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Abstract 

 

Eftersom Svenska för invandrare (Sfi) både är ett allmänt debatterat område samtidigt som det 

är ett sparsamt kartlagt forskningsområde undersöker den här studien Sfi-utbildningen utifrån 

ett elevperspektiv. Genom en kritiskt fenomenologisk ansats ges elevernas enskilda 

upplevelser utrymme att höras. Med stöd av ett antal kritiskt fenomenologiska begrepp 

analyseras elevernas uttalanden för att ge en bild av de kringliggande strukturer som formar 

elevernas upplevelser. Med en kvalitativ ansats har 5 tidigare Sfi-elever intervjuats i en 

mindre stad i Sverige. Alla elever uttryckte positiva upplevelser trots att de har hört 

synpunkter från vänner som var frustrerade över att inte bli klara med utbildningen. Elevernas 

upplevelser formas av en rad olika faktorer som både kan kopplas till deras individuella 

förutsättningar men också tidigare och pågående traumatiska upplevelser, samhälleliga 

omständigheter och undervisningens kvalitet. En viktig del i övergången från Sfi till vidare 

studier och arbete var stödet från lärare och personer utanför utbildningen. Studiens slutsatser 

är att utbildningen fyllt sitt syfte för de intervjuade eleverna, men att urvalet till denna 

undersökning har påverkat resultatet då samtliga intervjuade elever hade tagit sig igenom 

utbildningen under en relativt kort tidsperiod och numera är etablerade i studie- och arbetsliv. 

Resultatet går att koppla till tidigare relevant forskning inom utbildning i svenska som 

andraspråk. Förslag på vidare studier är bland annat att undersöka gruppen elever inom Sfi-

utbildningen som uppvisar en långsam kunskapsprogression och därmed tar längre tid för att 

slutföra utbildningen. 

 

Nyckelord: Svenska för invandrare (Sfi), vuxna nyanlända, svenska som andraspråk, 

grundläggande vuxenutbildning, kritisk fenomenologi, etablering.
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Inledning 
På debattsidor i nationella dags- och kvällstidningar framträder en bild av Sfi (Svenska för 

invandrare) som en utbildning i kris, katastrof, privata utbildningsföretags lurendrejeri och 

som ett hinder för nyanlända invandrare att komma vidare till egen försörjning. (Se bland 

annat debattartiklar av Nilsson Wallin, 2018; Mocanovic, 2018; Rauserk, 2018). Min 

upplevelse är inte densamma. Jag har sedan hösten 2017 arbetat som obehörig lärare i 

Svenska för invandrare inom grundläggande kommunal vuxenutbildning. Det senaste året har 

jag arbetat inom kommunal verksamhet och året innan arbetade jag åt ett privat 

utbildningsföretag. I båda skolorna har jag mött elever med många olika ambitioner och 

förmågor. På båda arbetsplatserna har det funnits goda förutsättningar att genomföra mitt 

arbete, trots att jag själv saknar lärarexamen och behörighet för att undervisa. På båda 

arbetsplatserna fanns goda rutiner i undervisning, bedömning av kunskaper och 

betygssättning. Dessa rutiner följs av både behöriga och obehöriga lärare, där de examinerade 

lärarna står för en kvalitetskontroll vi obehöriga lärare saknar. Jag har aldrig upplevt kaos 

eller katastrofer på mina arbetsplatser. Däremot har jag återkommande stött på elever som 

varit frustrerade över att utbildningen tar för lång tid. För lång tid för den som har som mål att 

så snabbt som möjligt bli självförsörjande i sitt nya hemland. 

Syftet med den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (Sfi) är att elever med 

annat modersmål än svenska ska få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. 

(Skolverket, 2019). Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt 

deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. I läroplan och kursplan 

finns inga tidsangivelser för kursen, vilka i andra utbildningar ofta anges i form av antal 

poäng eller timmar. Inom Sfi finns istället lydelsen att undervisningen ska utformas 

individuellt och flexibelt i förhållande till tid, plats innehåll och arbetsformer. Vidare står att 

undervisningen för elever som saknar kunskaper i grundläggande läs- och skrivinlärning ska 

få detta och att bli funktionellt litterat kan ta lång tid. I läroplan och kursplan återfinns alltså 

inget begrepp som anger tid eller skyndsamhet. Däremot framgår i regeringens 

informationsblad om etablering av nyanlända (Regeringen, 2016)) redan i titeln ”Bättre 

mottagande och snabbare etablering” att etableringsprocessen bör ske skyndsamt. Här 

återfinns uttalanden om snabbspår in på arbetsmarknaden som ska påskynda etableringen och 

Arbetsförmedlingen lyfts fram med en central roll för att underlätta och påskynda nyanländas 

etablering. Här skriver regeringen också att: ”kvinnor och män ska få en bra 

språkundervisning och så snabbt som möjligt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i 

samhället i stort.” (Regeringen, 2016 s. 10) På Arbetsförmedlingens hemsida går att läsa: för 

att du så snabbt som möjligt ska börja jobba och bli delaktig i det svenska samhället är det 

viktigt att du lär dig svenska. /…/Börja lära dig svenska så snabbt som möjligt. 

(Arbetsförmedlingen, 2019) 

Att skyndsamt utveckla språket är en del av det etableringsprogram där många elever på Sfi 

deltar. I etableringsprogrammet upprättas en plan för varje individ, där förutom Sfi, även 

andra insatser ingår (Arbetsförmedlingen, 2019). De andra aktiviteterna kan till exempel vara 

samhällsorienterande utbildning, praktik eller stöd för att söka jobb. Som ersättning för detta 

kan den nyanlända söka etableringsersättning från Försäkringskassan under högst 24 månader.  
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Under 2018 kombinerade jag mitt arbete som Sfi-lärare med studier i svenska som andraspråk 

vid Stockholms universitet. Här blev det tydligt för mig hur nytt och outforskat ämnet svenska 

som andraspråk är. Dessutom framgick att de flesta forskningar och studier som genomfördes 

skedde inom grundskolan och rörde barns andraspråksutveckling.  

Bakgrund 
Sedan 1965 har Sfi-utbildningen funnits som en egen skolform men det var inte förrän 1994 

som Sfi fick en kursplan med nationellt bestämda prov (Carlsson 2002). Utbildningen 

utvecklades från att vara väldigt heterogen, främst utanför det offentliga skolväsendet utan 

reglerande styrdokument, till att bli alltmer homogen då kommunerna tog över en stor del av 

Sfi-undervisningen under 1986. Från och med 2016 är Sfi en del av den kommunala 

vuxenutbildningen, med en egen kursplan och nationella prov som krav i kurs B-D 

(Skolinspektionen, 2018). Det innebär att det är kommunen som är huvudman för 

utbildningen men kan även bedrivas av extern utbildningsanordnare. Antalet elever på Sfi har 

ökat från 1990-talet och under 2016 var antalet drygt 150 000. 

Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av utbildning och pedagogisk verksamhet, inklusive 

undervisningen i svenska för invandrare. Under 2018 genomförde Skolinspektionen en 

granskning av verksamheterna i 15 kommuner i Sverige (Skolinspektionen 2018). 

Kommunerna var av olika storlek och hade en geografisk spridning. Skolinspektionen 

fokuserade i granskningen på arbetssätt och metoder samt innehåll i undervisningen. 

Bakgrunden till detta fokus var att forskning kring vuxnas tillägnande av ett andraspråk har 

visat att dessa områden är problematiska. I granskningen framkom att individanpassningen 

inte var tillräckliga och att undervisningen i större utsträckning behöver knyta an till arbete 

och vidare studier. Skolinspektionen konstaterade också att andelen obehöriga lärare var stor, 

under 2017 var enbart 36% av lärarna som undervisade på Sfi, behöriga att undervisa i ämnet. 

Skolinspektionen kopplar ihop detta med bristande kvalitet i undervisningen och lyfter fram 

ämneskunskaper som skiljer sig mellan barns språkinlärning och vuxnas 

andraspråksinlärning. Skolinspektionen skriver att undervisningen på Sfi kräver 

vuxenpedagogiska metoder för att bibehålla elevernas motivation för studierna. Autencitet i 

läromedel och material samt att tillvarata elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter är 

andra viktiga faktorer i undervisningen. 

Lindberg och Sandwall (2012) menar att trots att styrdokument och krav skärpt Sfi-

utbildningens innehåll och praxis är resultatutvecklingen av Sfi inte positiv. De förändringar 

som skett inom utbildningen i form av konkurrensutsättning, fler aktörer som utför 

utbildningen och de ökade kraven på snabb etablering på arbetsmarknaden har inte gett 

önskade resultat och därför är forskning kring de svenska förhållandena betydelsefulla för att 

utveckla utbildningen. 

Det är alltså i relation till den allmänna debatten, Skolinspektionens granskning av 

utbildningen, min egen erfarenhet, samt det bristande underlaget av tidigare forskning av Sfi 

som gör denna studie relevant. Med denna studie vill jag bidra med kunskap inom ett relativt 

outforskat forskningsfält, där forskning kring utbildning, integration och invandring, 

vuxenpedagogik och vuxnas lärande möts. Genom den kritiska fenomenologin är min avsikt 
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att lyfta fram röster som tidigare inte hörts och låta deras berättelser vittna om den 

kringliggande struktur som formar deras upplevelse av utbildningen. Detta gör jag med den 

fenomenologiska metoden som ger en fyllig empiri och tolkar och analyserar med hjälp av 

kritiskt teoretiska begrepp.  

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur studerande på grundläggande vuxenutbildning i svenska 

för invandrare (Sfi) upplever utbildningen. Det fenomenologiska perspektivet fokuserar på 

elevernas upplevelser och utifrån kritisk teori undersöker och analyserar jag elevernas 

orientering i det svenska utbildningssystemet och det kringliggande samhället. 

Frågeställningarna är: 

Hur upplever elever på Sfi sina studier i förhållande till förväntningarna de själva har? 

Vilka delar av utbildningen är extra utmanande och vad beror det på? 

Vilken roll har Sfi-utbildningen för elevernas inträde i det svenska samhället? 

Vilka faktorer påverkar deras lärande och upplevelse av studierna? 

Avgränsningar 
I denna studie har jag avsett att undersöka hur eleverna upplever sin utbildning, utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv med fokus på lärande och elevernas utveckling Att undersöka 

upplevelsen av studier i svenska för invandrare på grundläggande nivå innebär att en del 

avgränsningar behöver göras gentemot kringliggande områden. Det ligger nära till hands att 

luta mot andraspråksforskning och ämnet svenska som andraspråk. Även om jag använder en 

del tidigare forskning i ämnet svenska som andraspråk så är det inte språkutvecklingen som 

sådan jag avsett att undersöka i denna studie. Det kan också vara nära att tro att 

undervisningsmetoder och didaktik är relevant för att undersöka elevernas upplevelse av 

studierna. Men även om eleverna berör detta i intervjuerna så fördjupar jag inte detta i 

resultatet. En annan avgränsning jag också gör är mot den psykologiska och 

socialpsykologiska aspekten av utbildningssituationen. Eleverna redogör för hur de upplever 

sin utbildning och jag använder mig av en fenomenologisk ansats där upplevelsen är i fokus 

men det är inte det psykologiska perspektivet som står i fokus. Inte heller det 

utbildningssociologiska perspektivet får ta en större plats i denna studie, även om det ligger 

nära, då både kultur, politiska beslut och ekonomi har starka kopplingar till det jag 

undersöker. Trots dessa avgränsningar har eleverna själva berört vissa andra delar, utanför 

utbildningen, som haft betydelse för upplevelsen av deras skolgång. Därför har jag valt att 

även redovisa dessa i resultatet, även om det inte varit studiens huvudfokus. Exempel på detta 

är andra aktiviteter, hos privata aktörer, som ingått i elevernas etableringsplan som upprättats 

av Arbetsförmedlingen.  

Tidigare forskning 
Flera forskare hävdar att det finns begränsad forskning kring grundläggande utbildning i 

svenska som andraspråk för vuxna invandrare. (Se bland annat Lindberg & Sandwall, 2012 
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och Fejes, 2016). Under 2010-talet har det däremot utvecklats en hel del forskning om 

nyanlända elever i skolan (Bunar, 2015; Lahdenpäre & Sundgren, 2016). Nilsson Folke 

redogör för fyra olika perspektiv utifrån forskning kring nyanlända barn och unga. Trots att 

min studie berör vuxna nyanlända anser jag Nilsson Folkes perspektivindelning relevant för 

att dela in tidigare forskning i olika teman. Ett perspektiv fokuserar på språklärandet och 

implicit även inkludering som främjar språkinlärningen. Ett andra perspektiv fokuserar på det 

kulturella där elever ses som en del av en annan kultur och hur mötet med den nya kulturen 

hanteras. Det tredje perspektivet resonerar kring begreppet identitet och hur detta påverkas i 

migration. Det fjärde perspektivet, som också Nilsson Folke utgår ifrån, är mer kritiskt och 

fokuserar på huruvida de nyanländas rättigheter tillgodoses. 

Rättighetsbaserat perspektiv 
En någorlunda aktuell forskning i grundskolan har bland annat Nilsson Folke (2015) 

genomfört genom att undersöka nyanlända elevers upplevelse kring förberedelseklass i 

grundskolan och övergång till ordinarie klasser. Nilsson Folke menar att elevernas egna 

upplevelser berättar om de villkor som finns för deras integration och språkutveckling. 

Studien är i detta sammanhang relevant då den kombinerar individperspektivet med en kritisk 

analys av strukturella förutsättningar. I studien resoneras kring den tröskel eller hinder som 

finns för eleverna i övergången till ordinarie utbildningssystem och huruvida denna tröskel 

enbart beror på bristande språkfärdigheter.  

I en avhandling från 2017 undersöker Abdulla vuxna invandrares meningsskapande och 

lärande inom ramen för Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Här ingår 

samhällsorientering, Sfi och olika typer av arbetsrelaterade aktiviteter. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv använder Abdulla delar av Mezirows teori kring 

transformellt lärande för att tolka deltagarnas meningsskapande. Abdulla menar att den 

transformella teorin är en av få teorier som just beskriver vuxnas lärande. En stor del av 

avhandlingens fokus ligger på betydelsen av den samhällsorienterande kursen och dess 

betydelse för lärande och undersöker inte närmre hur Sfi påverkar invandrarnas lärande eller 

etablering. En av slutsatserna Abdulla drar är att lärande sker men att detta lärande inte 

överensstämmer med de mål som är konkretiserade i de policydirektiv som reglerar 

etableringsinsatserna.  

Hagströms avhandling Raka spår, sidospår, stopp  (2018) undersöker ur ett kritiskt 

fenomenologiskt perspektiv hur det är att vara ung och nyanländ i Sverige. Genom att 

intervjua elever på Språkintroduktionsprogram på två olika gymnasieskolor ställer Hagström 

frågor som berör ungdomarnas upplevelse av vardagen och skolgången. Hagström visar i 

avhandlingen den gränsdragning som finns mellan de nyanlända eleverna och elever på övriga 

gymnasieprogram och därutöver också en begränsning av ungdomarnas rörlighet framåt då de 

begränsas av tiden för att uppnå behörighet för tillträde till övriga utbildningar. Hagström 

påvisar att ungdomarna befinner sig i en begränsad position i både skola och samhälle och 

menar att ungdomarnas aktörskap, möjlighet att agera för att ta sig vidare, är kringskuret och 

diskuterar därmed Språkintroduktionens organisering. Även om Hagströms studie inte direkt 

berör utbildningen i svenska som andraspråk för vuxna invandrare så benämns grundläggande 

vuxenutbildning där Sfi ingår bland Hagströms informanter: ”Hans motvilja mot Komvux 
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grundas delvis i en föreställning om att det är en skolform för vuxna som inte stämmer 

överens med hans egen självbild./…/Komvux blir på så sätt en förlängning av det sidospår 

inom utbildningssystemet som språkintroduktionen upplevs vara.” (Hagström, 2018, s. 128)  

Kulturellt perspektiv 

Det finns några avhandlingar från tidigt 2000-tal med fokus på Sfi-utbildningen som är av 

betydelse för denna studie. Till exempel undersöker Carlsson (2002) hur kunskap och lärande 

organiseras och artikuleras inom Sfi. Dessutom söker avhandlingen belysa hur deltagarna 

beskriver att de påverkas av sin Sfi-undervisning. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

ställer Carlsson frågan om Sfi är en brygga eller en gräns mellan nyanlända och ”det svenska” 

och drar slutsatsen att det kan vara både och, beroende på situation. Carlsson menar också att 

det är en mycket komplex och mångfacetterad fråga som kräver flera svar men återkommer i 

sina slutdiskussioner till att Sfi-deltagarna i utbildningen får förhålla sig till föreställningar om 

”det svenska” där deltagarna själva upplever sig som ”de andra”, alltså ett mycket 

etnocentriskt perspektiv. Carlsson menar också att det finns fler utvärderingar och rapporter 

om Sfi än ”regelrätt” vetenskaplig forskning. 

Lundgren (2005) undersöker vuxna ilitterata invandrarkvinnors upplevelse av kulturella 

gemenskaper, undervisning på Sfi, lärande och vad det innebär för kvinnornas identitet. 

Avhandlingen är skriven ur ett sociokulturellt- andraspråks- och genusperspektiv. Lundgren 

utgår från Vygotskijs teorier kring lärande som aktivitet och refererar även till Chomskys 

teorier kring andraspråksutveckling och en universell grammatik. Här framställs språk som 

kunskap och verktyg för lärande. Lundgrens forskning visar bland annat att kvinnorna 

påverkas av flera kulturella gemenskaper som styr och begränsar deras agerande.  I studien 

framgår också att kvinnornas liv begränsas av deras bristande språkliga förmåga vilket 

negativt påverkar den språkliga kontakten med det svenska samhället. Lundgren menar dock 

att det inte bara är den bristande språkliga förmågan som skapar utanförskap utan att också 

”svenska gemenskaper” har ett ansvar att hantera ett mångfaldsperspektiv.  

Identitetsskapande perspektiv 

I avhandlingen Svenska för invandrarskap (2013) undersöker Jenny Rosén Sfi ur ett 

sociohistoriskt och diskursivt perspektiv. Det är framförallt språk, kategorisering och 

identitetsskapande som är i fokus och här beskriver Rosén relationen mellan språkande, 

lärande, samhälle och identitetsskapande. Genom diskursanalys av historiskt material och 

etnografiska studier av utbildningen vid ett lärosäte resonerar Rosén kring hur diskurser går 

igen i både styrdokument och klassrumssamtal. Här ställer Rosén bland annat frågor kring 

syftet med utbildningen inom Sfi, hur språkpolicys förhandlas i statliga riktlinjer och i 

klassrummet och hur svensk jämställdhet definieras inom Sfi utifrån ett etnocentriskt 

perspektiv.  

Förutsättningar för språkutveckling 
Gällande Sfi-utbildningen och dess koppling till arbetsmarknaden har Sandwall (2013) 

undersökt hur språklärandet för Sfi-elever sker på arbetsplatser. I undersökningen 

framkommer att elevernas förväntningar på språkutveckling på en praktikplats inte 

överensstämmer med verklighetens resultat. Eleverna upplever inte att deras språk utvecklats i 
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den grad de hade hoppats och de fick inte heller arbeten via sina praktikplatser. Slutsatserna 

att praktikplatser eller arbete inte alltid gynnar språkutvecklingen återfinns också hos 

Lindberg (2002) tio myter om tvåspråkighet. Hon menar att till skillnad från vad politiker ofta 

påstår, att språket utvecklas bäst på en arbetsplats, finns studier som pekar på motsatsen. 

Undervisningen påskyndar språkinlärningen och det finns risk för att invandrare som går 

direkt i arbete utvecklar kraftigt förenklade varianter av det svenska språket.  

Det finns ytterligare ny forskning kring vuxna nybörjare i svenska som andraspråk. Jakobson 

(2019) har nyligen undersökt den skriftliga lärarresponsens betydelse för vuxna invandrares 

språkutveckling. Detta sker utifrån ett didaktiskt perspektiv och fokuserar på begreppen 

respons och formativ feedback.  

Teoretiskt perspektiv och centrala begrepp 
I denna studie utgår jag ifrån kritisk fenomenologi och använder denna både som metod och 

teori för analysverktyg. Fenomenologin utgår jag ifrån för att skildra elevernas upplevelser 

och den kritiska teorin ger begrepp som verktyg för att analysera resultatet. Hyldgaard (2008) 

menar att fenomenologin kan beskrivas som tolkning och betydelsegivande av fenomen som 

individer upplever. Enligt det fenomenologiska perspektivet går det inte att skilja världen från 

människors medvetande om världen och att människor uppfattar världen med sig själv som 

referenspunkt. Merleau-Ponty har utvecklat fenomenologin till att även omfatta kroppen 

vilket innebär att kropp och själ inte ses som åtskilda utan det kroppen upplever med sinnet är 

också en förutsättning för människors medvetande.  

En grundläggande filosofisk fråga enligt Hyldgaard (2008) är om vi ser individen som aktiv 

aktör eller deterministiskt styrd av omgivning och samhälle.  Ur ett kritiskt fenomenologiskt 

perspektiv hänger dessa två ihop. Kunskapsutveckling eller lärande sker som en växelverkan 

mellan individens agens och samhällets organisering eller struktur. Eftersom studiens syfte är 

att undersöka elevernas upplevelse av studier, vilket både skildrar individ och 

utbildningssystem anser jag att den kritiska fenomenologi lämpar sig väl som utgångspunkt 

för denna studie.  

Kritisk fenomenologi 
”en sensation är en kropps sätt att stå i kontakt med en värld” (Ahmed, 2017, s. 36). 

Ahmed är företrädare för den kritiska fenomenologin och menar liksom Merleau-Ponty att det 

är genom kroppen som människor upplever den kringliggande världen. Ahmed kritiserar dock 

det fenomenologiska perspektivet som beskriver kroppen utifrån en fri rörlighet, där 

förflyttningar mellan olika sociala rum och arenor sker med lätthet (Ljungcrantz, 2015).  

Ahmed menar utifrån ett kritiskt fenomenologiskt perspektiv (queerphenomenology) att 

kroppen är länken mellan oss själva och världen och det är kroppen som bebor världen och tar 

upp plats tillsammans med andra kroppar. Rum beskrivs som utrymmen och platser där 

sociala relationer skapas. Rummet påverkar kroppens möjligheter att ta plats och styr också 

vilka objekt kroppen har tillgång till. Rummet skapas i växelverkan med de kroppar som intar 

rummet och även av vilka resurser som tilldelas rummet. I rummet skapas normer och Ahmed 

menar att de flesta rum vi känner till utgår från en vit, manlig kropp. Då det fenomenologiska 
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perspektivet beskrivs utifrån en vit kropp som upplever ”jag kan”, utgår den kritiska 

fenomenologin utifrån de kroppar som inte följer den vita normen och istället upplever ”jag 

kan inte”. Upplevelsen av att inte kunna och inte få ta plats, på grund av att kroppen inte 

platsar in i rummet, gör att människor begränsas och anpassar sig efter att ta mindre plats.  

Hagström (2018) menar att ett kritiskt fenomenologiskt perspektiv synliggör både den sociala 

världen, dess struktur och organisering, och hur den upplevs genom kroppen och sinnet. Hon 

uttrycker att erfarenheter är förkroppsligade och avgör hur vi förstår oss själva och vår 

omvärld. Att vara orienterad innebär att känna sig bekväm eller hemmastadd. Detta innebär 

alltså att den kropp jag har kan ta det utrymme och ”platsa” i relation till övriga människor 

och utrymmen. Hagström använder även begreppet rum för att beskriva sociala institutioner, 

som till exempel skolan, där eleverna hon undersöker deltar. Rummet påverkar kroppens 

möjligheter att ta plats och styr också vilka objekt kroppen har tillgång till. Ett sådant objekt 

kan vara kunskap eller tillgång till sociala relationer som ger ytterligare möjligheter till nya 

rum. 

Ahmed (2006) använder alltså begreppet orientering på ett liknande sätt som vi är vana vid 

att förstå begreppet från skog och mark. Begreppet omfattar riktning, åt vilket håll en person 

är på väg, men också hur andra människor, platser och saker påverkar vår riktning. Dess 

motsats är desorientering som innebär en känsla av att inte känna sig bekväm i ett rum. Det är 

ett förvirrande tillstånd. Vi människor styrs av hur vi orienterar oss och det är detta som 

hjälper oss att ta oss från ett ställe till ett annat. Inte bara fysiskt utan även över tid i 

livsriktning. Ahmeds kombination av begreppen orientering och rum redogör för hur 

människor orienterar sig i riktning och i interaktion med varandra. Ahmed menar att kroppar 

främst formas mot objekt och platser som är nåbara och där utrymme ges eller finns. Hennes 

liknelser är bland annat om allmänna platser, där män rent fysiskt tar upp mer plats än 

kvinnor, och hur det påverkar människor av alla köns kroppar och medvetande. Det teoretiska 

begreppet utbredning kan förklaras med begreppet handlingsutrymme. Det är förknippat med 

verbet att göra och är beroende av hur världen är organiserad och inte främst av individens 

inneboende förmåga.  

En människas medvetande är situerat och förkroppsligat och riktat mot objekt. (Hagström, 

2018). Det vi erfar i världen genom kroppen är också den känsla som styr hur vi anpassar oss i 

denna värld. Det är den levda upplevelsen som är intressant för att förstå hur upprepade 

handlingar formar våra kroppars riktning. Om vi till exempel blir utsatta för begränsningar 

eller rädsla formas våra kroppar av detta vilket i sin tur påverkar vår känsla inför framtida 

liknande situationer, vilket formar våra vanor. Det teoretiska begreppet stop innebär att 

möjligheten till rörlighet begränsas eller hejdas. Det hänger samman med ovanstående 

begrepp på det sätt att det innebär att kroppar som inte platsar i de givna rummen hindras 

tillträde eller hejdas i riktning. Rörligheten är beroende av hur den sociala världen är 

organiserad och stopp av kroppar sker utifrån samma principer. Ur detta perspektiv blir 

utrymme och makt nära förknippade begrepp. Erfarenheter formas av både våra tidigare 

erfarenheter och våra planer för framtiden, våra mål. Därmed är tid också avgörande för våra 

upplevelser. Ur ett kritiskt fenomenologiskt perspektiv är tid något som påverkar människors 

livskurs och orientering. Människor övertar normer kring vad som förväntas ske i en given 
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tidsordning. Exempelvis har människor förväntningar på när livet det är lämpligt eller brukligt 

att delta i utbildning, gifta sig eller skaffa barn. Människor har en riktning utifrån en 

”livskurs” och tiden påverkar i vilken ordning vi anser att händelser ska ske. Människor kan 

också ärva en orientering och livskurs utifrån kön eller etnicitet. Upprepade händelser blir 

vanor vilka banar väg för liknande händelser. 

I vissa avseenden liknar den kritiska fenomenologin socialkonstruktionismen där den sociala 

världen styr och formar människors möjligheter att ta plats i världen (Hagström 2018). Men 

den kritiska fenomenologin fokuserar på den enskilda upplevelsen av att vara i världen och 

ser individens upplevelse i växelverkan med den sociala organiseringen. Hagström liknar 

program inom gymnasieskolan som spår som ger eleverna stabilitet och kontinuitet men 

samtidigt avgränsar eleverna från andra rum. Jag menar att det på samma sätt är möjligt att 

beskriva utbildningen i Sfi, som ett spår som skapar orientering och känsla av sammanhang 

men som dessutom separerar eleverna från övriga utbildningssystem. Det är därför intressant 

att utifrån detta perspektiv fånga tidigare elevers upplevelser för att kritiskt synliggöra den 

sociala organisering deras upplevelser skildrar. 

Metod 
I det här avsnittet redogör jag för metod, urval och genomförande av studien. 

Metodval 
Då studien baseras på ett kritiskt fenomenologiskt perspektiv är det lämpligt att utgå ifrån 

kvalitativ empiri (Kvale & Brinkmann, 2014). Alvesson och Sköldberg (2008) klassificerar 

fenomenologin som empirinära kvalitativ metod. Fenomenologin handlar om att gestalta eller 

karaktärisera något (Larsson 2005) och fokuserar på att lyfta fram innehåll i upplevelser. 

Hagström (2017) utgår från kritisk fenomenologisk teori och använder i huvudsak intervjuer 

som empiriskt material. Larsson (2005) menar att det bör råda harmoni ”mellan 

forskningsfrågan, antaganden om forskning och det studerande fenomenets natur, 

datainsamling och analysteknik” (s.9). Med ett kritiskt fenomenologiskt perspektiv menas 

också att det enskilt upplevda även ger kunskap om den sociala världen och individernas plats 

i denna, se mer i begreppsförklaringarna i kapitlet ovan. Alvesson och Sköldberg (2008) 

förklarar att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv är ”det allmänna /…/ hela tiden nedsänkt i 

det konkreta och inte avsöndrat från detta” (s. 167). Med detta citat förtydligas att enskilda 

individers upplevelser också ger kunskap om den sociala värld de befinner sig i.  

Den teoretiska ansatsen i denna studie är alltså fenomenologiskt perspektiv med en kritisk 

karaktär. Ahmeds (2006) queerfenomenologiska teorier som Hagström (2017) inspirerats av 

och som även jag utgår ifrån i denna studie har tydliga drag av det Alvesson och Sköldberg 

(2008) kategoriserar som kritisk forskning. Inom kritisk teori är det extra viktigt att fundera 

igenom forskningsfrågan och då särskilt utifrån vilka intressen som kan gynnas av en specifik 

fråga. Den kritiska teorin vill väcka medvetenhet om sociala fenomens politiska karaktär och 

dessa beskrivs som historiskt avgränsade och förändringsbara. Alvesson och Sköldberg 

klassificerar den feministiska forskningen som en del av den kritiska teorin och Denscombe 

(2004) menar att feministisk forskning inte är neutral. Här tas ställning för en särskild grupp 

där forskningen tidigare varit ojämnställd. Denscombe liknar den feministiska forskningen vid 
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den antirasistiska och hävdar att denna typ av forskning kan fylla fler syften, exempelvis ge 

röst åt undertryckta gruppers uppfattningar eller ha för avsikt att åstadkomma en social 

förändring. Det är också tydligt att Ahmeds kritisk fenomenologiska teorier är feministiska då 

hon använder samma begrepp inom feministiska forskning (Ahmed, 2016). 

Till skillnad mot fenomenologin ger den kritiska teorin få metodanvisningar och har en svag 

empirisk grund (Alvesson och Sköldberg, 2008). Istället ligger tyngdpunkten av forskningen i 

tolkning och resonerande kring det empiriska materialet. Den teoretiska referensramen är 

därför extra viktig i forskning utifrån en kritisk teori. Men detta innebär också att det finns 

större risk för att empirin tolkas som en bekräftelse på den teoretiska ansatsen. Syftet med den 

kritiska forskningen är att utmana och problematisera mänskliga föreställningar. I denna 

studie utgår jag därför från ett antal teoretiska begrepp för att tolka empirin.  

Intervjuer 
Kvale och Brinkmann (2014) föreslår att intervjufrågor utformas utifrån de forskningsfrågor 

undersökningen söker besvara. Utifrån en fenomenologisk metod var det lämpligt att använda 

en halvstrukturerad intervju som innehåller teman och förslag till intervjufrågor men som 

samtidigt är öppen för intervjupersonernas beskrivningar. Det fanns flera olika typer av frågor 

som var viktiga att få med i denna typ av intervju. Exempelvis sonderande frågor som letar 

efter svar utan att specificera exakt innehåll eller specificerande frågor som söker mer precisa 

beskrivningar. Intervjun skulle också innehålla både direkta och indirekta frågor och det var 

viktigt att tänka på att även tystnad kunde leda till fördjupade reflektioner som gav fylligare 

svar. För att upprätthålla en fenomenologisk ansats var det viktigt att vara aktiv lyssnare under 

intervjun och följa upp intervjuguiden med andrafrågor, ett slags uppföljningsfråga som knöt 

an till intervjupersonernas påståenden. Intressant för min studie är att Kvale och Brinkmann 

menar att en transformativ syn på intervjuande är som ett utrymme för nya värdeförståelser att 

växa fram. Det är därför möjligt att intervjufrågorna i sig genererar lärandeprocesser hos 

intervjupersonerna. Detta resonemang bygger på att forskaren även påverkar det som forskas 

och genom att fokus riktas mot elevernas upplevelse eller lärande så kommer detta även att 

påverka deras upplevelse, det vill säga fenomenet som ska studeras. 

För att få en djupare förståelse för elevernas upplevelser bad jag dem att jämföra sina studier 

på Sfi med annan utbildning de deltagit i i Sverige. Sharif (2017) ställer en liknande fråga till 

ungdomar i gymnasieskolans introduktionsprogram och jag anser att frågan är av vikt 

eftersom olikheten i utbildningen, i relation till utbildningar inom grundskolan och 

gymnasieskolans program, är intressant att lyfta fram. Sfi-utbildningen har riktade 

styrdokument som skiljer sig från övrig vuxenutbildning och det är också därför den är 

intressant att studera. Dessutom riktar både Sharif (2017) och Hagström (2018) i sina 

avhandlingar framtidsinriktade frågor, vilka även var relevanta i min studie. Vilket 

sysselsättningsmål eleverna har, och frågor som berörde tidigare erfarenheter gällande 

arbetsliv och studier är två områden som också var viktiga att ha med i intervjun för ett fylligt 

resultat och analys. 
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Urvalskriterier och tillträde till gruppen 
För att nå syftet med studien ville jag intervjua elever på Sfi. Detta omfattar alla elever som 

har studerat på Sfi vilket inkluderar många olika modersmål och skilda kunskaper i svenska 

språket. För att kunna genomföra intervjuerna på svenska skedde urvalet av intervjupersoner i 

gruppen som har avslutat sina Sfi-studier. Detta gjorde jag även utifrån etiska 

ställningstaganden då jag ställde frågor om deltagarnas tidigare förgivettaganden vilket kunde 

sätta igång en reflektionsprocess hos deltagarna som i sin tur kunde vara lättare för dem att 

hantera med fysisk och tidsmässig distans till det upplevda. Ytterligare ett skäl till att 

intervjua elever som avslutat sina Sfi-studier var att elever i den avslutande Sfi-kursen (D) 

tränar på att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Det är därför troligare att elever som 

fullföljt sin Sfi-utbildning kan formulera sina åsikter om utbildningen på svenska och därmed 

behövdes ingen tolk vilket skulle försvåra vid själva intervjusituationen. Urvalet skedde på 

den skola där jag arbetar. Här hade jag nära kontakt med lärare som fortsätter att undervisa 

elever efter avslutad Sfi-utbildning, i till exempel grundläggande vuxenutbildning i enskilda 

ämnen eller yrkesutbildning. För att få tillgång till målgruppen nämner både Denscombe 

(2004) och Sjöström (2012) begreppet dörr/grindvakter. Det är viktiga personer eller 

funktioner som är avgörande för att ge forskaren tillgång till empiri. I denna studie kan rektor 

och lärare beskrivas som grindvakter. Här hade jag genom mitt arbete redan tillträde till 

eventuella intervjupersoner, genom att jag hade frågat rektor om tillåtelse och de lärare jag 

behövde till hjälp fanns inom min enhet. Närheten till deltagarna underlättade genomförandet 

både för mig och deltagarna då vi alla hade god lokalkännedom och kände oss trygga i de rum 

intervjuerna genomfördes. Eftersom jag ställde frågor där eleverna uppmanades att jämföra 

sin nuvarande utbildning med Sfi-utbildningen var det en fördel att urvalet skedde bland de 

som för närvarande studerar i annan vuxenutbildning. En av skillnaderna mellan Sfi-

utbildningen och övrig vuxenutbildning är att den förstnämnda enbart omfattar elever med 

utländsk bakgrund medan den senare är öppen för alla vuxna som saknar utbildning 

motsvarande svensk grundskola eller gymnasium. Jag intervjuade inte de elever som jag 

tidigare har undervisat och som har varit i ett beroendeförhållande till mig eftersom det skulle 

utsätta eleverna för en påverkan som inte är etisk försvarbar.  

Genomförandet 

För att komma i kontakt med intervjupersoner kontaktade jag via mail ett arbetslag med lärare 

som undervisar elever inom vårdutbildning. Jag bad om att få komma till en lektion för att 

presentera min uppsats och fråga om någon elev kan tänka sig att ställa upp. En lärare svarade 

direkt att jag var välkommen vid nästa lektionstillfälle, fem dagar efter min förfrågan. För att 

få ett informerat samtycke från eleverna, vilket syftar till att skydda de som ställer upp för 

intervju genom att de får information om studien och frivilligt väljer om de vill ställa upp 

(Svedmark, 2012) informerade jag möjliga intervjupersoner under två undervisningslektioner 

på den skola jag arbetar. Fem elever visade intresse för att delta och jag samlade in deras 

kontaktuppgifter. Via mail stämde vi träff i skolans lokaler, den dag och tid som passade dem. 

Eleverna informerades igen om syftet med studien och att de när som helst hade rätt att 

avbryta intervjun eller välja att inte besvara mina frågor. Samtliga intervjuer genomfördes 

under april 2019. Intervjuerna spelades in på både mobiltelefon och Ipad för att säkerställa att 

ingen ljudupptagning hade för svag kvalitet. Intervjuernas längd varierade mellan 13 minuter 
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upp till 46 minuter. Den kortaste intervjun var med den elev som visade störst förnöjsamhet 

med studierna på Sfi medan det i den längsta intervjun framkom mycket information om även 

andra elevers åsikter om Sfi. 

Intervjupersonerna 

Totalt intervjuade jag fem tidigare Sfi-elever, varav fyra kvinnor och en man. Samtliga elever 

kom från olika länder, Turkiet, Eritrea, Afghanistan, Irak och Sudan. De hade alla minst 

motsvarande gymnasieutbildning från sina hemländer. Tre av de intervjuade hade även 

akademiska examen som ekonom, byggnadsingenjör och agronom. De andra hade 

yrkesutbildningar som skräddare och CNC-operatör. De kom till Sverige under 2000-talet. 

Den tidigaste påbörjade sina Sfi-studier 2004 och den senaste 2014. Tre av de intervjuade 

hade studerat Sfi i samma kommun de nu bor medan två av eleverna hade studerat Sfi i en 

annan kommun i mellersta Sverige. Eleverna var mellan åldrarna 23-40 år. 

Kvalitetskriterier 
En studies kvalitet kan bedömas utifrån huruvida den kan ge ett nytt tillskott till 

beskrivningen av verkligheten (Larsson 2005). Att använda sig av olika former av empiri 

kring samma fenomen är också ett exempel på att öka en studies validitet. Ett tredje sätt är att 

ge de intervjuade personerna möjlighet att se forskarens tolkning av resultatet för att göra en 

bedömning av dess riktighet. I en fenomenologisk mening är validitet att fånga essensen av ett 

fenomen som sedan ska kunna överensstämma med alla möjliga sätt att uppfatta fenomenet. 

Fenomenologins validitetsbegrepp kan därför skilja sig från andra, t.ex. ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Essensen förklarar inte de bakomliggande orsakerna till en 

upplevelse utan söker istället fånga dess kärna. Viktigt är dock att förankra tolkningen av 

resultatet i det empiriska underlaget. Den kritiska teorin gör det dock viktigt att koppla 

samman resultatet med de teoretiska begrepp som ligger till grund för analysen. Den kritiska 

analysen söker även tolka de kringliggande sociala strukturer som återfinns i den enskilde 

intervjupersonens berättelse. Det är alltså det senare alternativet, utifrån den kritiska 

fenomenologin jag utgår i denna studie. Min avsikt har varit att fånga essensen i upplevelsen 

som sedan knyts an till och tolkas utifrån ett kritiskt perspektiv. 

Ett validitetskriterium som är av extra värde för denna studie är det pragmatiska kriteriet som 

besvarar frågan om vilket värde denna studie har för praktiken (Larsson 2005). Det 

emancipatoriska intresset, att synliggöra bakomliggande strukturer eller föreställningar, för att 

på sätt åstadkomma en förändring för de berörda, innebär att studien kan få en betydelse på 

politisk och samhällsnivå. I feministisk forskning väger detta kriterium starkt och eftersom jag 

sammankopplar den feministiska teorin med den kritiska teorin leder detta till att kriteriet 

även är värdefullt för denna studie.  

För att uppnå hög kvalitet i den halvstrukturerade intervjun är det viktigt att sträva efter tre 

kriterier under intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Under genomförandet av 

intervjuerna bör forskaren tolka det sagda i så stor utsträckning som möjligt så att dessa 

tolkningar kan verifieras innan intervjun avslutas. Dessutom är det viktigt att låta intervjun 

”rapportera sig själv” (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 206) så att den inte behöver förklaras 

ytterligare. Andra kriterier för intervjuskicklighet är till exempel att intervjuaren är kunnig, 
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strukturerande, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. 

Detta är också viktigt ur ett etiskt perspektiv för att intervjupersonerna ska få uppleva en 

gynnsam intervjusituation. För att bedöma en intervjus kvalitet är det alltså intervjuarens 

hantverksskicklighet som är avgörande. 

Som Denscombe (2004) uttrycker det bör en kvalitativ studie sträva efter hög grad av 

objektivitet för att beskriva den verkliga världen. Tillförlitligheten säkrar att de data som 

redovisas inte påverkas av mätinstrumentet. Utifrån detta perspektiv bör instrumentet i denna 

studie, jag själv i intervjun, påverka resultatet i studien i så liten utsträckning som möjligt. Ett 

sätt att uppnå det är att resultatet är tillräckligt utförligt och detaljerat beskrivet.  

Ett sätt att behålla en neutral ställning vid intervjusituation och vid redovisning av resultat är 

att göra en fyllig redogörelse och även lyfta fram flera olika nyanser. Här blir det viktigt med 

varje unik redogörelse och inte en kvantifierbar jämförelse mellan hur frekvent detta fenomen 

är. Detta går tvärtemot rekommendationen i den analysmetod jag har valt. Dock avvek jag 

från kriteriet att redovisa de mest frekventa fenomenen utan valde även att redovisa 

motsättningar och resultat som avvek från den teoretiska referensramen. Denscombe (2004) 

menar att generaliserbarhet och överförbarhet beskrivs genom hur väl forskningsfynden kan 

överföras till andra områden. Generaliserbarhet är av mer mätbar karaktär medan 

överförbarhet är en process där forskningsfynden flyttas över eller kan tillämpas i till andra 

situationer.  

 

Etiska ställningstaganden 
Risken att forska inom en organisation som stöttar forskningen är att resultat som inte är 

gynnsamma för organisationen riskeras att förminskas om forskaren upplever lojalitet 

gentemot organisationen (Denscombe 2004). Detta är viktigt att fundera över och resonera 

kring för att undvika. För min del fanns det en risk med lojalitetsproblem då jag genomförde 

studien på min arbetsplats. I undersökningen kunde det framkomma resultat som var 

ofördelaktiga för min arbetsgivare som jag behövde ta ställning till hur jag skulle hantera. 

Dock avsåg jag att skildra enskilda individers upplevelse med fokus på utbildningens form 

och innehåll som skildras i deras berättelser och eventuella generaliseringar gjordes inte till 

den enskilda skolan utan istället till Sfi som institution. Det betyder att resultaten ger en 

skildring av min arbetsplats men syftet är att ge information om Sfi som utbildningssystem.  

Larsson (2005) menar att det är viktigt att reflektera över om och i så fall vilka grupper som 

kan drabbas av slutsatser i forskningen. I min studie ser jag tre olika grupper som kunde 

drabbas på något sätt av studiens genomförande eller resultat. De närmst berörda grupperna är 

eleverna, intervjuade och nuvarande elever inom utbildningen, lärarlaget, som bedriver 

undervisningen och skolledning och huvudman som ansvarar för utbildningen. Av dessa tre 

grupper anser jag att den förstnämnda har störst risk att påverkas av forskningen då denna 

studie fokuserar på deras upplevelser och de är i beroendeställning till de övriga två 

grupperna. Viss risk att drabbas har även lärarna eftersom de representerar och genomför Sfi-

utbildningen och i den dagliga kontakten ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande 

styrdokument. Dock är inte lärarna som grupp i beroendeställning av eleverna men ett 
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eventuellt resultat som påvisar brister i lärarnas ansvar kunde påverka lärarna negativt. 

Däremot är inte denna studies syfte att granska lärarnas arbete utan istället belysa elevernas 

upplevelse av Sfi-utbildningens form och innehåll. Gällande den tredje gruppen, skolledning 

och huvudman fanns även här risker att resultat eller slutsatser i studien pekar på brister i 

styrning och ledning. Dock finns här tydliga styrdokument som reglerar både rektors och 

huvudmans ansvar som ska följas, oavsett elevernas upplevelser. Dessa granskas av 

Skolinspektionen. Dessutom är avståndet längre mellan den förstnämnda och den sistnämnda 

gruppen vilket torde göra att rektor och huvudman har mindre risk att drabbas personligt av 

studiens slutsatser. Återigen är inte denna studies syfte att granska verksamheten utan att lyfta 

fram elevernas upplevelser av form och innehåll.  

Det kan vara relevant att överväga om vissa undersökningar väcker traumatiska upplevelser 

till liv genom en intervjusituation. Eftersom min studie berörde upplevelsen på Sfi, där även 

flyktingar med tidigare trauma deltar var det viktigt att överväga detta. Jag avsåg dock inte att 

ställa många frågor om tidigare liv, förutom tidigare sysselsättning, och trodde inte att detta 

skulle väcka traumatiska minnen till liv, vilket det inte heller gjorde under 

intervjusituationerna. Jag behövde dock vara lyhörd inför eleverna och lät dem styra samtalet 

till det de vill berätta om sina upplevelser. 

Analysmetod  
Eftersom min studie bygger på en kritisk fenomenologi har jag valt att kombinera 

metodanvisningar utifrån ren fenomenologisk metod kombinerat med en kritisk kategorisering 

av resultatet utifrån teoretiska begrepp. För att beskriva analysprocessen kan man använda 

begreppen induktion, deduktion och abduktion (Alvesson & Sköldberg, 2009). Induktion 

innebär att man utgår från det empiriska materialet och deduktion innebär att utgångspunkten 

ligger i en teoretisk hupypotes. En växelverkan mellan empiri och teori är abduktion och jag 

menar att det är detta tillvägagångssätt jag använt mig av i denna studie. 

För att påbörja analysen utgick jag från ett induktivt angrepp där empirin väger tyngst och 

använde Szklarski (2004) som hänvisar till Van Kaams fenomenologiska analysmetod. 

Szklarski redogör för sex olika stadier vid analys av insamlat material där jag har valt att 

använda mig av de tre första stegen, samt steg fem och sex. Det är det fjärde steget som skiljer 

sig åt, där jag valt att kategorisera essensen utifrån den kritiska teorins begrepp. Hagström 

(2016) som också utgår från kritisk fenomenologi beskriver metodanalysen i sin studie som en 

växelverkan mellan teori och empiri och att det empiriska materialet redan till en start 

tolkades utifrån teoretiska begrepp. För att få ett mer fylligt empiriskt material valde jag att 

påbörja resultatredovisningen med stöd av Szklarskis analysmetod för att i ett senare stadie 

övergå till att analysera detta utifrån de teoretiska begreppen. 

Det första steget i den fenomenologiska analysen innebär registrering och början till 

gruppering där forskaren upptäcker gemensamma drag i utsagorna (Szklarski, 2004). I denna 

studie transkriberades samtliga intervjuer och redan i detta skede kunde jag upptäcka vissa 

mönster som återkom. Szklarsi redogör för sin bearbetning av ett mycket omfattande material, 

där han använder en fjärdedel av samtliga utsagor för en noggrann genomläsning för att 

upptäcka delar som direkt berör upplevelsen som utforskas. För analys av det insamlade 
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materialet i denna studie använde jag samtliga intervjuer som underlag. Det är värt att nämna 

att Szklarski använde självrapportering som empiri till skillnad från min studie som använder 

intervjuer. Båda lämpar sig dock väl vid en fenomenologisk undersökning. I det andra och 

tredje steget av analysen sker reducering och eliminering av materialet. Det innebär att 

materialet förkortas rejält för att finna essensen, kärnan, i upplevelsen. Detta ligger väl i linje 

med den fenomenologiska ansatsen. För min studie innebar detta att berättelser som inte 

direkt ger mer information om individernas upplevelse av studier på Sfi, utan snarare handlar 

om var och när, sållas bort. Detta underlag använder jag istället för att beskriva målgruppen 

som deltog i undersökningen och kan koppla ihop detta i analysen av resultatet.  

Det fjärde steget i analysen av det insamlade materialet innebär en ytterligare gruppering 

genom att utsagorna samlas i kluster vilket ytterligare tydliggör essensen av upplevelsen. Här 

avvek jag från den traditionellt fenomenologiska metoden och använde istället begrepp från 

den kritiska teorin för att kategorisera materialet. Materialet samlades ihop i olika teman som 

fångade kärnan i intervjupersonernas upplevelser av studier på Sfi i kombination med de 

teoretiska begrepp analysen bygger på. I det femte och sjätte steget förklarar Szklarski en 

form av testning av temanas relevans. I tre olika punkter prövas klustren i förhållande till om 

upplevelsen är uttryckt explicit, om det finns uttryckt i en majoritet av texterna och att det inte 

motsägs i en annan utsaga. Dessa tre punkter är av vikt för att säkerställa att forskaren hittat 

essensen i upplevelsen. För att visa att detta stämmer överens med dem empiriska materialet 

bör forskaren presentera citat kopplade till varje essens. Resultatredovisningen i denna studie 

fyller inte dessa tre kriterier till fullo. Dels är inte samtliga kategorier uttryckta explicit, 

eftersom de relaterar till teoretiska begrepp som kräver analys för att kopplas samman. Dels 

har jag även redovisat resultat som inte finns i en majoritet av uttalanden samt uttalanden som 

motsägs i en annan intervju. Anledningen till att jag tagit med resultat som motsägs är att 

innehållet i de båda motsägelsefulla berättelserna är intressanta att analysera, utifrån den 

teoretiska referensramen, och dels för att jag anser att de ger en extra fyllighet till materialet. 

En annan anledning till att jag valt att redovisa tema som enbart återfinns i en minoritet av 

berättelserna är att jag anser det av värde att lyfta fram de skilda upplevelserna för att kunna 

uppnå en kritisk analys av resultatet. Jag vågade göra det avsteget från en strikt 

fenomenologisk metod, eftersom resultat och analys vävs samman i denna studie och analysen 

vilar på de teoretiska begreppen. Här ansåg jag det viktigt att även redovisa enskilda resultat 

som inte stämde överens med den teoretiska referensramen. 

Resultat och analys 
Resultatet av intervjuerna redovisas nedan i relation till de teoretiska begrepp som återfinns 

inom den kritiska fenomenologin. Detta kombinerar intervjuresultatet med en analys utifrån 

den teoretiska referensramen. 

En känsla av att platsa 
Eleverna lyfter fram en känsla av trygghet och att bli sedd som en hel människa när de 

studerar på Sfi. Det är i mötet med andra människor, och framförallt i relation till lärarens roll 

som de lyfter fram detta.  
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För att det påverkar personen. Man ska känna sig trygg. Skolan också man ska 

känna sig trygg. 

Man ska ha, man ska människan helhet. Inte bara att människan ska lära sig språk. 

För vi har ju, vi har ju kommit, genom en traumatisk händelse, traumatisk 

upplevelse i våran liv. Så vi dyker inte bara upp så här och har lust att plugga. Vi 

har inte det. Man har ju, man har ju problemet kvar. 

Att bli sedd som en hel människa och inte bara utifrån studiesituationen eller språkkunskaper, 

är alltså något eleverna anser viktigt för deras upplevelse av studierna. Trygghet innebär alltså 

att läraren har förståelse för att det inte bara är det som eleven visar i skolan som påverkar 

eleverna. Det finns andra händelser som påverkar dem och att många elever upplevt en eller 

flera traumatiska händelser menar eleverna är viktigt att skolan kan ta hänsyn till, för att 

eleverna ska känna sig trygga. Att tryggheten skapas i relation till lärarna blev extra tydligt 

när eleverna berättade om lärarnas förhållningssätt. Återkommande hos de intervjuade 

eleverna var att de trivdes mycket bra på Sfi och en anledning som uttrycktes i samtliga 

intervjuer var betydelsen av stödet från lärarna. 

Hon uppmuntrade mycket. Mycket eleverna. Inte bara jag men alla elever de 

tyckte om henne och hon uppmuntrade när man pratade nånting fel hon rättade till 

dig. Prata så så så . Ja. Och jag menar med grammatiken ibland, man säger fel.  

Å för mig det är väldigt viktigt lärare. Att uppmuntra /…/ eleverna. från intervju 1. 

Att de blir bemötta av läraren med respekt och upplever ett givet utrymme för dem att lära är 

en viktig del för elevernas positiva upplevelse. Både att bli uppmuntrade men också att bli 

korrigerade när eleverna gör fel. På motsatt sätt utryckte en tidigare elev att hen valde att 

avsluta sina studier på Sfi på grund av dåligt bemötande från läraren. 

I Sfi vi hade inte så duktig lärare. Sen när man pratade och så hon skrattade. /…/ 

Sen blev jag slutade från… jag började en termin sen jag slutade jag sa jag ska 

inte fortsätta på Sfi. Jag sökte på Arbetsförmedlingen jobb.  

Eleven berättade vidare att detta gjorde att hen valde att arbeta under en period för att senare 

återvända till Sfi och då uppleva att lärarens bemötande gjorde att eleverna trivdes bättre. 

Lärarnas roll i stöd och uppmuntran är alltså viktig, men också som vägledning i hur eleverna 

ska studera. Nedanstående citat visar att eleven uppskattar att bli korrigerad och få vägledning 

om hur hen ska göra för att lyckas bättre med sina språkstudier. 

Även lärare alltså de förstår elever jättemycket. Och de ger förslag. Vad kan göra 

där bättre. /…/ jag kom ihåg när jag började jag fokusera bara på att översätta. På 

lektionen. Så min lärare kom sa till mig; Vet du asså det är bra som du gör men du 

kan göra det hemma. Här på skolan eee du får prata med eleverna så du kan 

utveckla också alltså uttalet  
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Eleverna skiljer mellan att använda språket i skolan och språket utanför skolan. Även här har 

läraren en roll för att underlätta för eleverna. En av de intervjuade eleverna vittande om hur 

läraren informerade om språkfärdigheter utanför skolan. 

När jag gick ut jag började jobba så förstod vi nej, det var ingenting. Så man 

började alltså även våra lärare han sa till oss eleverna innan när ni kommer alltså 

till samhället ni behöver inte vara chockad alltså det kommer bli så så så. Och han 

hade rätt.  

Det eleven berättar om här rör språkets svårighetsgrad. Även om elever och lärare är överens 

om att eleverna har utvecklat språket och kunskapskraven är nådda kommer det vara en 

språklig utmaning för eleverna när det kommer ut i arbete och samhällsliv eftersom språket 

här är ännu svårare att begripa.  

Analys 

Utifrån ett kritiskt fenomenologiskt perspektiv framträder en del relevanta begrepp. Att vara 

orienterad innebär att känna sig bekväm eller hemmastadd i rummet och detta hänger väl 

samman med det eleverna uttrycker när de berättar om trygghet och att se människan som 

helhet på Sfi men också att få stöd i och information om vilka aktiviteter som sker på olika 

platser. Att känna sig trygg och uppleva en känsla av att platsa anser jag vara detsamma som 

att känna sig orienterad och jag menar att lärarens bemötande är en viktig del för elevernas 

orientering på Sfi. I intervjuerna framkom synpunkter som kan kopplas till orienteringen i 

skolan, Sfi, men även i andra rum, hem, arbete och samhällsliv. Återkopplingen från läraren 

ger exempel på hur eleven kan orientera sig i rummet i skolan och hemma. Läraren berättar 

vad eleven kan göra för att utvecklas snabbast mot målet, att bli klar med sina studier genom 

att skilja mellan aktiviteterna i skolan och hemma. Detta hjälper eleverna att uppleva en 

känsla av stabilitet och trygghet när de vet och förstår vilka rum som kan användas på olika 

sätt. I skolan kan eleven orientera sig gentemot vissa färdigheter och träna på dem, att tala till 

exempel, medan andra färdigheter kan tränas hemma. Språkets begriplighet har ju också 

betydelse för elevernas orientering och desorientering och att läraren förbereder eleverna inför 

övergången till platser utanför skolan underlättar för elevernas trygghet. 

Andra elevers upplevelser 
Eleverna i denna undersökning hade alla positiva upplevelser av sina studier på Sfi. En elev 

hade fått ett dåligt bemötande av sin första lärare vilket påverkade upplevelsen negativt men 

vid ett andra studieförsök trivdes eleven mycket bättre. En annan elev trivdes men tyckte att 

det fanns delar i ämnesinnehållet och hur det presenterades som borde ändras. Elevernas egna 

upplevelser skiljer sig från hur de beskriver att andra elever upplever Sfi. Nedanstående citat 

visar att eleverna har hört att andra elever har negativa erfarenheter. 

Det är olika. Min skolan det var jättebra tycker jag. Men man hör mycket från 

andra skolor men min var jättebra. 

Vi hör den här av eleverna. Att det är tråkigt att vi bara sitter, vi bara studerar vi 

bara läser. 
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Och det är många som klagar. Många. 

Elevernas redogörelser för hur andra elever upplever Sfi skiljer sig alltså åt från hur de själva 

upplevde sina studier. Gemensamt för de intervjuade eleverna var att de själva upplevde att 

det gick snabbt nå kunskapskraven på Sfi och avsluta samtliga kurser. De visade med 

kroppsspråk att de själva var mycket nöjda med sina prestationer. Eleverna uttalade inte att 

andra elever som klagar har en långsammare språklig progression men i deras uttalanden kan 

man förstå att de elever som klagar är de som inte lyckas nå kunskapskraven och därmed 

avsluta sina studier. 

Utifrån vad jag ser att det är mycket klag… alltså de klagar liksom. Som folk 

klagar och… Jag försöker också liksom att uppmuntra dem. Att plugga. Och det är 

inte svårt. Att jag kan hjälpa dem. 

Den intervjuade eleven ger här uttryck för en önskan om att vänner ska fortsätta kämpa för att 

ta sig igenom studierna på Sfi. Vidare berättar eleven om att det kan finnas anledningar som 

ligger utanför skolan som påverkar elevernas inställning till studierna. Till exempel har det 

som sker i hemlandet väldigt stor betydelse för inställning och påverkar elevernas känsla av 

om det ens är relevant och möjligt att studera. Bland annat berättar en elev om flödet i sociala 

medier som något helt skilt från den svenska vardagen. 

Man är borta ifrån eee… ja ifrån verklighet kan man säga. Man är fortfarande 

alltså… Om jag pl, om jag skulle visa dig ett typ, Facebook, min Facebook. De 

video eller bilder som kommer är, det är problematisk i Eritrea. Eller folket som 

har eritreansk folk som har fortfarande i Libya, Eritrea i massa andra länder. Jag 

är inte, jag har ingen ro, det har jag inte! 

Det är alltså mer än det som sker i Sverige, den närmsta fysiska närheten och i skolan som 

påverkar elevernas upplevelser. Långt mycket mer än vad skola och lärare har insyn i. 

Analys 

Även om de intervjuade eleverna känner sig orienterade beskriver de att andra elever upplever 

den motsatta känslan. Att vara desorienterad kan innebära att den verklighet och värld, den 

sociala ordning, de intervjuade eleverna upplevt tidigare, inte längre finns som fysiskt verklig 

för dem, men fullt synlig och verklig i sociala medier. Intervjupersonernas berättelser avslöjar 

att de inte enbart orienteras gentemot fysiska rum utan även påverkas i tanke och kropp av 

händelser som ligger längre bort i tid och plats. Den dubbla sociala ordningen i de skilda 

platserna och verkligheterna de möter via sociala medier beskrivs som desorienterande för 

dessa personer.  

Handlingsutrymme i utbildningen 
Flera av de intervjuade eleverna använde ordet ”system” för att förklara upplägget av 

studierna på Sfi. En av eleverna uttryckte hur bra systemet var vid den skola hen studerade 

eftersom det var så individanpassat. Det gav dem ett stort handlingsutrymme att själva styra 

tillgången till och erövringen av språket, för att därmed öppna möjligheter till nytt 

handlingsutrymme. Det är ett tecken på flexibilitet i studierna.  
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Det var jättebra eftersom min skolan alltså de var jätte jätteduktiga. Deras system 

det var jättebra! De hade böcker, alltså olika nivå. Spelar ingen roll vilken nivå 

började du. Men man försöka å lösa läsa den här. Och finns uppgifter. Man göra 

den sen så om man är färdig man får säga till lärare /…/ att man vill ha nästa nivå. 

Så och det hjälpt mig jättemycket. Alltså deras system de var jättebra eftersom när 

man börjar man får samtal med lärare och de säger du börjar den här datum så du 

ska göra prov om tre veck… månader. Om du känner du är säker du vill göra prov 

så du vill du får säga. Om du känner inte säker så du kan förlänga man kan 

förlänga. Så man behöver inte alltså studera hela tiden.  

Elevens berättelse ger en bild av flexibilitet mellan individer, språklig nivå, läromedel och tid 

på kursen. Den vittnar också om förnöjsamhet hos eleven att få ha det utrymmet att själv 

påverka sin studier och sin studiesituation. 

Analys 

Citatet skildrar en upplevelse av att orienteringen är möjlig i relation till rum och objekt. I 

detta fall är objektet både språket, och de saker som ger utveckling av språket, läromedel, 

lärare, individuell planering och så vidare. Dessa objekt ger eleverna tillgång till andra rum, 

då de får möjlighet att komma vidare till nästa kurs. Detta system eller upplägg på 

utbildningen har för eleven upplevts som tillgänglig vilket gör att eleven uttrycker 

förnöjsamhet och känner sig hemmastadd och bekväm. Även tillgången till kunskap kan ses 

som objekt som kroppar orienterar sig mot och riktningen för eleverna blir tydlig i den 

struktur som eleven beskriver. Handlingsutrymmet är möjligt och inga stopp eller hinder finns 

för elevernas utveckling i den sociala ordningen. Utifrån begreppet utbredning kan man 

översätta systemets flexibilitet till intervjupersonernas möjlighet till ta sig vidare i sina 

studier. Det gav dem ett stort handlingsutrymme att själva styra tillgången till och erövringen 

av objekt, språket, för att därmed öppna möjligheter till nytt handlingsutrymme. 

Personer utanför skolan 
Att bli uppmuntrad av andra, utanför skolan, är också något som återkommer i de intervjuade 

elevernas berättelser. Två elever uttrycker explicit hur de fått kontakt med människor utanför 

Sfi, och därmed uppmuntras att ta steget mot en ny arena. I båda fallen gällde det övergången 

från Sfi till ett arbete, innan sista kursen på Sfi hade avslutats. Interaktionen med andra 

människor ger eleverna i dessa fall tillgång till nya platser där eleverna kan utveckla sina 

kunskaper ytterligare. Bekräftelsen från andra människor ger eleverna en känsla av möjlighet 

till utveckling som de inspireras av.  

Men det var en kvinna som inspirerade mig kan man säga. Inspirerade mig 

Eleven berättar om hur hen blivit erbjuden ett arbetstillfälle vid ett tillfälligt möte på en 

vårdcentral och hur eleven fick chansen att visa sin arbetsförmåga med stöd av en 

arbetskamrat med samma modersmål.  
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Jag kunde ingenting liksom. Nej men du, du behöver inte oroa dig, du behöver 

inte. De ska hjälpa dig det finns en kille som kan ditt språk, som är från Eritrea, 

han är jätteduktig. Han ska hjälpa dig. Ifall om du behöver. 

Eleven berättar om rädslan för att inte lyckas och oron över att inte fullt ut förstå vad som 

förväntas. Men eleven berättar också om hur stödet från en person som tror och uppmuntrar i 

kombination med tryggheten av en annan människa med samma modersmål gör att eleven 

vågar kliva in i detta nya sammanhang. Citatet visar också att en annan person banat väg för 

intervjupersonen att följa.  

Så man blir liksom OK! Om andra tror på mig, varför ska jag inte tro på mig själv 

liksom? Då måste jag tro på mig själv liksom satsa på. Man blir liksom, ja man 

kommer igång. Så man vill gärna någon tror på, på dig liksom. Att du kan om du 

vill! Liksom. 

Berättelsen vittnar om betydelsen av att ges tillgång till nya platser och hur andra människor 

som har gått vägen före kan vara ett stöd i denna övergång. En annan intervjuperson uttryckte 

hur hen blev erbjuden arbete innan Sfi-studierna var avslutade och hur eleven fick vara en del 

av att göra plats för andra människor som kommer efter.  

Då jag var tolk för de folken som kommer från Afghanistan eller Iran som pratar 

dari eller persiska. Då var jag tolk. Och sen på dåtiden att kommer mycket 

kvotflyktingar från Arlanda och då hade jag skaffat körkort redan, svenskt 

körkort. Och då hämta jag de här folken från Arlanda till Sala. /…/ Det kanske 

blev /…/ 2 gånger i veckan som jag åkte till Arlanda och hämtade dem. Och sen 3 

månader var praktik och sen efter det så min chef sa att du var jätteduktig och, och 

du kan fortsätta ett år till. Och jag fick ett år. 

Analys 

Det intervjupersonerna berättar om vittnar om hur de redan hade orienterat sig i Sverige, och 

även till viss del i det svenska samhället vilket gjorde att de fick agera som stöd, till andra 

människor som var nya i Sverige för att hjälpa dem på plats. Intervjupersonen berättar också, 

även om det är fåordigt, om den uppmuntran de fick från chefen, att arbetet utfördes väl. 

Utifrån det kritiskt fenomenologiska begreppet rum är det platser som formar och formas av, 

påverkar och påverkas av de individer som tillträder rummet. Jag menar att de eleverna ger 

uttryck för i intervjuerna kan tolkas vid utrymme till rum som tidigare varit stängda för dem. 

Båda elevernas berättelser avslöjar att det är en person som har tillgång till detta rum som 

öppnar dörren och uppmuntrar dem att ta steget. Eleverna berättar också om hur de får bana 

väg eller att det finns andra människor som har banat väg för dem i detta rum. Jag menar att 

detta kan liknas vid hur rum skapas, i växelverkan mellan rum och individ. Rummet som 

eleven ges tillträde till har formats av tidigare personer och nu finns utrymmet även för 

intervjupersonen att ta steget. 
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Svårerövrat språk 
Alla informanter vittnade om att det var svårt att lära sig språket när de kom till Sverige och 

studerade på Sfi. Samtliga elever som jag intervjuade hade tidigare akademisk- eller 

yrkesutbildning eller arbetslivserfarenhet. Ingen av eleverna har fortsatt med sitt tidigare yrke 

med hänvisning till omständigheter i det svenska samhället, eller på grund av bristande 

kunskaper i svenska språket.  

Språket det är väldigt svårt för oss. 

Ja jag har jobbat på banken också där (i hemlandet). Men jag kunde inte fortsätta 

här det är lite svårt med svenska. 

En av svårigheterna med att lära språket var den skriftliga färdigheten. Övergången från 

modersmålet, till att tänka på svenska och sedan omsätta detta i skriftlig färdighet uttrycks väl 

av en elev i följande citat. 

Det var jättejobbigt! Att skriva de vill att man ska satsa på att skriva. Att skriva 

brev, att skriva Mail, att skriva CV, att skriva… vad heter personligt brev. Det vill 

man inte. Det är jättejobbigt! Man har inte så där mycket de man har inte själva 

orden. Man har inte språket med sig. Man måste ha språket med sig, man måste 

börja och tänka på svenska. Jag fortfarande tänker på mitt språk sen översätter jag 

till svenska. Alltså man har inte kommit igång liksom. Som att kunna tänka på 

själva språk. Man har inte tillräckligt med ord. För att använda och skriva. Man 

bara tittar och så här stirrar mitt papper och vad ska jag skriva? Det är jättejobbigt 

kan jag säga.  

Att kunna uttrycka detta explicit visar på en form av reflektion kring den egna 

språkutvecklingen. Eleven har både upplevt händelsen och reflekterat kring skillnader i det 

talade och det skrivna språket samt översättningen som sker från modersmålet till svenska. 

Att inte komma underfund med vad som ska skrivas är också ett uttryck för förvirring. Att 

inte veta vad som förväntas av eleven i denna situation och känslan av att inte ha tillgång till 

eller tillräckliga kunskaper om det som krävs ger eleven en känsla av att det är motigt. Det 

eleven uttrycker är alltså att läraren eller skolan kräver språkliga prestationer som är 

besvärliga för eleven att leva upp till. En annan elev uttryckte att det var just skrivandet som 

eleven fått stöd i men att prata är något eleven lärt sig på annan plats. 

Jag har lärt mig… grund hur man skriver. Ord. Men jag har inte lärt mig språk, 

speciellt att uttala att skr… att prata, det har jag inte lärt mig från Sfi.  

Eleverna uttrycker alltså varierande vilka delar av språket som är svårt att utveckla och 

hantera. För någon är det talet och för en annan är det skrivuppgifterna som är svåra.  

Andra kunskaper 
Trots att samtliga elever har upplevt Sfi-utbildningen som positiv är det två av eleverna som 

nämner andra kunskaper som viktigare för dem i deras etablering i Sverige. De berättar med 

eftertryck att det är andra kunskaper än språket som leder till arbete. Med andra kunskaper 
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menar de yrkeskunskaper som de inte haft tidigare, något som kan liknas vid ämneskunskaper 

eleverna i grundskolan studerar samtidigt som de lär svenska språket. 

Man lär sig mycket och man får mycket kunskap och erfarenhet från (nämner 

nuvarande utbildning) /…/ Som jag har inte haft förut. 

Ja nej här på (nämner nuvarande utbildning) man fokuserar på att du förstår vad 

alltså vad ämnet innehåller. Men där oavsett vad läser du om alltså ämne de 

fokuserar på att du förstår väldigt alltså bra och du kan förklara. 

Dessa andra ämneskunskaper är alltså något eleverna saknar på Sfi där de upplever att det är 

språket som är den enda utbildningen. Ämnes- eller yrkeskunskaper nekas eftersom de inte 

talar svenska. I första rummet nödgas eleverna införskaffa kunskaper i svenska för att sedan få 

tillgång till yrkeskunskaper. Vad som sker om de inte lyckas med språkutvecklingen var det 

ingen elev som berörde. En av de intervjuade eleverna ansåg däremot att Sfi hade gett mycket 

mer kunskaper än bara språket. 

Det är det jag minns från Sfi det var att tre snälla och kunniga lärare som jag har 

haft. Och jag har lärt mig jättemycket av dem. Inte bara till exempel språket de 

olika saker faktiskt. Och det det minns jag faktiskt och det en positiv. För att jag 

har lärt mig inte bara språket och nåt annat också. Samhälls till exempel 

samhällskontakter eller… och sen alltså hur man… alltså anpassar sig i en nytt 

land. Det var faktiskt intressant.  

Det eleven berättar om här är inte ämneskunskaper utan istället andra kunskaper som är 

viktiga för elevens integrering. Dessa värden återfinns i läroplanen för vuxenutbildningen: 

”Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och 

verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska 

förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som 

utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna” 

(Skolverket, 2019) 

För eleven var det en viktigt del av utbildningen, att det inte enbart var fokus på svenska 

språket utan att eleverna också å fick lära sig mer om det kringliggande samhället som var till 

nytta för att starta livet i ett nytt land. 

Tillgång till kunskap 
De intervjuade eleverna uttryckte att språket hade stor betydelse för dem personligen och såg 

Sfi som en viktig del för deras personliga språkutveckling.  

Ja det är viktigt att man ska lära sig språket och lära sig Sfi innan börjar jobba. 

Inte som jag gjorde från... från första gången. /…/ För att det är viktigt att man 

har.. om man har utbildning man får jobb på olika ställen. Inte bara man inte ska 

sitta på ett jobb. Om man inte trivs, vad ska man göra?  

En annan informant uttryckte det så här: 
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Eh att jag lära mig svenska språket det som var bra. Tänkte jag att jag har 

möjlighet att lära mig svenska språket på det här sättet. Det som var bra. /…/ 

Absolut det var… eh det var viktigt att man lärde sig svenska språket, alltså och 

komma in i… alltså på allt. Samhället ja och kunde umgås med folk också. Det 

var jättebra. Ja det var som var viktigaste. Allra viktigast.  

Eleverna uttryckte alltså att Sfi var en möjlighet att lära språket för att komma in i samhället. I 

det här sammanhanget är det också viktigt att poängtera att Sfi gav möjlighet att utveckla 

språket och för eleven en möjlighet att möta nya referensramar som kunde förklara det nya 

samhället. För eleven var detta en möjlighet att utvecklas personligen. Sfi som möjlighet att 

utvecklas kan alltså ses om en utveckling av språket, en personlig utveckling och något som 

ger tillgång till andra platser. Men en elev uttryckte dock explicit att Sfi även kan ses som en 

inkomstkälla av vissa elever: 

Du vet att vi har massa problem. Vi ser Sfi som en inkomstkälla kan man säga. 

För de behöver ju pengar. 

Här ses Sfi som en fysisk plats, där deltagande på platsen ger tillgång till medel eleven 

behöver. Inget nämns om Sfi som språkutveckling eller annan utveckling för individen utan 

enbart som en överlevnadsåtgärd. Detta uttalande återfanns dock bara hos en intervjuad elev 

och eleven berättade det inte som en egenupplevd erfarenhet utan hänvisade till de. Det fanns 

inget stöd för detta uttalande i någon av de andra intervjuerna men jag har valt att redovisa 

detta här då jag tror att det kan vara relevant område att utforska vidare.  

Analys 

Utifrån ett kritiskt perspektiv är det rimligt att påstå att språket som kunskap kan liknas vid ett 

objekt eleverna behöver för att få tillgång till nya rum. Detta är även något eleverna själva 

uttrycker när de säger att språket är viktigt för dem för att komma vidare i samhället. Däremot 

anser några av de intervjuade eleverna att det är andra objekt som är mer relevanta i 

övergången till arbetsmarknaden. Här finns en problematik utifrån ett kritiskt perspektiv. Att 

ange vilka objekt som ska rymmas i det första rum, eller utbildningssystem, eleverna kommer 

till, är en svår utmaning. Att vissa elever upplever att de inte ges tillgång till de kunskaper, 

objekt, det behöver för att utvecklas i den riktning de vill, kan liknas vid andra delar av 

utbildningssystemet, där elever hålls tillbaka i sin utbildning, i väntan på att 

språkutvecklingen ska komma ikapp. Jag menar att det som i grundskolan hävdas, att eleverna 

ska få undervisning i andra ämnen än svenska som andraspråk, innebär detsamma som att 

eleverna i utbildningen som rum ska ges tillgång till fler objekt för en snabbare utveckling. 

Det kan också liknas vid det som eleverna i denna studie menar med att det är andra 

kunskaper, objekt, de behöver för att komma vidare till arbete. 

Platser för språkutveckling 
I intervjuerna framkom olika resonemang kring vilka platser som lämpar sig bäst för inlärning 

av svenska språket och vilken plats eleverna själva upplevt störst språkutveckling.  
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”Man kan lär sig språket lite höra och prata med kompisar eller på jobbet. Ute 

man hör också men här i skolan man behöver måste gå i skolan i Sfi för att man 

ska lära sig grammatiken så för att vi kan inte grammatiken. Ja om man kan inte 

grammatiken man kan inte prata. Rätt.”  

Denne elev ansåg alltså att studierna på Sfi gav tillgång till de formella kunskaperna i språket 

som var svårt eller omöjligt att tillägna sig på annat sätt. Att höra språket och att lära sig att 

tala svenska är möjligt även utanför skolans ramar men för att det ska bli korrekt krävs 

kvalificerad undervisning. Uttalandet visar också på att eleverna upplever att det finns flera 

tillgängliga rum för språkutveckling, att Sfi inte är den enda platsen, men att 

språkutvecklingen inte fungerar till fullo utan Sfi. Att höra och prata svenska med kompisar 

innebär att eleven upplever det som fullt möjligt, vilket signalerar en tillgång till dessa rum 

som annars kan upplevas som segregerat från nyanlända invandrare. Att också kunna höra 

svenska i arbetet framställer en bild av en arbetsplats där nyanlända får tillgång till 

arbetsplatser där svenska språket används. Men bilden om att Sfi är viktig för 

språkutvecklingen är inte entydig. Nedanstående citat vittnar om motsatsen. 

Jag känner många, de har studerat kanske två år. Men när de började jobba bara 

efter tre månader man känner alltså skillnad. De lärt mig mycket från jobbet än på 

den tiden som de har varit på skolan.  

Denne elev berättar om att både hen och vänner upplever att de lär sig språket i större 

utsträckning i arbetet än på Sfi. Den långa jämförelsen av tiden, två år i relation till några 

månader, ger en bild av att lära sig språket på jobbet ger en snabbare skjuts till 

språkutvecklingen. Eleven berättar dock att hen och andra först studerar på Sfi för att sedan 

omsätta språket praktiskt och tillämpar det på arbetsplatsen. Det är möjligt att det eleven 

vittnar om är vad språkforskning kallar passivt ordförråd som byggts upp under tiden på Sfi 

för att sedan utvecklas till aktivt ordförråd på en arbetsplats. Det är dock inte detta som eleven 

uttryckligen upplever, utan för denne är det språkutveckling som sker på arbetsplatsen och 

som saknas på Sfi.  

Även nedanstående citat bekräftar en annan av de intervjuade elevernas upplevelse att språket 

utvecklas mer på en arbetsplats. 

Det är 100% lättare att lära sig språk i ett språkmässig yrke! Där man hör folk 

säger massa ord där man pratar. 

Analys 

I de intervjuade elevernas berättelser kan man se drag av de båda begreppen rum och objekt 

som återfinns i den kritiska fenomenologin. Eleverna diskuterar huruvida Sfi som rum ger 

dem bäst tillgång till de objekt de behöver för att utveckla språket på så kort tid som möjligt. 

Här värderar de intervjuade eleverna olika inslag i språkinlärningen. Medan några av eleverna 

anger att en arbetsplats, beskrivet utifrån begreppet rum, ger dem tillgång till fler objekt, 

människor som talar svenska flytande, ger dem bäst språkutveckling, hävdar istället andra 

elever att Sfi, som rum, ger dem tillgång till objekt, grammatikkunskaper som är viktigt för 
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språkutvecklingen. I båda fallen handlar det om att resonera kring vilka rum som ger tillgång 

till viktiga objekt eleverna behöver för sin språkutveckling. 

I utbildning och i väntan 
En del av elevernas upplevelse påverkades av förhållandet till tid. Att begränsa eller 

tydliggöra tiden på kursen var något eleverna uttryckte som positivt för deras 

helhetsupplevelse. En elev tydliggjorde det när hen fick frågan om hur Sfi borde förändras. 

Elev nr 2: Nej men det är bara som det är viktigt att man /…/ begränsar alltså tid 

eller de alltså det tycker jag.. 

Jag: Jag förstår. Och du tror det är att man begränsar tiden som gör att man lär sig 

mer?  

Elev nr 2: Ja eftersom de vet att de ska göra prov på den här tiden. Då de ska 

kämpa. Annars så om de fick inte godkänt så då de får stanna i skolan. Och så 

man de känner sig alltså skyldiga alltså eftersom de gör inte det som ska. Men om 

de stannar här utan prov utan någonting så då de skyller på skolan hela tiden.  

En av de intervjuade eleverna uttryckte också hur jobbigt det var med väntan innan Sfi 

startade och hur hon började studera på sfi på egen hand. 

” en grej när man börjar Sfi när man kommer till Sverige. Man får vänta länge. 

/…/ Och det asså jag var väldigt, nej jag vill inte vänta. Jag började plugga 

hemma, innan jag gå till skolan. Men det är inte alla som gör kanske. Och inte alla 

som vet var kan man komma in och göra det. från intervju 2 

Att få vänta på tillfällen att komma vidare i utbildningssystemet kan alltså upplevas 

frustrerande. Det är när svaren inte finns om när eller hur man ska komma vidare i sin 

utbildning som frustrationen uppstår. Eleven i exemplet ovan hade ändock förståelse för 

lärarens miss och berättar i efterhand om upplevelsen med ro eftersom förseningen enbart blev 

en månad. 

Analys 

Ahmeds begrepp stopp innebär ett hinder eller begräsning att följa den riktning som en 

individ har. Att vänta på att få göra ett prov eller att vänta med att bli klar med kursen kan 

upplevas som ett stopp eller en fördröjning. Men eleverna i denna studie beskriver tiden och 

stoppet både som ett hinder, en fördröjning, och en möjlighet att bli extra motiverade. Att inte 

få göra ett prov, som är av betydelse för ens fortsatta planering och utbildning, upplevs som 

starkt negativt, som ett hinder i utvecklingen. Men att få en tydlig tidsgräns kring när ett prov 

ska göras är något som eleverna kan uppleva som positivt och motiverande. Tydligheten med 

en tidsgräns menar jag kan tolkas som att ramarna för utbildningen blir tydlig och eleverna får 

själva kontroll över sin studiesituation. Det liknar känslan av att vara orienterad, att platsa i ett 

rum och veta hur länge man förväntas stanna i denna situation är tillfredsställande.   
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Tillgång till andra platser 
Några informanter berättade om hur det var att delta i andra aktiviteter, som ingick i deras 

etableringsplan, samtidigt som de studerade på Sfi. De andra aktiviteterna berör inte direkt 

upplevelsen av Sfi men indirekt eftersom de uttrycker att det försvårar deras studier och 

försenar språkutvecklingen.  

Ja, det istället för att gå till (nämner annan aktör) vill jag gärna vara hela dagen i 

Sfi. Det kanske jag kan ha lite, jag kan ta lite med mig i alla fall till hemma. Alltså 

det är bättre att sitta hela dagen i Sfi än att gå till (nämner annan aktör). Man lär 

sig ingenting. /…/ Jag var väldigt fundersam. Varför skickar de oss hit? CV. De 

har inte lärt mig och skriva CV. De har inte lärt mig och skriva personligt brev. 

De har inte lärt mig nånting. Och jag, jag vet att staten betalar ut massa pengar till 

de. Varför kan de inte istället betala här? Så att man liksom förbättrar sin språk 

här istället då?  

En annan elev berättade att när hen studerade på Sfi var det på heltid vilket möjliggjorde 

utrymme för andra aktiviteter inom tidsramen för Sfi. Detta gynnade i sin tur motivationen 

och sammanhållningen för eleverna.  

Om jag jämför mellan nu och tidigare, /…/ då var /…/ roligare att tidigare på Sfi. 

För att vi fick göra många aktiviteter tillsammans. Ja med lärarna  tillsammans 

med ja klasskamrater och det var jättefint. Jätteskönt också. Ja åka på studiebesök 

många gånger. Ja det var många aktiviteter! Och det är inte s… inte nu. /…/ det är 

andra aktörer som gör. Gör de här grejerna. Så det är, det är li, det kan känna sig 

som en elev kanske är lite tråkigt. 

Detta uppskattades av eleven och klasskamrater. Eleven känner till att detta numera sker 

genom andra aktörer och tycker att det är synd att det inte längre finns utrymme för detta 

inom Sfi, som är det gemensamma rummet för alla nyanlända. 

Analys 

Elevernas berättelser tydliggör att andra aktiviteter utanför skolans ramar både kan påverka 

upplevelsen positivt och negativt. Utifrån de kritiska fenomenologiska begreppen utbredning 

och stopp kan man förstå att en gemensam orientering, i form av studiebesök till viktiga 

samhällsfunktioner kan fungera stärkande för elevernas upplevelse av utbildningen. Det ger 

dem en gemensam känsla av att det är möjligt att röra sig utanför Sfi, och komma vidare. 

Begreppet utbredning signalerar just detta, möjligheten att ta plats. Men motsättningen är att 

vissa av de intervjuade eleverna menar att de genom att delta i andra aktiviteter blev 

begränsade i sina Sfi-studier. De andra aktiviteterna gav dem inte tillgång till nya kunskaper 

utan tvärtom tog det upp viktig tid då eleverna själva ansåg att de borde ha studerat svenska. 

Kulturella förväntningar  
En intressant aspekt som framkom i intervjuerna var att att eleverna själva hade olika 

förväntningar som i sin tur var kopplade till kön, könsidentitet, etnicitet och ålder.  
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Så och sen vissa som kommer till Sverige, det är, gränsen är redan, alltså deras 

åldersgränsen är redan gått upp. Alltså typ 40 50 år de vill absolut inte komma hit. 

Kan jag säga 100%. Var i uppfostran kan man säga eller i kulturellt jag vet inte i 

Eritrea om man är över 30 då ska man inte plugga. Då är du typ sjuk eller du 

kanske har pluggat länge då är det ok att du ska fortsätta plugga… högre 

utbildning eller liksom i högskolan. Men är du en kvinna som är gift och har barn 

då ska du inte plugga. Vaddå vad ska du plugga? Så man är inte den människa 

som ni tror att man är. Du, jag är inte svensk, men jag har… öppet sinne kan man 

säga liksom. Ja, jag förstår varför en kvinna som kom från Syrien varför vill inte 

plugga. Jag förstår varför som en från Sverige som är 50-60 vill gärna plugga. Det 

förstår jag. Men det är inte samma.  

Vad som framkommer i denna intervju är att eleverna blir påverkade av mer än det som sker 

på Sfi. I det svenska utbildningssystemet placeras eleverna i samma utbildning, oavsett kön, 

ålder och etnicitet. Detta menar eleven stämmer inte överens med de förväntningar eller 

ambitioner som eleverna själva har för sin etablering i Sverige. Här blir eleverna tvingade till 

att ifrågasätta sina tidigare antaganden och referensramar. Eleven menar i uttalandet att dessa 

referensramar påverkar individen till den grad att hen inte vill studera. Eleven som berättar 

detta har uppmärksammat dessa internaliserade antaganden och kan formalisera de sociala 

förväntningar som finns kopplade till bland annat etnicitet, ålder och kön. Det är också ett 

rimligt antagande att eleven upplever att vissa individer är avskilda från kunskap som 

möjliggör deras tillgång till vidare utveckling. En fördjupande fråga kring detta hade utvecklat 

resultatet ytterligare.  

Analys 

Den kritiska fenomenologin hävdar att desorientering sker när människor inte känner sig 

hemmastadda i det rum de hamnat i. Det är ett begrepp som går att tillämpa på citatet ovan. 

Men det är också rimligt att använda begreppet rum eller livskurs för att beskriva de 

förväntningar en människa har på plats och i vilken ordning platser ska gås igenom i ett liv. 

Att inte förvänta sig att studera när man är en gift kvinna, kan man utifrån ett kritiskt 

perspektiv mena att det beror på individens tidigare upplevelse av hur utbildningen som social 

institution är konstruerad, och framförallt vilka kroppar som har rätt att ta plats i denna 

institution. Livskurs är något en person kan ärva utifrån tidigare generationer, och som 

avslöjar vad som förväntas av personen utifrån kön, etnicitet och ålder. 

Riktning framåt 
De intervjuade vittnar om olika förväntningar på studierna på Sfi och hur det har påverkat 

deras upplevelse. En informant menade att hon var förberedd på att studera svenska när hon 

kom till Sverige och uttryckte implicit att det var självklart.  

Angelica: Var du förberedd för det när du kom till Sverige? Att du skulle studera 

svenska? 

Elev 4: Mm absolut. 
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Angelica: Ja 

Elev 4: Absolut. Absolut det var… det var viktigt att man lärde sig svenska 

språket, alltså och komma in i alltså på allt, samhället ja och kunde umgås med 

folk också. Det var jättebra. 

Att vara förberedd på att studera språket vid ankomst till ett nytt land bekräftar att eleven ser 

studier i svenska språket, på Sfi, som en del av etableringen och vägen till det nya livet. Det 

positiva och självklara i att studera språket (absolut) visar att eleven upplever en åtkomst till 

de språkkunskaper hen behöver för att komma vidare. Eleven har en tidigare historia av att 

erövra kunskaper som har lett vidare till arbeten och utbildningsmöjligheter och detta, att byta 

land, framstår inte som ett banbrytande skeende i livet. Eleven berättar också att hen har en 

egen plan för sitt lärande. 

Ja det var på samma sätt så jag behövde inte vänta på läraren att… ja… leda mig, 

alltså du ska göra si eller du ska göra så. Nej, jag hade min egen plan. /…/ Så jag 

kunde… du vet att när man studerat tidigare då har då är man studievana. Ja och 

kan göra mycket själv.  

Att lära sig språket var alltså ett naturligt led i övergången till ett nytt liv i Sverige och den 

tidigare studievanan underlättade i elevens språkprogression. Eleven kunde alltså nyttja 

tidigare kunskaper för att göra upp en egen plan för sina studier.  

Och systemet var ungefär samma sak som ja kanske (hemlandet) universitet att du 

får det här, du får göra mycket själv. Alltså ditt ansvar att göra mycket själv. Så 

det, jag var van med med det här systemet. 

En annan elev vittnade om motsatsen hur eleven själv och vänner upplevt en desorientering 

vid ankomsten till Sverige och de uppmanades att studera svenska som andraspråk. 

Vaddå för språk ska jag plugga språk blir det. Och många de de söker asyl för 

deras säkerhet. Alltså vi har ju diktatorisk regering som vi är inte alls fria i, jamen 

ifrån. Alltså vi blir tvungen å vara i militär och fast vi vill gärna plugga och jobba 

då allt möjligt liksom. Så man har inte med sig det här att jag ska plugga att jag 

ska utvecklas, det är inte den som man har. Man söker asyl för att man skydda sig 

själv kan man säga. Så man inte riktigt förberedd för det.  

Förväntan på Sfi kan också innebära att eleverna förväntar sig att studierna ska leda vidare till 

ett arbete.  

Man är förberedd. För man vill ju komma igång till jobbet. Det är den som man 

har mål att tjäna pengar, att jobba, att försörja själv.  

Som tidigare har berörts i resultaten ovan berättar eleverna om att yrkeskunskaper, till 

skillnad från svenska, är till större nytta för dem för att få ett arbete. Dessutom menade några 

elever att de utvecklar språket mer på en arbetsplats än i skolan. Att få ett arbete och bli 

självförsörjande var en hög prioritet och nära besläktat med upplevelsen av att studera på Sfi.  
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Och vi skrev in direkt på Af. Och där kanske de har informerat att ja det är bra att 

man jobbar och man kunde prata med dem genom tolk att ja vilket jobb som finns 

och vad är det för oss som är intresserad av jobb. Och det därför att jag faktiskt 

ville faktiskt att jo, att lära mig språket snabbt. Och jobba. 

Eleverna ville lära språket för att så skyndsamt som möjligt få ett arbete. Och det är i 

övergången till arbete som det i intervjuerna framkom viss frustration. 

Allt var bra. Men det var inte, inte Sfi som som… som var problemet alltså. Nej 

det var kanske att man hitta jobb och komma in på arbetsmarknaden kanske. Nej 

det här var som jobbigaste men nej inte på Sfi. Nej. 

Det är alltså i övergången från Sfi till en arbetsplats som eleverna upplever som problematiskt 

eller jobbigt. På Sfi ges de tillgång till viktiga kunskaper, svenska språket, som de förväntar 

ske ge dem tillgång till andra rum, arbetsplatser. Men detta visar sig svårare än det trodde. 

Tidigare i resultaten har intervjuerna visat att andra kunskaper har varit till nytta för dem. Att 

yrkes- och ämneskunskaper möjliggjort en etablering i arbetslivet. Kanske är det detta eleven 

i ovanstående citat implicit efterfrågar. Tillgång till objekt som orienterar mot en etablering i 

nya rum. Relevanta kunskaper som underlättar övergången till arbetsmarknaden. 

Slutsatser och diskussion 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är syftet med den kritiska forskningen att utmana och 

problematisera mänskliga föreställningar. I resultatet har jag redovisat det som framkommit i 

intervjuer och kategoriserat dessa utifrån de teoretiska begrepp som återfinns inom kritisk 

fenomenologi. Min avsikt med diskussionen i detta kapitel är att problematisera och kritiskt 

tolka de analyser jag gjort i föregående kapitel och även knyta ihop dessa med tidigare 

forskning. Men först börjar jag med en metoddiskussion. 

Metoddiskussion 
För att uppnå validitet i fenomenologisk mening är det av vikt att fånga essensen av ett 

fenomen som sedan ska kunna överensstämma med alla möjliga sätt att uppfatta fenomenet. 

Fenomenologins essensbegrepp ger ingen förklaring till de bakomliggande orsakerna till en 

upplevelse utan söker istället fånga dess kärna. För att göra detta är det viktigt är att förankra 

tolkningen av resultatet i det empiriska underlaget. Eftersom jag i empirianalysen använde en 

ren fenomenologisk metod eftersträvade jag detta i ett första skede av analysarbetet. Utifrån 

ett antal kategorier strävade jag efter att fånga essensen i elevernas upplevelse. I ett senare 

stadie övergick jag dock till att analysera empirin utifrån den kritiska teorin och de teoretiska 

begrepp som redovisas i resultat och analys. I den kritiska analysen sökte jag även tolka de 

kringliggande sociala strukturer som återfanns i den enskilde intervjupersonens berättelse.  

Det pragmatiska kriteriet besvarar frågan om vilket värde denna studie har för praktiken 

(Larsson 2005). Min avsikt var att genom elevernas individuella upplevelser synliggöra 

bakomliggande strukturer eller föreställningar. Till en början hade jag ett emancipatoriskt 

intresse då min hypotes var att eleverna var frustrerade över sin studiesituation. Det 

emancipatoriska engagemanget innebar att jag ville lyfta fram elevernas röster för att på sätt 

åstadkomma en förändring för de berörda så att studien skulle få en betydelse på politisk och 

samhällsnivå. I feministisk forskning väger detta kriterium starkt och eftersom jag 
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sammankopplar den feministiska teorin med den kritiska teorin ansåg jag detta kriterium 

tungt. Det visade sig dock att de elever jag intervjuade inte hade upplevt någon frustration i 

sin Sfi-utbildningen utan hade kommit igenom den snabbt och hade positiva minnen med sig. 

Det var enbart när eleverna berättade om kompisars upplevelser av utbildningen som jag 

återigen kunde koppla ihop detta med det emancipatoriska intresset. 

Utifrån Denscombes (2004) definition av överförbarhet, där detta beskrivs genom hur väl 

forskningsfynden kan överföras till andra områden, vill jag hävda att de forskningsfynd som 

framkom i Hagströms (2018) studie, då ungdomars upplevelse av studier på 

Introduktionsprogram i gymnasieskolan undersöktes, till viss del kan överföras till 

utbildningen för vuxna som lär svenska som andraspråk. Det är möjligt att utifrån kritiskt 

fenomenologiska begrepp redogöra för vuxnas upplevelse av studier på Sfi. Däremot återfinns 

inte forskningsfynden som gymnasieelever uttrycker, en känsla av att vara i ett sidospår, 

explicit i den studie jag gjort. De intervjuade eleverna på Sfi menar dock att de har hört från 

vänner om upplevelser som kan liknas vid gymnasieeleverna. Jag diskuterar detta vidare 

under rubriken Röster som hörs.  

Larsson (2005) hävdar att en studies kvalitet kan bedömas utifrån huruvida den kan ge ett nytt 

tillskott till beskrivningen av verkligheten. När det gäller denna studie anser jag att den delvis 

bidragit med ett nytt tillskott då ingen studie tidigare undersökt Sfi utifrån ett kritiskt 

fenomenologiskt perspektiv som genom individuella upplevelser även ger kunskap om 

kringliggande strukturer. Den lyfter också fram en grupp elever som är nöjda med sin 

utbildning och kommit vidare till andra studier eller arbete medan annan forskning fokuserar 

på elever som är i pågående Sfi-utbildning. 

Frågor som aldrig ställdes 

Under intervjuerna var det ingen av eleverna som lyfte fram gruppen eller klasskamraternas 

betydelse för upplevelsen av studierna på Sfi. En elev berättade om hur många elever de var i 

klassen och hur läraren upplevde detta. Dessutom berättade eleven att de fick göra 

gemensamma aktiviteter såsom studiebesök och liknande och att detta påverkade motivation 

och glädje, men inget i intervju vittnade om att gruppen eller klassen hade påverkat elevens 

upplevelse. Jag hade inte heller några riktade frågor i intervjun som berörde klassen eller 

klasskamrater. Sådana frågor hade antagligen givit ytterligare en vinkling av studiens resultat.  

Röster som hörs 

Inför studien var min ambition att synliggöra elevernas upplevelse. Dock var det inte helt 

entydigt att det enbart var deras upplevelse som var i fokus eftersom jag också var intresserad 

av att använda en kritisk teori i analysen av resultatet. Något jag funderade över innan studien 

var huruvida elevernas röster, empiri och resultat skulle väga tyngre än min tolkning av 

resultatet utifrån en kritisk teori. Alvesson och Sköldberg (2017) menar att feministisk 

forskning vill göra kvinnors röst hörda, utifrån perspektivet att deras röster tidigare tystats 

ned. I min studie ville jag lyfta fram elevernas röster, framförallt för att det fanns så lite 

forskning kring Sfi utifrån ett elevperspektiv. Jag hade dock en hypotes kring elevernas 

utsatta position, genom deras utanförskap i och med att de saknar egenförsörjning. Det som 

framkom i resultatet fick mig att stanna upp och reflektera kring hur kritisk jag kunde vara i 
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min tolkning av deras berättelse. Eleverna var ju till största del positiva till utbildningen. Jag 

anser det då inte etiskt försvarbart av mig som undersöker detta utifrån en kritisk teori att 

lägga på ett filter som avslöjar organisering och känslor av desorientering och utanförskap 

som eleverna själva inte uttryckt. Tolkningen av empirin sker utifrån kritiska begrepp och det 

är denna balansakt Alvesson och Sköldberg (2008) är en utmaning i den kritiska forskningen. 

Teorin riskerar att överskugga empirin. Därför väljer jag att redovisa resultatet så fylligt som 

möjligt för att möjliggöra en kritisk granskning av min tolkning genom att synliggöra empirin, 

och på så vis bibehålla balansen mellan empiri och teori.  

En annan reflektion kring vems röst som görs hörd är kring resultatet som visar att samtliga 

elever är nöjda med sin utbildning, trots att de hört av andra elever att de är missnöjda. Min 

slutsats är att detta beror på urvalet av intervjuade elever. Deltagandet i studien var frivilligt 

och det i kombination med att urvalet skedde i den grupp elever som kommit vidare till annan 

utbildning har sannolikt påverkat resultatet. För att fördjupa kunskaperna kring elevers 

frustration i hinder på Sfi, bör urvalet ske i just denna grupp, elever som fortfarande studerar 

på Sfi eller som har upplevt Sfi som en fördröjning i vägen mot en etablering i Sverige. 

Eleverna i denna studie däremot upplever redan syftet med Sfi att de fått ”språkliga redskap 

för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta 

studier” (Skolverket, 2019).  

Urvalet styr resultatet 

Att urvalet styr resultatet är kanske inte en förvånande upptäckt, men hur skulle denna studies 

resultat kunna prövas som underlag för en kvantitativ studie för att mäta dess överförbarhet? 

En kombination av resultatet i denna studie, tillsammans med resultaten i Hagströms 

avhandling skulle ge ett brett underlag för kvantitativa frågor till samtliga elever som studerar 

på Sfi. Här skulle krävas ett metodiskt resonemang kring kvalitetskriterier, i relation till 

elevernas språkliga kunskaper och behov av tolk. Att genomföra en kvantitativ förstudie var 

något jag övervägde innan intervjuerna men valde bort detta på grund av tidsskäl. I 

Denscombe (2004) hittar jag stöd för att välja metod utifrån vad som är tidsmässigt 

genomförbart. I efterhand inser jag att det hade varit till stöd för intervjuer, genom fördjupade 

frågor, samt i analysen att ha den kvantitativa studien som underlag i en förstudie. Därför är 

ett förslag till vidare forskning att genomföra kvantitativa studier utifrån denna studies 

resultat, med tillägg av frågor från andra forskningsresultat, förslagsvis Hagström. 

Balans mellan teori och empiri 

Inom det fenomenologiska perspektivet menade Husserl, att man som forskare ska gå till 

sakerna själva för att beskriva fenomenen som de verkligen framträder (Alvesson & 

Sköldberg 2008; Hyldgaard 2008). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att forskarens 

tolkning startar redan vid interaktionen med empiriskt material vilket medför att all empiri är 

teoriladdad. Här var det viktigt att reflektera kring min egen interaktion med det empiriska 

materialet, som i denna studie är de halvstrukturerade intervjuerna som genomfördes. Det är 

min tolkningsrepertoar eller förmåga att föreställa mig olika frågeställningar som påverkade 

vad som var möjligt att komma fram i studien. Därav var det extra viktigt att lämna utrymme 

för flera öppna frågor för att nå både empirisk bredd och fyllighet. Tolkning och reflektion 

bör ske på fler nivåer för att uppnå hög kvalitet i forskningen (Alvesson & Sköldberg 2008) 
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där den första nivån är interaktionen med det empiriska materialet. Nästa nivå är min tolkning 

av resultatet och dess bakomliggande innebörder. Den tredje nivå är en mer kritisk tolkning, 

där ideologier och politisk påverkan synliggörs. Den fjärde nivån berör en språklig reflektion 

och självkritik utifrån ett metateoretiskt plan. Min utmaning var att både genomföra en 

empirinära studie, där jag redovisar en fyllig återgivelse utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv, och försöker komma förbi och utmana min förförståelse, i kombination med ett 

kritiskt perspektiv som söker tydliggöra bakomliggande strukturer som styr och påverkar 

handlingsutrymmet för de studerande som jag intervjuar. Därför har jag valt att redovisa fyllig 

empiri och tydliggöra vilka teoretiska begrepp jag använder när jag kritiskt tolkar empirin. 

Resultatdiskussion 
I den här studien kan man uttyda att elevernas upplevelse av Sfi påverkas både av deras 

tidigare referensramar och hur de lyckas orientera sig i sitt nya hemland. Orienteringen står i 

sin tur i relation till en rad olika aspekter. Att tidigare ha studerat i högre akademiska studier 

som formellt liknar det svenska utbildningssystemet har betydelse för hur väl eleverna känner 

sig orienterade i det svenska utbildningssystemet där Sfi ingår. Om eleven inte alls har 

förväntat sig att studera språk i Sverige påverkas upplevelsen negativt. Utan en kritisk 

självreflektion kring sitt eget lärande kan studier på Sfi upplevas som något helt skilt från 

syftet med utbildningen och istället användas som inkomstkälla. De elever som har upplevt 

begränsade möjligheter i studie- eller yrkesliv tidigare kan nu se nya möjligheter genom Sfi 

och därmed få chansen att utvecklas till det de själva drömmer om. Ifrågasättandet av tidigare 

riktningar, en kritisk reflektion av sina egna uppfattningar, ger också fler möjligheter att prova 

sig fram i nya roller.  

Att språk och identitet är nära sammankopplat finns mycket belägg för. Se till exempel 

Skolverkets publikation, Greppa språket (2016) där man redogör för olika syn på identitet och 

dess relation till språket. Hagström (2018) menar ur ett kritiskt fenomenologiskt perspektiv att 

kunskap kan ses som objekt som individer har olika tillgång till. Med detta vill jag också 

hävda att språk kan ses som objekt som varierar i tillgänglighet för olika individer och 

grupper. Nyanlända i Sverige ges tillgång till språket, svenska, bland annat via Sfi, för att ges 

en möjlighet till en trygg etablering i Sverige. Eleverna i den här intervjun vittnar om 

svårigheterna att tillgodogöra sig språket. De teoretiska begrepp jag valt att utgå ifrån i denna 

undersökning kan förklara dessa svårigheter utifrån två olika perspektiv, det individuella och 

det strukturella. Den kritiska fenomenologin lyfter fram kopplingen mellan dessa båda. Den 

enskilde personens berättelse ger information om den omkringliggande strukturen och med 

kritisk tolkning av resultatet kan forskaren se vilka strukturer som formar och påverkar 

individens upplevelse. Jag har försökt att redogöra för elevernas enskilda upplevelser kopplat 

till den kritiska teorin och gör härmed en mer kritisk tolkning av resultatet.  

Samtliga elever i denna intervju har kommit vidare i övergången från sitt tidigare hemland, 

språk, utbildning och arbete. De har inte beskrivit övergången i ord eller uttryck som ger en 

bild av en omvälvande upplevelse. Att befinna sig i ett förvirrande dilemma torde dock vara 

giltigt för samtliga elever som kommit till Sverige, där de fått lära nytt språk och hitta en ny 

karriärväg. Det förvirrande stadiet är däremot extra tydligt i de lägen en elev beskrev som 

jobbigt, där de förvänts prestera i språk som de inte har kunskap om och som de egentligen 
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inte vill studera. Andra elever vill inte studera, de vill arbeta. De hade inte förväntat sig att 

studera svenska, de vill arbeta och bli självförsörjande. Deras förväntningar på den nya tiden i 

Sverige står i relation till deras tidigare livserfarenheter. De uttrycker som att de tar ett avsteg 

från sin livskurs när de förväntas studera när de själva anser sig vara i en fas där de ska arbeta 

och vara självförsörjande. Detta stämmer väl överens med den kritiska fenomenologins 

förklaring kring hur människor orienterar sig kring spår med löfte om att det i framtiden ska 

ge utdelning. De elever som upplever att de hellre vill arbeta och vara självförsörjande ger 

uttryck för att vara i ett avvikande spår i livet, de vill hellre vara i arbete. 

Utbildningen fyller sitt syfte 

I resultatet framgår en bild av att eleverna anser att de genom Sfi fått möjlighet att lära och 

utveckla språket och därmed fått tillgång till andra delar av det svenska samhället. 

Utbildningens syfte, som det formuleras i kursplanen, att eleverna ska få utveckla ett 

funktionellt andraspråk för aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv synes hos dessa 

intervjupersoner vara uppfyllt. Eleverna anser att de fått tillgång till den utbildning de 

behövde för att etablera sig i det svenska samhället. Detta skiljer sig från Abdullahs (2017) 

slutsatser att lärandet som sker inom etableringsinsatserna inte överensstämmer med målen. 

Abdullah har främst undersökt samhällsorienteringen inom etableringsinsatserna, vilket gör 

det rimligt att anta att skillnaden mellan resultaten kan hänvisas till att de undersöker olika 

delar av etableringsinsatserna. Sfi-utbildningen, som den upplevs av intervjupersonerna i 

denna studie, uppfyller målen och syftet med utbildningen. Detta skiljer sig också från 

Lindberg och Sandwalls (2012) beskrivning av en utbildning med negativ resultatutveckling. 

Här menar Lindberg och Sandwall dock att det saknas en riktig analys kring bristande 

måluppfyllelse i ut bildningen. Utifrån kritiska begrepp kan man hävda att de intervjuade 

eleverna orienterar sig i riktning framåt och får genom utbildningen tillgång till de vidare 

objekt och rum, de behöver för sin etablering. Eleverna är orienterade och befinner sig i de 

rum där deras kroppar får ta utrymme, men får även stöd i övergångarna till nästa rum, enligt 

en livskurs. Här skulle det vara möjligt att anta ett mer kritiskt perspektiv och lyfta fram 

organiseringen av Sfi som segregerad från det ordinarie utbildningssystemet. Det skulle också 

vara rimligt att hävda en tydlig förminskning av invandrares tidigare kunskaper då de inte 

tillvaratas på den svenska arbetsmarknaden eller att de anpassat sig och inte kräver att få ta 

upp den plats som rimligen borde vara deras rättighet. Att de på grund av att deras kroppar 

inte följer den vita mannens normer har rättat in sig och istället formulerar en tacksamhet över 

den möjlighet de har givits. Om detta hade varit en studie med mer tyngd åt kritisk teori och 

saknat det fenomenologiska inslaget, hade ovanstående påståenden varit mycket rimliga. Men 

då det fenomenologiska perspektivet, med fokus på individernas upplevelse, formulerat i en 

fyllig empiri i resultatdelen ovan, inte återger något av denna segregerade eller 

marginaliserande upplevelse, blir slutsatsen fel om jag skulle hävda att det var resultatet i 

denna studie. Upplevelsen av att vara marginaliserad, avskuren från resten av samhället, 

framkommer aldrig i elevernas egna utsagor, även om det från ett kritiskt teoretiskt perspektiv 

framstår som tydligt. Därför menar jag att det var av stor vikt att kombinare det 

fenomenologiska perspektivet med en kritisk teori för att få ett balanserat resultat.  
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Varierande upplevelser av språkutveckling 

I resultatet framgår att vissa elever upplever att deras språkutveckling sker mycket snabbare 

på en arbetsplats. Detta motiverar de genom påståendet att det som tar flera år på Sfi sker 

under bara ett fåtal månader på en arbetsplats. Detta stämmer inte överens med tidigare 

andraspråksforskning (Lindberg 2002, och Sandwall 2013). Språkforskning har tidigare visat 

att språkutvecklingen gynnas av formell undervisning och att progressionen till och med kan 

hämmas på arbetsplatser där andraspråkstalare inte möter tillräckliga möjligheter att använda 

språket. Hur kommer det sig att eleverna då upplever motsatsen? En möjlighet är att eleverna 

i undervisningen fått de grundläggande språkliga kunskaper de behöver för att utvecklas 

snabbt när de kommer till en arbetsplats. En annan rimlig förklaring kan vara intensiteten i 

språkanvändningen ökar när de kommer till en arbetsplats där de tvingas använda sina 

kunskaper. En tredje möjlig förklaring kan vara att elevernas motivation för den språkliga 

utvecklingen ökar när de kommer i skarpa lägen där deras kunskaper prövas. Ytterligare en 

förklaring kan vara att det språk som krävs på arbetsplatsen inte motsvarar samma 

kunskapskrav som den formella undervisningen kräver, det vill säga att de språkliga kraven i 

skolan upplevs som högre ställda än de på arbetsplatsen. Lindberg (2002) menar att 

invandrare med kort eller ingen tidigare utbildningsbakgrund ofta hänvisas till yrken som 

ställer lägre krav på ett utvecklat språk med rikt ordförråd. 

Antaganden om ålder 

Hagström (2018) diskuterar ålder som en organiserande livslinje utifrån vilken människor 

skapar sig en uppfattning om att livet som linjärt. Denna uppfattning innebär att människor 

har föreställningen om vilka hållpunkter i livet som ska komma i en viss ordning. I denna 

studie är det framförallt i vilken tid i livet som utbildning ska ske som är relevant att 

diskutera. En av eleverna framhåller att människor från andra länder och kulturer har olika 

inställningar och inte vill studera när de kommer till Sverige. Anledningen till att de inte vill 

studera, menar intervjupersonen, är att de är för gama, redan gifta, är hemma och tar hand om 

barn eller helt enkelt för att de är kvinnor. Eleven menar att dessa uppfattningar skiljer sig ät 

mellan människor från olika länder och hänvisar till människor som är uppvuxna i Sverige 

som har inställningen att det är bra att studera, oavsett tidsperiod i livet. Detta ger ett uttryck 

för det som eleven uppfattar som attityder mot livslångt lärande. Om detta finns mycket mer 

att säga men jag vill hålla fast vid Hagströms definition av begreppet ålder som organiserande 

riktlinje och problematisera detta ytterligare. Hagström skriver ”Livskursen kan utifrån det 

förstås som ett socialt och kulturellt åldersschema, en normativ och förgivettagen, tidsmässig 

riktlinje som organiserar människor på deras väg genom livet.” (Hagström, 2018, s. 55). I 

utbildningen inom Sfi kan det alltså finnas motsättningar i hur enskilda personer upplever det 

socialt kulturella åldersschemat, om vad som förväntas av dem i deras utbildning mot ett 

arbete och om detta är ”rätt” tid för utbildning. Det svenska utbildningssystemet, med 

utvecklad vuxenutbildning för de som saknar tidigare skolbakgrund, kan alltså krocka med 

elevernas tidigare föreställningar, den normativa riktlinje de formats av i tidigare skeenden av 

livet. Det finns många frågor att reda ut i detta. Ett exempel är hur länge en människa behöver 

vara i ett socialt och institutionellt sammanhang för att formas av dess normativa 

förgivettaganden? Intervjupersonen till exempel hävdade att hen har ett öppet sinne och 

förstår hur andra människor tänker och var inställd på att plugga vidare, trots att eleven redan 
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hade en yrkesutbildning. Denna individ hade ett ”öppet sinne” och kunde reflektera kring 

normer kring ålder medan eleven menar att andra inte gör det. Här ser jag en brist i Ahmeds 

och Hagströms resonemang som menar att orientering sker i växelverkan mellan individ och 

social organisering. För att utgå från att individen även skapar rummet finns ett antagande om 

att individen har en oföränderlig kärna. Det är också problematiskt att formulera vilka 

sammanhang som formar individens föreställningar och vilka som inte gör det. Vi ingår ju 

alla i flera sociala sammanhang och för intervjupersonerna i denna studie så har de bytt 

sociala rum. Därför är det svårt att diskutera kring vilken social ordning som påverkar dem. 

Det är sannolikt både den tidigare sociala ordningen i deras närhet historiskt i kombination 

med det nya landets sociala ordning. Lundgrens (2005) forskning visar att kvinnorna som 

studerar på Sfi påverkas av flera kulturella gemenskaper som styr och begränsar deras 

agerande.  

Lindberg och Sandwall (2012) menar att språk och kultur är tätt sammanknippade och att 

språket bär på kulturella värderingar. Om jag kombinerar dessa utgångspunkter att människor 

orienteras i växelverkan med den sociala ordningen, att den sociala ordningen återfinns i 

kulturella gemenskaper, och att elever på Sfi deltar i flera kulturella gemenskaper borde 

slutsatsen vara att Sfi-elevers orientering sker inom flera områden parallellt. Det är såklart 

samma förutsättning för människor som inte flyttar till andra länder och byter kulturella rum 

och finner sig i en ny social ordning, men för nyanlända som studerar på Sfi borde det 

återfinnas en stor mängd möjliga sociala ordningar att formas i växelverkan med. Det svenska 

utbildningssystemet som ett institutionellt sammanhang, det tidigare hemlandets 

utbildningssystem, den nuvarande sociala gemenskapens attityder och de olika kulturella 

förgivettaganden som också återfinns i skolan som mötesplats. Och då har jag lämnat 

resonemanget kring kultur som begrepp utanför denna diskussion. Den stora frågan i detta 

resonemang i förhållande till denna studie blir; i relation till vilken social ordning formas och 

orienteras elevernas uppfattning kring tiden som linjär där vissa hållpunkter sker i en viss 

ordning? Och svaret blir att det är flera olika sociala ordningar som har betydelse. 

Väntan och fördröjning 

Innan studien hade jag en förförståelse att eleverna som studerar på Sfi upplever det 

frustrerande att vänta på att få göra nationella prov för att komma vidare i sina studier. Utifrån 

min arbetslivserfarenhet som lärare på Sfi var detta ett av mina ”foreshadow problems” 

(Hammersley & Atkonsin, 2007). Ett ”foreshadow problem” är det antaganden eller problem 

en forskare ser innan undersökningen startar. Mitt antagande var således baserat på mina 

möten med elever i Sfi-utbildningen som explicit uttryckt en frustration över att de inte kom 

vidare i utbildningssytemet. När jag granskar resultatet från intervjuerna ser jag att de 

intervjuade eleverna, som har tagit sig igenom Sfi-utbildningen (under en relativt kort 

tidsperiod) inte upplevde en frustration i att bli fördröjda eller stoppade. Mitt ”foreshadow 

problem” verifierades alltså inte i denna undersökning. Det skulle kunna bero på att de hade 

förmågan att tillgodogöra sig språkkunskaper så att de snabbt kunde ta sig vidare. Eller att de 

inte längre kände en frustration eftersom de hade lämnat Sfi bakom sig. Att bli fördröjd eller 

hindrad är också applicerbart på de intervjuade eleverna som samtliga har bytt utbildningsväg, 

men ingen av de intervjuade uttryckte någon form av frustration eller negativa känslor kring 
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detta. En elev uttryckte tvärtom en chans att äntligen få studera det hen vill då den tidigare 

utbildningen i hemlandet enbart valdes för att betygen inte räckte till drömutbildningen och 

det inte fanns i utbildningssystemet att höja tidigare betyg. Min förförståelse och resultatet i 

Hagströms avhandling, där själva titeln avslöjar slutsatsen kring hinder och fördröjning, är 

alltså inte några direkta resultat som syns i denna studie. Däremot lyfter Hagström fram en 

avvikande uppfattning hos en av de intervjuade eleverna som menar att vuxenutbildningen 

kan vara en möjlighet för att nå sina framtida mål. Det är denna avvikande uppfattning i 

Hagströms studie, som är majoritetsuppfattning i denna studie. Min slutsats är att detta beror 

på urvalet av intervjuade elever och vilket jag diskuterat ovan. Lindberg och Sandwall (2012) 

menar att den stora variationen i språkutvecklingen hos vuxna invandrare beror på en 

kombination av individuella förutsättningar, omständigheter i det kringliggande samhället 

samt till viss del undervisningens kvalitet och innehåll. Därför är det intressant att fördjupa 

vidare om differensen i resultat beror på individuella förutsättningar, samhälleliga 

omständigheter eller undervisningens kvalitet och innehåll. 

Avsaknad av ”de andra” 

Ett vanligt förekommande begrepp i andraspråksforskning och identitetsforskning är ”de 

andra” (Carlsson 2002). ”De andra” som begrepp är sprunget ur ett etnocentriskt perspektiv 

som i detta sammanhang innebär en åtskillnad mellan svenskar och invandrare, alltså mellan 

personer som själva och vars föräldrar är födda i Sverige, i relation till invandrare som själva 

eller vars föräldrar är födda i andra länder. Detta i sig är mycket problematiskt eftersom det 

inte finns en skarp gräns i vilka som uppfattas som invandrare eller svenskar men begreppet 

tydliggör en distinktion. Hagström (2018) använder begreppet svenskhet för att tydliggöra 

skillnaden mellan svenskfödda och invandrare. Svenskheten är gränsdragningen mellan 

svenskfödda och det är med denna som referensram nyanlända rasifieras och underordnas 

tillgång till makt. Även Rosén (2013) lyfter fram denna skiljelinje mellan människor genom 

att undersöka föreställningar om kön och nation inom Sfi-utbildningen. Det var med denna 

utgångspunkt jag genomförda denna studie och intervjuerna. Utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv var jag nyfiken på att lyssna till individens upplevelse, med ett kritiskt perspektiv 

lyssnade jag efter bakomliggande strukturer och berättelser som vittnade om känslor av 

utanförskap eller att inte passa in. 

I intervjuerna framförde enbart en av eleverna några yttranden som vittnade om denna 

åtskillnad mellan svenskhet och invandrare. Eleven berättade att ”vi är inte som ni tror att vi 

är”. Alltså att det fanns en skillnad mellan vi och dem och att vi inte förstår varandra. 

Eftersom detta begrepp är återkommande i studier om identitet och andraspråksutveckling, 

och i tidigare forskning, hade jag en förbestämd uppfattning att det skulle vara mer 

genomgripande och att eleverna skulle uttrycka det oftare och i större omfattning. Detta var 

inget jag efterfrågade explicit men förväntade mig ändå att det skulle uttalas. Men jag hade 

fel. Jag tycker att det är svårt att fördjupa mig i ett svar i denna fråga. Om jag skulle ställa 

frågan i intervjun, om skillnaden mellan vi och dem eller om eleverna upplevt denna skillnad, 

skulle de ju implicit fått en uppmuntran av mig att se denna skiljelinje. Att de inte uttryckte 

det i större omfattning anser jag vara anmärkningsvärt och ur ett perspektiv positivt. Kan jag 

våga tro att de också ser sig själva som en integrerad del i det svenska samhället? Ur ett 
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perspektiv vore det logiskt med tanke på deras snabbhet att adaptera det svenska språket och 

hitta en väg vidare i både arbete och utbildningssystem Detta innebär att Hagströms slutsatser 

inte är överförbara till min studie, och kanske inte heller till Sfi. Det finns några olika 

alternativa förklaringar till dessa skillnader i resultat. Det ena som jag har förklarat, att urvalet 

styrde resultatet och att det visst finns upplevelser hos elever på Sfi som verifierar teorin kring 

rasifiering. En annan förklaring är att vuxna elever har en annan upplevelse som skiljer sig åt 

från ungdomarnas. En tredje förklaring kan vara att jag i min studie inte ställde några riktade 

frågor kring detta område vilket gjorde att eleverna inte heller berättade något om dessa 

negativt kopplade upplevelser. 

Svenska språket är svårt 

Flera av intervjupersonerna uttryckte att svenska språket var svårt. När det gäller svenskans 

svårighetsgrad i jämförelse med andra språk tar Källström (2012) upp ett antal aspekter som 

är återkommande problematiskt, oavsett förstaspråk. Samtliga delar han nämner är viktiga 

aspekter för lärare att ta hänsyn till vid undervisning av andraspråk, vilket synliggör vikten av 

att språkundervisning bör ske av utbildade lärare. Utifrån ett kritiskt perspektiv kan man kalla 

svenska språket för objekt som eleverna ges tillgång till i rummet skola. När 

intervjupersonerna ges möjlighet till handlingsutrymme, genom tillgång till andra rum och 

objekt, upplevs erövringen av huvudobjektet, svenskan, som ännu svårare. Det som torde vara 

en möjlighet till utbredning, genom arbetsförmedlingens andra aktiviteter, upplever 

intervjupersonerna istället som försvårande för den språkliga progressionen. De uttrycker att 

de inte ser meningen att vara i en annan aktivitet hos en annan aktör när det huvudsakliga 

syftet är att lära sig det svenska språket, vilket sker på Sfi. Begreppet utbredning förklarar 

Ahmed och Hagström är möjlighet till handlingsutrymme. Möjligheten till utbredning är 

beroende av hur världen är organiserad och inte avhängig den enskilde individens förmågor 

att ta sig vidare. I detta fall finns en organiserad möjlighet för eleverna på Sfi, att förflytta sig 

till nya rum och få tillgång till fler objekt, kunskaper och personer, genom andra aktiviteter. 

Trots detta uttrycker de intervjuade att de andra aktiviteterna inte bidrar till detta. Ur ett 

kritiskt fenomenologiskt perspektiv vore det intressant att fördjupa sig i dessa andra 

aktiviteter för att få mer information om hur motsägelsefull denna upplevelse är. Den sociala 

ordningen är organiserad för att den enskilde individen ska ges större handlingsutrymme men 

de individer jag har intervjuat uppfattar inte denna möjlighet. Däremot upplevde de elever 

som fått stöd av personer utanför utbildningen att ta steget över till arbetslivet att det var 

betydelsefullt att få uppmuntran från andra än lärarna på utbildningen. Att uppmuntran av 

andra människor också är något som påverkar elevernas språkutveckling positivt redovisas 

också i annan forskning. Abdullah (2017) redogör för liknande resultat där Sfi-elever berättar 

betydelsen av uppmuntran och stöd från de som har svenska som modersmål.  

Avslutande reflektioner 
Med denna studie vill jag påstå att de intervjuade eleverna i denna undersökning var nöjda 

med sin utbildning. Det jag hade förutspått i resultatväg, en frustration kring tiden som 

spenderas i utbildning verifierades inte i intervjuerna. Däremot kunde de intervjuade eleverna 

berätta om vänner som upplevde denna frustration. De resultat som framkommit i annan 

forskning, att nyanlända elever upplever en gränsdragning mellan dem och människor födda i 
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Sverige, och att de hamnat i ett sidospår i livet, genom att vara tvungna att påbörja 

språkstudier, kunde inte bekräftas hos eleverna i denna studie. Däremot ansåg de intervjuade 

eleverna att de genom Sfi, förutom språkkunskaper, även fått verktyg för sin etablering i det 

svenska samhället. Ur ett kritiskt perspektiv är det svårt att tolka resultatet utifrån en särskilt 

utsatt grupp, när de själva inte formulerar detta. Etableringen i samhället, genom egen 

försörjning via studier eller arbete är också något de intervjuade eleverna uppnått, enligt vad 

de själva menade berodde på uppmuntran från lärare och personer utanför utbildningen. När 

eleverna berättade om sina upplevelser av studier på Sfi nämnde de ett antal olika faktorer 

som påverkade dem. Bland annat var det förväntningarna på att studera, livsvillkor i 

hemländer, tidigare studier, lärarnas bemötande, kulturella antaganden, stöd och uppmuntran 

från personer utanför utbildningen och utbildningens flexibilitet som påverkade deras 

upplevelse. Detta visar att det för vuxna nyanlända är en rad olika faktorer som påverkar deras 

studiesituation och även därmed språkutveckling. Detta stämmer också väl med Lindberg och 

Sandwalls (2012) yttranden om att det för vuxna andraspråksinlärare är en rad olika faktorer 

som påverkar språkinlärningen, såväl individuella förutsättningar, omständigheter i samhället, 

undervisningens karaktär samt att koncentrationen ofta störs på grund av tidigare traumatiska 

upplevelser. På grund av denna komplexitet i förutsättningar för lärande hos vuxna nyanlända 

är det viktigt att fortsätta utforska detta område och jag hoppas att denna studie kan vara ett 

litet tillskott i denna forskning. 

Förslag på vidare forskning 
Utifrån resultat, analys, slutsatser och diskussionen ovan föreslår jag här några områden för 

vidare forskning. Ett enkelt steg är att genomföra en kvantitativ studie som prövar denna 

studies resultat, tillsammans med annan relevant forskning, på en större grupp Sfi-elever. 

Detta skulle vara relevant för att testa denna studies generaliserbarhet och överförbarhet. Det 

finns några anmärkningsvärda resultat som är värda att prövas kvantitativt. Dessa frågor är 

framförallt upplevelsen att språket utvecklas snabbare på en arbets- eller praktikplats. 

Resultatet i denna studie går tvärtemot tidigare andraspråksforskning. En annan fråga är 

huruvida eleverna upplever utbildningen på Sfi som ett sidospår, en omväg, mot det riktiga 

livet. 

En annan intressant undersökning är att ställa samma frågor men med ett annorlunda urval 

och undersöka hur elever med långsam språklig progression upplever sina studier på Sfi. 

Samtliga intervjupersoner i denna studie berättar om en relativt kort tid för att genomföra sin 

utbildning på Sfi och det är intressant att undersöka hur deras upplevelse skiljer sig från de 

elever som tar längre tid för att slutföra studierna. 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är hur vuxna nyanlända orienterar sig i ett nytt land 

i förhållande till påverkan från sociala medier, och den sociala koppling de har till sina 

tidigare livssituationer. Intervjupersoner i denna studie skildrar en verklighet som innebär att 

en stor del av tankeverksamheten finns i det tidigare hemlandet, där familj och vänner finns 

kvar, och som intervjupersonerna ser via sociala medier dagligen. Detta försvårar elevernas 

fokus på studier i svenska språket. 
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Bilaga 1 

 
 

Missivbrev  

 

Undersökning om upplevelser av studier på Sfi, Svenska för invandrare 

 

Jag studerar pedagogik på Mälardalens högskola och skriver just nu en uppsats om Sfi och 

därför vill jag gärna intervjua dig som tidigare har studerat på Sfi. 

 

I Sverige finns inte så mycket forskning kring hur elever på Sfi upplever sin utbildning. Därför 

tycker jag att det är extra intressant att få intervjua dig som har studerat på Sfi för att få veta 

vad du tyckte. Det spelar ingen roll när eller i vilken kommun du har studerat. Det viktiga är 

att du vill berätta om hur det var för dig. 

 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst välja att tacka nej 

eller avbryta intervjun.  

 

Intervjun kommer att ske på skolan, den tid som passar dig, och tar ungefär en halvtimme. 

Jag kommer att spela in intervjun för att kunna komma ihåg allt som sägs men du kommer 

att vara helt anonym i den uppsats som jag skriver. Jag kommer inte heller att skriva skolans 

eller kommunens namn i uppsatsen. 

 

Om du har några frågor om undersökningen kan du kontakta mig på mobilnummer 0709-

663000 eller mail Angelica.gunnarsson79@gmail.com. Vid frågor kan du också kontakta min 

handledare Ulrika Jepson Wigg på Mälardalens högskola. Du når Ulrika via mail 

ulrika.jepson.wigg@mdh.se eller telefon 021-101665.  

 

Du kan också be dina lärare om hjälp att komma i kontakt med mig. 

 

 

Med vänlig hälsning Angelica Gunnarsson

mailto:Angelica.gunnarsson79@gmail.com
mailto:ulrika.jepson.wigg@mdh.se


Bilaga 2 

 
 

 

Intervjuguide 

 

Berätta om din bakgrund 

Var kommer du ifrån? 

Hur länge har du varit Sverige? 

Studerade du innan du kom till Sverige? Vad studerade du? 

Arbetade du innan du kom till Sverige? Med vad? 

 

Berätta om Sfi 

När studerade du på Sfi? 

Var studerade du på Sfi? 

Vad gjorde du innan Sfi? 

Hur var det för dig att studera på Sfi? 

Vad lärde du dig på Sfi? Vad var det viktigaste du lärde dig? Lärde du dig något oviktigt? 

Vad tyckte du om att studera på Sfi? Vad var bra? Var något dåligt? 

Har du några åsikter om Sfi som du tycker att det är viktigt att lyfta fram? 

Om du fick bestämma över Sfi hur skulle det vara då? 

 

Berätta om tiden efter Sfi 

Vad gjorde du efter Sfi? 

Hur är din nuvarande utbildning i jämförelse med Sfi? 

Vad vill du göra i framtiden? 

 

Övrigt 

Har jag missat någon fråga? 

Vill du berätta något mer än det jag har frågat om? 


