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
لطفا مطمئن شويد که شما تمام سواالت پاسخ داده شده پس از تکميل فرم به مدير در کادر قرار دهيد
از شما بسيار سپاسگزارم برای مشارکت خود را

93

