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Sammanfattning: 

Studiens syfte är att beskriva vägledning på SFI i en kommun och vilka färdigheter som krävs för arbetet ur 
vägledarperspektiv. Sex utbildade studie- och yrkesvägledare verksamma inom SFI-skolor samt kommunens 
antagningsenhet har intervjuats. Arbetets ansats är kvalitativ och intervjuerna har varit semistrukturerade. 
Resultatet analyseras utifrån Careership-teorin och Vance R. Peavys konstruktivistiska tankegångar om 
interkulturell vägledning.  
Resultatet visar att vägledning på SFI till stor del handlar om att delge information och besitta en 
interkulturell kompetens samt en förmåga att skapa kommunikation utan att den sökande helt behärskar 
svenska språket. Vägledarnas roll behöver tydliggöras för både kolleger och sökande och tid är en 
nyckelaspekt för framgångsrik vägledning.  
De sökandes utbildningsbakgrund påverkar vägledningen i hög grad och vägledarens roll blir viktig både som 
kunskapskälla och medmänniska. Vägledarna blir förvaltare av både kulturellt och socialt kapital som de har 
ett visst ansvar för att portionera ut till de sökande. SFI-verksamheten  kan ses som ett fält där vägledare har 
en svag position då deras uppdrag ofta är otydligt och inte alltid ges tillräckliga resurser. I relation till de 
sökande har vägledarna dock en stark position då de besitter kapital som de studerande behöver för att stärka 
sina egna positioner och kunna börja om från början. 
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1. Inledning  
 

Utan en gedigen studie- och yrkesvägledning är det för många elever knappast möjligt att 

formulera mål, kartlägga utbildningsbehov och navigera sig fram genom ett komplext 

utbildningssystem.(…) Nyanlända har ofta både dåliga kunskaper i svenska språket och 

bristande kunskap om det svenska utbildningssystemet, vilket gör det till en nästan omöjlig 

uppgift att veta vilken kombination av kurser och andra utbildningsinsatser som krävs för att 

arbeta inom olika yrken. Yrkes- och studievägledaren blir ofta helt avgörande för att den 

enskilde ska finna rätt väg genom utbildningssystemet(Prop. 2014/15:85, sidor 32-33 )	  

 

Den 16:e juni 2015 antogs ett lagändringsförslag angående utbildning i svenska för invandrare 

(i denna text benämnd som SFI). I prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning – en 

effektivare sfi och vuxenutbildning är en av förändringarna att hemkommunen nu ska vara 

skyldig att erbjuda vägledning till den som vill studera SFI eller grundläggande kurser i 

svenska som andraspråk. SFI är en stor del av integrationsprocessen för invandrade personer 

och vägledningen pekas nu ut som en viktig faktor för en effektivare SFI-verksamhet. 

I mitt arbete inom SFI har jag sett hur SFI och de efterföljande kurserna i svenska som 

andraspråk av många upplevs som ett evighetsprojekt. Istället för att fungera som en bro 

mellan den studerande och arbetsmarknad så verkar utbildningsvägen ofta kännas som en 

mur. En närmare studie av vägledning för studerande på SFI hoppas jag ska kunna belysa hur 

vägledare kan vara en del i att underlätta studie- och livsplaneringen och möjligheterna att ta 

sig in på svensk arbetsmarknad och i förlängningen etablera sig i svenskt samhälle. 	  

Vägledning för personer som är nya i samhället är ett unikum på många vis. Dels kanske 

planen för alla inte nödvändigtvis är att stanna en längre tid i Sverige, vilket i sig påverkar 

vilken typ av vägledning som är lämpad för dem. Dels krävs mycket information för att kunna 

navigera i ett helt nytt samhälle med ett helt nytt språk och beroende på var personer kommer 

ifrån är kulturskillnaderna av varierande grad. Om vi antar regeringens hypotes att studie- och 

yrkesvägledare "ofta blir helt avgörande för att den enskilde ska finna rätt väg genom 

utbildningssystemet"(Prop. 2014/15:85, sida 33) så är en närmare studie av vägledningens 

praktik av hög relevans.	   
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Mitt syfte är att ur vägledarperspektiv beskriva vägledning inom SFI i en kommun med 

särskilt fokus på vilka färdigheter som används och/eller behövs utifrån följande 

forskningsfrågor: 	  

1. Skiljer sig vägledning på SFI från annan vuxenvägledning och i sådana fall på vilka 

sätt? 	  

Här vill jag ta reda på hur vägledare arbetar inom SFI och varför, samt hur de tänker kring sin 

specifika målgrupp till skillnad från vuxenvägledning inom andra skolformer såsom 

kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och/eller universitet. 
	  

2. Vilken kunskap och vilka kompetenser krävs i vägledning inom SFI? 	  

Här vill jag ta reda på om det finns några särskilda behov gällande kunskap och kompetenser 

hos vägledaren utifrån det specifika perspektivet att vara ny i svenska samhället.  
	  

3. Hur påverkar vägledarens färdigheter inom kommunikation och språk vägledningen 

inom SFI? 	  

Den här frågan kan belysa hur vägledare tänker kring specifika samtalsfärdigheter som 

behövs inom den här målgruppen. Frågan belyser förhoppningsvis språket och 

kommunikationens koppling till individens makt gällande fria och underbyggda val, vilket 

också innebär att även de SFI-studerandes språkliga och kommunikativa färdigheter kommer 

att beröras. Färdigheter definieras i denna studie som kunskaper och kompetenser och 

kommunikation som olika sätt att nå gemensam förståelse kring olika ämnen.  

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 	  
Här redogörs för SFI som skolform för att ge en förståelse för verksamheten som 

informanterna arbetar i. Temat språk och integration behandlas som en bakgrund till min 

tredje forskningsfråga och även till SFI-verksamhetens integrerande uppdrag. Slutligen 

redogörs för tidigare forskning inom vägledning på SFI samt vägledning med personer med 

svenska som andraspråk. Mer allmän teoribildning kring interkulturella möten och vägledning 

specifikt återkommer under avsnittet teoretiska utgångspunkter.  	  	  
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2.1 Utbildning i svenska för invandrare (SFI): en översikt 	  
Utbildning i svenska för invandrare ligger under kommunernas ansvar och ska rusta 

invandrade personer med språkkunskaper för att kunna kommunicera men också bli delaktiga 

i samhällslivet. Alla bosatta i Sverige som är över 16 år och saknar grundläggande svenska 

har rätt att läsa SFI. Utbildningen är individuellt anpassad då det för vissa bara handlar om att 

lära sig svenska, medan det för andra också kan handla om att lära sig skriva och läsa 

överhuvudtaget.  	  

Speciellt med SFI är att det finns olika studievägar och kurser beroende på den studerandes 

utbildningsbakgrund. Beroende på vilken studieväg den studerande går så börjar hen också på 

olika kurser. Studerande med väldigt kort, eller ingen utbildning, går studieväg 1 och börjar 

med kurs A. Studerande med kort utbildningsbakgrund går studieväg 2 och börjar på kurs 

B. Studerande med längre utbildning går studieväg 3 och börjar på kurs C. Det innebär att 

såväl A-, B- och C-kursen kan vara kursen den studerande börjar med eller en 

fortsättningskurs. Om den studerande går studieväg 1 så kan hen till exempel behöva lära sig 

att läsa och skriva, varför kurs B eller C är för svåra att börja med, medan studerande på 

studieväg 3 har studerat under en längre tid och kan gå direkt på kursinnehållet i kurs C.	  

SFI ska kunna kombineras med arbete eller andra studier och utbildningen har kontinuerligt 

intag (inom kommunen jag har studerat kommer det vanligtvis nya elever varje vecka). 

Utbildningens längd beror också på individuell progression. En studerande kan klara av SFI 

kurs B på exempelvis två månader, medan en annan behöver ett år. SFI erbjuds idag inom 

kommunala skolor samt upphandlade privata skolor(Skolverket, 2015). 
	  

Det finns ett flertal studier som diskuterar SFI och däribland även vad SFI egentligen är och 

kan definieras som(bl. a. Lindberg & Sandwall, 2012, Dahlström, 2004, Rosén 2013). SFI kan 

exempelvis ses som en del av arbetsmarknads- eller integrationsåtgärder eller som ren 

språkutbildning(Hamberg, 2015). Leena Hamberg(2015) har i sin avhandling Samverkan i 

och med språket bland annat studerat språkundervisningens roll i en kommunal gränsaktivitet 

för nyanlända flyktingar. Hon skriver att "steget från att kunskaper i svenska värderas högt 

som ett redskap är inte långt till att språkutbildningen definieras som en integrationsåtgärd 

och som en arbetsmarknadsåtgärd"(sida 237).  
	  

Skolinspektionen gjorde 2010 en granskning av SFI och nämner kort vägledningen som en del 

i ökad kvalitet: "Möjligheter till inflytande är beroende av tillgängligheten till information 

som kan ges till exempel genom studie- och yrkesvägledning, samtal via tolk och skriftlig 
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information på olika språk. Möjligheten för deltagare inom sfi att påverka behöver 

stärka"(sida 7). Vidare beskrivs hur studerande varken fått eller förstått information kring vad 

de kan göra samtidigt som de läser SFI, exempelvis kombinera med andra kurser. 

Granskningen visar hur det skiljer sig åt med avseende på när den studerande erbjuds 

vägledning, ibland först i slutet av sina SFI-studier och ibland först när de har avslutat sina 

SFI-studier. 2011 publicerar Skolinspektionen ytterligare en granskning av SFI som riktas 

mot "studieväg 1 och 2 eftersom tidigare undersökningar, liksom statistik, visar att det är 

särskilt svårt för studerande på dessa studievägar att nå målen"(sida 6). I denna nämns dock 

ingenting om studie- och yrkesvägledning eftersom fokus ligger på undervisning men det 

framkommer att "tydliga ramar och förutsättningar för sfi finns enbart i ett fåtal kommuner" 

(sida 14) samt att SFI "sällan är en prioriterad verksamhet i kommunerna. Det är 

Skolinspektionens bedömning att kommunerna måste lyfta fram verksamheten, som den 

utbildningsverksamhet det faktiskt är, på ett annat sätt än vad som sker i dag"(sida 19).  
	  

I Skolverkets Allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning (2013) står det, 

apropå vuxenutbildningens många studerande med svenska som andraspråk samt olika typ av 

utbildningsbakgrund, att "kommunen behöver ha kunskaper om vuxenutbildningens 

målgrupper och vilka informationskanaler de använder för att inhämta information. 

Informationen behöver ge en tydlig bild av den studie- och yrkesvägledning som erbjuds så 

att individen vet vad han eller hon kan förvänta sig av den. Nyanlända elever behöver, oavsett 

skolform, få information om utbildningssystemet, sina möjligheter till studier och 

arbetsmarknadens kompetenskrav"(sida 32).  
	  

Jenny Rosén (2013) studerar i sin avhandling Svenska för invandrarskap? Språk, 

kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare diskurs, 

kategorisering och identitetsskapande inom SFI. Slående beskriver författaren hur lärarna på 

SFI kan betraktas ha en maktposition samtidigt som de är underordnade. I relation till 

eleverna har de maktpositioner då de har svenska språket, kunskap om samhället och 

utbildningssystemet samt makten att bedöma och betygsätta. Däremot i relation till 

exempelvis politiker och media och de krav och förväntningar som ställs på SFI-

undervisningen har de en svag röst. Rosén behandlar också intersektionalitet, alltså att i 

analyser titta på hur olika kategorier av identitet såsom kön, klass och etnicitet påverkar och 

är i ständig relation till varandra. Avhandlingen menar med delvis bakgrund av detta att man 

som studerande på SFI måste "förhålla sig till en rad olika kategoriseringar som tillskrivs 

dem: invandrare, flykting, andraspråkstalare, lågutbildad, högutbildad, elev, 
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invandrarkvinna, invandrarman"(sida 164). Vidare formuleras att på SFI lär man sig inte bara 

svenska, man lär sig också att bli invandrare(Rosén, 2013).  
	  

2.2 Språk och integration 	  
Fredrik Hertzberg(2006) skriver i sin artikel Kultur och kompetens. Bilden av ”de Andra” i 

arbetsmarknadspolitisk gräsrotsbyråkrati om hur arbetsförmedlare i en studie beskriver 

problembilden med arbetslösa ungdomar som kategoriseras som ”invandrare”. Hertzberg 

visar på hur ett fokus finns på att de ingår i gruppen ”invandrare” och därför stöter på hinder 

på arbetsmarknaden snarare än att fokus ligger på vilka problem arbetsmarknaden har med att 

rekrytera jämlikt. På samma vis som Hertzberg menar att arbetsförmedlare har en viktig 

länkande roll mellan människor som är nya i Sverige och arbetsmarknaden har studie- och 

yrkesvägledare en liknande funktion. Allra särskilt kopplat till det inledande citatet från Prop. 

2014/15:85.   
	  

I antologin Migrationens och etnicitetens epok (Puskas och Ålund, 2013) behandlas bland 

annat skolan som en arena för skillnadsskapande. Författarna diskuterar hur det svenska 

språket dels fungerar som en nyckel till arbetsmarknaden och samhället men samtidigt som ett 

uttryck för en språknationalism som blir exkluderande och inte tar till vara på individens egna 

språkkunskaper och resurser. Snarare blir då svenskan och i förlängningen 

språkundervisningen själva ramen för att markera utanförskap(Puskas och Ålund, 2013). Ett 

faktum är att vuxna personer i Sverige som är i en tidig fas av att lära sig svenska på många 

sätt står utanför arbetsmarknaden och samhället i Sverige. Det är tydligt att språket i realiteten 

fungerar som en del i ett medborgarskap vilket innebär att bristande språkkunskaper leder till 

en minskad tillhörighet och självständighet och därmed minskade rättigheter att ta del av 

arbete och studier.   
	  

2.3 Tidigare forskning: vägledning på SFI 	  
Karin Sheikhis avhandling Vägar till förståelse. Andraspråkstalare i samtal med en studie- 

och yrkesvägledare(2013) utforskar hur samtalsdeltagarna i vägledningssamtal uppnår delad 

förståelse. Sheikhi visar på hur de SFI-studerandes kunskaper i svenska inte är det som i 

huvudsak påverkar den delade förståelsen, utan snarare på vilket sätt samtalsparterna deltar. 

Överlag behöver vägledaren, eller förstaspråkstalaren, ta ett stort ansvar för att samtalet leder 

till delad förståelse, mycket på grund av att den SFI-studerande vanligtvis på SFI-nivå inte 

kan förväntas ha uppnått sådana kunskaper i svenska som vanligtvis behövs i ett vägledande 

samtal. Att formulera hur man känner inför olika situationer och beskriva sin bakgrund och 
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sina drömmar är på många vis avancerat rent språkligt. Ett utmärkande drag för samtalen är 

att vägledaren ger väldigt mycket information och de sökande är beroende av det vägledaren 

har kunskap om. Studien visar också hur vägledaren kan fungera som en medmänniska, någon 

som de sökande vänder sig till med frågor som inte är av ren SYV-natur. Eftersom många av 

de sökande saknar ett stort nätverk av personer som kan mycket om deras nya samhälle är det 

inte så konstigt att vägledaren blir en viktig medmänniska, särskilt när vägledaren inte har 

samma makt över deras situation som exempelvis handläggare(Sheikhi, 2013).  
	  

2.3 Tidigare forskning: vägledning för personer med svenska som andraspråk 	  
Åsa Sundelins avhandling Att skapa framtid: en analys av interaktionen i studie- och 

yrkesvägledande samtal med unga i migration (2015) undersöker vägledningssamtal med 

elever på introduktionsprogrammet och samspelet kring att prata om elevens 

framtid.  Vägledarnas förmåga att lyssna empatiskt och nå en förståelse för elevernas 

referensram visar sig vara centralt. De resurser som ges studie- och yrkesvägledning påverkar 

direkt vad som faktiskt kan hända i vägledningssamtalen och att det måste få ta tid att 

exempelvis kunna vidga perspektiv i samtalen. Vägledarkompetens kring att delge 

information på ett lärande vis lyfts som ett utvecklingsområde och avhandlingen visar hur ett 

lärande tycks uppstå hos eleven när denne, istället för vägledaren, på olika sätt försöker visa 

sin förståelse för den information som vägledaren delger. När eleven sammanfattar och 

omformulerar information som vägledaren delger samt jämför den med sina egna erfarenheter 

från sin andra kultur så verkar ett meningsfullt lärande uppstå. Ett lärande som den sökande 

kan använda för att hitta sin plats i sin nya kultur och kunna använda informationen på ett sätt 

som skapar mening. 	  

"Meningsskapande om framtiden kan sägas utgå både från ”kall kunskap” (cold knowledge), 

officiell karriärrelaterad information, men framför allt från ”het kunskap” (hot knowledge), 

inofficiell information, som är baserad på känslor, erfarenheter och samhällets symboliska 

värden (jfr Ball & Vincent, 1998; Lund, 2015). Den sistnämnda sprids ofta genom personliga 

nätverk (jfr Hultgren, 2009). Studiens elever saknar tillgång till båda dessa typer av kunskap i 

det svenska sammanhanget. Samtalen har fokus på ”kall” kunskap och bidrar i begränsad 

utsträckning med den ”heta” kunskap som val ofta bygger på (jfr Lund, 2015, s. 6). Eleverna, 

som inte är förbundna med de sociala strukturerna i Sverige, kan i ett avseende anses ha en 

större frihet i sina val men det innebär också svårigheter för dem att orientera sig"(sida 236).  
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Lena Sawyer(2006) har visat hur studie- och yrkesvägledare är styrda av samhälleliga 

strukturer och även ”är centrala aktörer i strukturernas reproduktion; de medverkar till 

strukturernas fortlevnad”(sida 233). Begreppen cooling down och pushing up används av 

Sawyer för att beskriva hur yrkesvägledare begränsar och vidgar elevens målbild när de 

föreslår för eleven vad de anser skulle vara bra val. Författaren visar också på andra studier 

där det framkommit hur "studie- och yrkesvägledare urskuldar sitt cooling down-bemötande 

av elever genom att säga att de agerar utifrån vad de anser vara elevens intresse och att de, 

genom att föreslå andra vägar, besparar eleverna besvikelsen att misslyckas"(sida 196). 

Sawyer ser bland annat dessa mönster även i sin egen studie och rekommenderar verksamma 

studie- och yrkesvägledare att gå antirasistiska utbildningar, då hon tycks se en brist i deras 

egen insikt kring vilken roll de spelar i elevernas valprocess.   
	  

3. Teoretiska utgångspunkter 	  
3.1 Careership-teorin 	  
Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes utvecklade Careership-teorin för att studera 

sambandet mellan individuella val och strukturella möjligheter på ett sätt som även tar in 

oförutsedda händelser. De menar att individer gör pragmatiskt-rationella val, alltså baserade 

på känslor och upplevelser samt vad de ser som möjliga val. Karriärval påverkas av den 

sociala kontexten och kulturen som man lever och även den man tidigare har levt i.  

Careership både identifierar och tittar på brytpunkters betydelse i karriärval. Samtidigt finns 

fokus på begreppen habitus och kapital utifrån Pierre Bourdieus sociologiska 

teori(Hodkinson och Sparkes, 1997). Habitus är allt det en person har med sig i form av 

erfarenheter och uppväxt som påverkar personens val, tycke och smak. Kapital beskrivs 

som ”enkelt sagt symboliska och materiella tillgångar”(Broady, 1998, sida 

3). Denna teori kan belysa hur vägledningsarbetet med att hjälpa de studerande till att kunna 

göra fria och övervägda val fungerar och kan fungera.  
	  

3.1.1 Habitus och handlingshorisont 	  

I vårt habitus ryms våra värderingar, vad vi tror på och våra preferenser. Habitus är våra 

erfarenheter men också oss själva och vår fysiska kropp. Bourdieu talar om sociala strukturer 

som vi rör oss i och som påverkar våra habitus. Eftersom habitus på så vis är något som vi 

alltid bär med oss och omöjligen kan kopplas från oss så har alla våra val med kontexten 

att göra. Vårt habitus påverkar vad vi väljer men även hur vi väljer. Personer från vissa 

kulturer gör exempelvis val kollektivt snarare än individuellt och inom samma kultur gör 
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kanske ofta kvinnor, mer än män, val som mer gynnar deras hemförhållanden. Vårt habitus 

sätts dock i förändring så fort vi lär oss något nytt och allra särskilt när vi går igenom en så 

kallad brytpunkt.	  

Vi gör val utifrån vår handlingshorisont, alltså vad vi ser som möjligt, utifrån vårt habitus i 

samspel med faktorer såsom arbetsmarknadsmöjligheter. Handlingshorisonten kan då påverka 

både vilka val vi gör, men även vilka vi väljer att inte göra. Karriärval måste förstås genom 

varje individs bakgrund. Där uppehåller sig normer, värderingar och kunskap som alla 

tillsammans bildar en kultur. För att förstå människors valprocesser måste deras bakgrund i 

samverkan med den kultur de nu rör sig i beaktas. Den kultur en person lever i samt tidigare 

har levt i och vilken grad av förståelse personen har av sin eller sina kulturer är central för 

vilka karriärsval denne gör samt vad personen ser som 

möjligt(Hodkinson och Sparkes, 1997). 	  

 

3.1.2 Fält och kapital 	  

Ett annat viktigt begrepp inom Careership-teorin är Bourdieus fält, vilka kan beskrivas som 

arenor med olika spelare som har olika mycket kraft och därmed skapar 

spänningsförhållanden inom fältet. Dessa spelare har alla olika typer av kapital, eller 

tillgångar, som blir olika mycket värda beroende på fält. Kapital kan vara ekonomiskt, socialt, 

kulturellt eller symboliskt. Vad man väljer inom olika fält kan således bero på vilka 

möjligheter en persons olika kapital skapar, men vad man har för kapital beror också på ens 

habitus vilket i sin tur påverkar vilka fält man ser som tillgängliga. Inom ett visst fält får man 

olika starka positioner beroende på vilket kapital man har med sig. På många vis liknande 

Bourdieus fält, menar Foucault att vi rör oss i olika diskurser(Aakvaag, 2011). I dessa 

diskurser råder olika regler och strukturer och språket fungerar dels som ett sätt att benämna 

verkligheten på och därmed också konstruerar verkligheten. Diskurser producerar subjekt, 

exempelvis subjektet invandrare i utbildningen svenska för invandrare, som får positioner 

inom diskurser. Diskurserna skapar också kollektiva identiteter som på liknande vis får 

positioner så till vida att vissa är innanför och andra är utanför olika diskurser(Aakvag, 2011). 

Med stöd av Foucaults idéer om språket kan även svenskkunskaper ses som kapital som leder 

till bättre eller sämre positioner inom vissa fält eller diskurser, eller till och med utestänger 

människor från vissa fält. Det är en konstant interaktion mellan faktorer som habitus, 

handlingshorisont, fält och kapital som leder till val. Slumpmässiga, ibland lyckosamma, 

händelser kan också leda till val men det är alltid i interaktion med ovan nämnda 

faktorer(Hodkinson och Sparkes, 1997).  
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3.1.3 Brytpunkter 	  

Hodkinson och Sparkes fokuserar också på brytpunkter: tillfällen i livet när en person går 

igenom en större förändring vilket ofta leder till att individen förändras och omvärderar 

vissa saker. Careership är en lång rad rutiner, alltså mer eller mindre rutinmässiga 

sysselsättningar som efterhand bryts av. Vid dessa brytpunkter görs karriärsval som påverkas 

av det eller de fält man rör sig inom. Hodkinson och Sparkes identifierar tre huvudtyper av 

brytpunkter men påpekar hur det ofta rör sig om två av typerna parallellt. Det finns 

strukturella brytpunkter som man vet ska komma såsom en examen eller ett avslutat vikariat. 

Det finns självvalda brytpunker, som när man säger upp sig eller byter utbildning. Slutligen 

finns påtvingade brytpunker, som att bli avskedad eller sjukskriven. Hur en brytpunkt 

påverkar en individ kan vara av varierande grad och även positiv såväl som 

negativ. Rutiner handlar alltså om tiden mellan brytpunkterna och kan även de vara på olika 

sätt. Det kan vara rutiner där människor är missnöjda med det de gör, gör något annat än det 

de egentligen hade tänkt, eller utvecklas åt ett håll där man växer och lär sig 

(Hodkinson och Sparkes, 1997).    
	  

3.2 Konstruktivistisk vägledningsteori och SocioDynamic Counselling  
Konstruktivistisk vägledningsteori handlar om att människor har förmågan att skapa sin egen 

framtid och söker mening i livet. Tonvikt läggs på individen, men synen på individen är ur ett 

holistiskt perspektiv och tar in hela människan och dennes livsrum(Lovén, 2015). En av den 

konstruktivistiska vägledningsteorins främsta företrädare är Vance R. Peavy som 

förespråkar SocioDynamic Counselling som förhållningssätt och metod(Peavy, 2010). Det är 

en i grunden konstruktivistisk syn på vägledning och handlar mycket om att skapa ett 

dynamiskt samtalsklimat där både vägledare och sökande tillsammans arbetar fram 

lösningar. Vägledaren behöver sätta sig in i den sökandes livsrum och försöka förstå 

individens verklighet och sanning. Vägledaren och sökaren är jämlika, och båda är experter på 

sina egna områden. Det är viktigt att uppvisa ett human face, att möta den sökande som en 

medmänniska på samma nivå och utgå ifrån att den sökande är expert på sitt eget 

liv. Information är en betydelsefull del i vägledning, men får absolut inte förväxlas med att ge 

råd, vilket Peavy bestämt avråder från. Den sökande måste kunna föreställa sig en framtid för 

att börja arbeta mot den. Om den föreställda framtiden verkar orealistisk för vägledaren ska 

detta framföras med stor försiktighet och med fokus på hur personen ändå kan försöka nå sitt 

mål(Peavy, 2010). 
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Peavy trycker på vikten av att ställa sig blank och lära sig av sökande med annan kulturell 

bakgrund: ”The SocioDynamic perspective suggests that while language differences can  

hinder understanding, the most important factor is the counsellor's attitude as 

a listener, especially attitudes of respect and open-mindedness and 

the ability to learn cultural rules and codes from the help-seeker”(Peavy, 2010, sida 69). 

Interkulturell vägledning är något annat än vägledning mellan två personer med samma 

kulturella bakgrund och ställer krav på vägledaren att vara öppen för de sökandes kulturella 

skillnader och vilja lära sig av dessa. Många sökande som tillhör minoritetsgrupper har 

upplevt och kanske fortfarande upplever förtryck vilket gör att vägledaren förslagsvis kan 

arbeta med att stötta den sökande i sin frigörelse från olika inre och yttre former av 

förtryck. Den interkulturella vägledningen ska vara ett samarbete där den sökandes egenmakt 

och frigörelse ska vara centrala(Peavy, Vance & Li, Han Z., 2003).   

 

4. Metod 	  
Studie- och yrkesvägledningen inom SFI är en relativt ny företeelse(Skolinspektionen, 2010) 

och i de allmänna råden tas generella riktlinjer upp för vuxenutbildning och svenska för 

invandrare, men inte ingående på hur det praktiskt bör fungera. Just därför har jag valt 

kvalitativ metod för att verkligen försöka förstå vad vägledare menar är viktigt att kunna inom 

SFI och överlag hur arbetsområdet uppfattas fungera. En kvantitativ metod skulle som 

uppföljning kunna stötta eller nyansera de resultat som kommit fram, men jag ser att en 

kvalitativ metod är nödvändig för att kunna besvara mina frågeställningar på ett tillförlitligt 

vis.  

 

Jag kontaktade vägledare per mejl inom en kommun som jag har haft geografisk möjlighet att 

ta mig till för intervju. Jag utformade sedan en intervjuguide utifrån mina forskningsfrågor 

som jag använde i alla intervjuer. Intervjuerna har varit semistrukturerade, alltså frågor som 

jag sett till att ställa till alla men med öppen karaktär blandat med frågor som uppkom under 

intervjuerna. Mina förbestämda frågor har varit ganska lika varandra för att snäva in ämnet 

och få en så kallad tät beskrivning(Denscombe, 2000), alltså så fylliga svar som möjligt för att 

sedan kunna dra slutsatser kring ämnet utan att tolka in för mycket. Vid början av varje 

intervju har jag förklarat att informanterna inte behöver beskriva SFI som skolform, vilket 

troligen har sparat in tid samt hjälpt studien att hålla fokus på syftet.  
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Jag har transkriberat alla intervjuer ordagrant med undantag för delar som inte var relevanta 

för mitt syfte (sidospår eller delar som informanterna uttryckligen inte ville att jag tog med). 

Mycket korta pauser markeras med komma-tecken och korta pauser med "...". Jag har vid 

vissa delar rättat ordföljd eller grammatik för att göra citaten mer lättlästa. I citaten har jag 

markerat med "(…)" vid delar där jag tagit bort irrelevanta delar av citatet, såsom sidospår. 

Jag identifierade olika teman och förde in citat i en matris(bilaga 1) med nämnda teman där 

jag kopplade citaten till färdigheter och teoretiska begrepp. Slutligen analyserade jag 

resultaten utifrån de ovan nämnda teoretiska utgångspunkterna.   
 

4.1 Urval och avgränsningar 
Jag kontaktade vägledare inom samma kommun för att prata med vägledare som så långt som 

möjligt arbetar efter samma direktiv. Jag har också avgränsat mig till en kommun för att inte 

för mycket tid skulle gå åt att beskriva olika typer av verksamheter, då mitt särskilda fokus är 

färdigheter. 
 

Jag har intervjuat totalt sex vägledare, varav två arbetar på samma arbetsplats. Eftersom den 

arbetsplatsen (antagningsenhet) skiljer sig från de övriga så anser jag att det är befogat att två 

av de sex vägledarna arbetar på samma arbetsplats. Vägledarna arbetar inom verksamheter 

med alla tre studievägar, även om bara tre verksamheter har studieväg 1, och arbetsplatserna 

är såväl stora som mindre vilket gav en tillfredställande spridning på typ av verksamhet. 

Antalet informanter blev sex dels på grund av att jag fick en tillfredsställande spridning, men 

även på grund av att fler inte tackade ja till min förfrågan. Jag kontaktade totalt 12 

arbetsplatser, varav några avböjde, några inte hade SYV, och några svarade inte alls.   
	  

4.2 Validitet och reabilitet  	  
I mina intervjuer har jag använt samma intervjuguide och sett till att ställa alla tre huvudfrågor 

till alla informanter. Jag har noggrant använt mig av sammanfattningar och klargörande frågor 

för att försäkra mig om att har förstått informanternas svar. Genom att intervjua två samtidigt, 

gjorde jag ett försök till triangulering(Denscombe, 2009), alltså att använda en något 

annorlunda metod tillsammans med de andra enskilda intervjuerna för att belysa ämnet ur ett 

annat vägledarperspektiv, nämligen vad två kollegor samtalar sig fram till. Det var särskilt 

intressant att se hur två kolleger svarade på mina frågor eftersom temat kollegialt lärande och 

samarbete har kommit upp i alla övriga intervjuer med vägledare som jobbar ensamma. Jag 

har skickat mina resultat till alla informanter för att försäkra mig om att de inte känner sig 

felciterade eller missförstådda.   
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Resultaten är av begränsad art då det är ett fåtal studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat. 

Dock har ett flertal teman och färdigheter återkommit i flera intervjuer och visat på mönster. 

Resultaten är även intressanta då de kan ligga till grund för större studier med fler 

informanter. Jag är nöjd med formen jag eftersom jag tycker mig se att en stor del av 

resultaten inte hade kommit fram samtalet som verktyg. Martyn Denscombe(2000) påpekar 

att det är svårt att uppnå objektivitet med intervjumetod vilket påverkar tillförlitligheten. Detta 

vägs i min mening upp av samma författares beskrivning av möjligheten metoden ger till en 

fördjupad snarare än ytlig förståelse av verksamheten(Denscombe, 2000). Det har även 

framkommit i intervjuer att det är en stor otydlighet kring SYV:ens funktion inom SFI, vilket 

pekar mot att en fördjupad förståelse av verksamheten behövs.  
	  

4.3 Etiska överväganden 	  
Jag har själv arbetat inom SFI både med vägledning och med undervisning. Min insyn har 

troligtvis både gagnat och missgynnat min studie. Jag vill fortsätta arbeta inom SFI och har 

därför under arbetets gång känt en mycket stark drivkraft att sätta mig in i arbetet utifrån 

andra vägledares perspektiv och erfarenhet. Jag tror också att min erfarenhet av verksamheten 

har ökat effektiviteten i arbetet gällande att hitta relevanta informanter samt förstå SFI som 

skolform. Samtidigt problematiserar Martyn Denscombe (2000) forskaren som en del av 

studien och hur detta jag påverkar analys och resultat. Jag har haft detta i bakhuvudet, gått in i 

studien med ett öppet sinne och använt mig av ett av tankesätten inom Grounded theory som 

beskrivs av Denscombe(2000) som att forskaren ger sig ut på en upptäcktsresa. Jag har efter 

varje intervju betänkt vilka teman som kommit fram och även utvärderat intervjuguiden samt 

lyssnat på intervjuerna så fort som möjligt för att kunna analysera materialet under hela 

arbetsgången. För att försöka vara så neutral som möjligt har jag inte innan intervjuerna 

berättat för informanterna att jag själv arbetat inom SFI, och även bett de som vetat om detta 

innan att försöka tänka bort det. Det har jag gjort för att inte påverka deras svar. 

Jag har noggrant förklarat studiens syfte och sammanhang och tryckt på att deras deltagande 

är helt konfidentiellt och att de fritt kunnat uttrycka sig. Som nämnt har jag även delgett mina 

resultat för att ge alla chansen att dra sig ur efter intervjun eller rätta eventuella 

missuppfattningar. Jag har på så sätt följt informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet(Vetenskapsrådet, 2006).  
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Utöver detta har jag betänkt hur jag i denna uppsats driver en tes att SFI särskiljer sig när det 

kommer till vägledningsarbete, vilket i sig kategoriserar de studerande på SFI på ett sätt som 

nog inte alltid är rättvist. Jag har ändå tagit den risken för att kunna belysa området. 
	  

5. Presentation av informanter	  

Vägledarna arbetar inom samma kommun och två inom kommunens antagningsverksamhet, 

dit människor som vill börja studera SFI eller byta SFI-skola kommer. De övriga vägledarna 

arbetar inom privat vinstdrivande verksamhet, kommunal verksamhet samt icke vinstdrivande 

utbildningsanordnare. Alla vägledare har erfarenhet av vägledning inom andra skolformer. 

Vägledarna har arbetat inom SFI mellan sex månader och tre år. Jag kallar de två vägledarna 

antagningsenheten för Frida och Angelica och resterande för Emelie, Hannah, Kim och 

Veronica. Egentligen heter de något annat.  
	  

6. Resultat 	  
Under varje forskningsfråga redovisas teman som uppkom i intervjuerna. Teoretiska begrepp 

som nämns är endast sådana som informanterna tog upp själva. Efter frågorna följer min 

analys av resultaten, där jag använder de teoretiska utgångspunkterna nämnda under kapitel 3. 

Samtliga informanter har påpekat att många av deras svar inte alltid är specifika för SFI utan 

gäller vägledning överlag. Jag har därför plockat ut det som är mest relevant för denna studie. 

Vägledarna har också understrukit att vissa svar är generaliserande och att det ibland är svårt 

att prata om SFI som en enhetlig målgrupp. Resultaten visar dock vissa teman och mönster 

som återkommit i flera av intervjuerna och som kan sägas vara betydelsefulla aspekter inom 

just SFI. 
	  

6.1 Fråga 1. Skiljer sig vägledning på SFI från annan vuxenvägledning och i 

sådana fall på vilka sätt?  

	  

6.1.1 Tema: Information 	  

En väsentlig skillnad från andra skolformer är mängden information som de studerande på 

SFI behöver. Flera av informanterna menar också att viss del av informationen är extra svår 

att förstå om man är ny i Sverige, till exempel som att det kan fungera olika med utbildning i 

olika kommuner. Frida förklarar hur SFI-sökande ofta kommer till SFI som en del i en kedja. 

De har ofta varit "på Migrationsverket, på Skatteverket och sedan så kommer de 

hit". Vägledningssamtalen blir således annorlunda än exempelvis inom övrig 
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vuxenutbildning.  "De har inte ens kunskapen om hur utbildningssystemet ser ut i Sverige och 

man har en annan...bakgrund man kanske inte har språket, så det är väldigt mycket 

information. Det är svårt att ha liksom vägledning och spåna framtid och drömmar när man 

är fullt fokuserad på att lära sig ett nytt språk.(…) I ett senare skede när man, när man har 

landat lite, liksom fått lite koll på hur det funkar, fått med sig lite språk, då kanske det 

kommer andra liksom mer typiska vägledningsfrågor ”vad ska jag göra”, ”hur ska jag 

gå?” ”vilken väg ska jag ta?”".  
	  

De sökande behöver mycket information, men rätt typ och mängd av information för att inte 

bli överväldigade. Flera av informanterna uttrycker att de vill ge de sökande så mycket som 

möjligt men att det ofta kan bli för mycket irrelevant information som de sökande ändå inte 

tar till sig. Frida beskriver det som att en viss kunskapsgrund nog är nödvändig för att ens 

kunna göra val och se möjligheter. Samtidigt säger Angelica att för mycket information kan 

ha en kontraproduktiv effekt: ”Ibland så drar man på för mycket, så kan det ju bli så att det 

bara stängs ner helt liksom (…) att det blir så här ”Gud, är det såhär mycket?” ”Är det såhär 

långt, är det såhär jobbigt?” (…) Och då är ju inte det motiverande för det..(...) första steget 

kanske är att klara den här B-kursen. Då är det liksom målet här och nu" .	  Emelie vill delge så 

mycket information som möjligt eftersom många av de hon har träffat är "otåliga" och gärna 

vill veta allt så fort som möjligt för att kunna komma igång. Samtidigt tycker även hon att 

man måste anpassa informationen så att eleven inte blir överväldigad.  
	  

Emelie nämner också vikten av att kunna mycket om utbildningssystemet för att kunna ge 

relevant information även om utländska betyg. Framförallt försöker hon tillgängliggöra 

information genom att förklara i samtal och grupp men även sätta upp informationsblad på 

anslagstavlor på skolan. Hon vill bli bättre på att hitta annan typ av information och 

tillgängliggöra denna som kan hjälpa de studerande i samhället så som information om 

språkcaféer eller livet utanför skolan. Emelie beskriver det som en "skyldighet".  

Veronica har lärt sig väldigt mycket av att jobba med studieväg 1-studerande, bland annat just 

att alltid tänka igenom syfte och mål med information och vilka behov som finns. Veronica 

tar även upp hur man bör vara försiktig med vilken typ av information man delger genom att 

exemplifiera med information om skatt och vitt kontra svart arbete. Hon menar att det kan 

missuppfattas som att man tror att många jobbar svart. Bara för att vissa inte kan läsa och 

skriva betyder det inte att det är "nyfödda människor som kommer till Sverige". 
 

6.1.2 Tema: Utbildningsbakgrund och tid 	  
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Det är stor skillnad inom SFI hur man som vägledare jobbar beroende på vilken studieväg de 

sökande går. Hannah förklarar att sökande med längre utbildningsbakgrund lättare tar till sig 

information, snabbare lär sig svenska samt uppnår sina mål fortare. Den typen av sökande 

behöver mindre hjälp och söker snarare upp henne för att få bekräftat att det de tagit reda på 

stämmer. Andra sökande kräver mer tid samtidigt som de också går igenom en längre process 

med att lära sig svenska och uppnå sina mål. När hon möter studieväg 2-studerande behöver 

hon ha större tålamod och ta sig tiden att förklara på ett sätt som de förstår. Sökande på 

studieväg 2 behöver mer tid för det Hannah kallar praktiska moment: fylla i blanketter, 

använda dator, skicka mejl etc. Hon anser att de bör få hjälp med detta, men tycker att det är 

synd att det tar så mycket tid från mer vägledande samtal. "Ibland kan man  uppleva att hela 

ens arbete, alltså 100-procentiga arbete mer eller mindre alltså tas upp av att hjälpa nån fylla 

i papper". Veronica efterfrågar mer forskning kring vägledning med studieväg 1, då det pratas 

mycket om hur utländska akademiker ska få jobb i Sverige, men desto mindre om människor 

med kort utbildningsbakgrund. Emelie menar att blandade grupper blir ett problem när man 

ska delge information i klass då vissa i gruppen kanske precis har börjat och vet väldigt lite 

både språkmässigt men också kunskapsmässigt. Angelica och Frida nämner vilken skillnad 

det gör att kunna anpassa information efter studieväg för att öka tydligheten både för dem 

själva och för de studerande. En tydlig och väl riktad information leder ofta till uppföljande 

individuella samtal där de studerande kan förstå vad en studie- och yrkesvägledare gör och 

skulle kunna innebära att "man förstår vad en studie- och yrkesvägledare är redan på 

studieväg 1". 
 

De som inte arbetar heltid på samma arbetsplats upplever tidsbrist som ett problem. En av de 

som arbetar heltid på samma skola säger att hon önskar att det fanns mer tid men att det mer 

är en prioriteringsfråga än att tjänsten inte räcker till. Samma spår är vägledaren inne på som 

arbetar heltid på en skola men endast en dag på SFI. Han tror att verksamheten skulle bli 

bättre ju fler vägledare som fanns men känner samtidigt att det inte är ett problem för de 

sökande eftersom han är tillgänglig även på hans "komvuxdagar". Han påpekar också hur 

SYV-arbetet mycket beror på vad man gör av det själv. 	  

  

Emelie förklarar hur tidsbristen leder till att det inte går att arbeta på det sättet som hon 

egentligen skulle vilja: ”Jag tror att gruppvägledning skulle vara en bra...att man utvecklar 

det inom SFI  (…) Och går in mer på teman, yrken kanske, så det inte bara är studier, studier, 

studier.(…) Som sagt, förvirrande att jobba så lite där, du har två, du har 16 timmar...att 
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försöka fördela tiden. Till slut hade jag bara samtal efter samtal för folk ville ju träffa mig. 

Enskilt. Och då har du inte tid med något annat”. Hannah understryker att på grund av de 

språkliga hinder som finns så måste samtalen få ta längre tid. Hennes upplevelse är att 

tidsbristens inverkan på vägledningen på SFI inte är något som uppmärksammas. "Det blir 

mindre tid just eftersom det tar längre tid", säger Hannah.  
	  

6.1.3 Tema: Identitet, självkänsla och delaktighet 	  

Det är svårt för många sökanden att själva samla in information och beror på vilken relation 

de har till självständighet sedan tidigare, säger Emelie. Det är viktigt att inte förutsätta att de 

väljer själva. Det är överlag fler studerande som behöver stöd på SFI än annan 

vuxenutbildning på grund av en osäkerhet kring att göra saker själva, säger hon. Kims 

uppfattning är att många av de studerande har dålig självkänsla på grund av saker de varit 

med om och att det därför är viktigt att arbeta med att bygga upp deras självkänsla och jobba 

med att de ska se sig själva som resurser i samhället snarare än som en belastning.  

Veronica skulle gärna jobba mer med förebilder som de studerande kan relatera till, 

exempelvis bjuda in gamla studerande för att berätta om sina liv efter SFI. På Kims skola har 

de börjar arbeta med förebilder genom att ta in personer inom olika yrken i undervisningen. 

Kim belyser också arbetet med de studerandes självkänsla: "Man begränsar sig på grund av 

till exempel rädsla hos många, att deras självidentitet blir ifrågasatt när de byter miljö. Och 

där är jag ibland ganska hård emot SFI-eleverna, när jag är i klassen, inte alltså en och 

en . (…) Då säger jag ni måste våga byta miljö. Och då förklarar jag för dem alltså vi gör 

inte det på grund av den där rädslan. Den finns ju hos oss alla, för att någon annan kommer 

att ifrågasätta oss. Då väljer vi att stanna kvar i vår egen miljö än att ta ett steg vidare till en 

annan miljö". Eftersom många inte planerat att komma till Sverige, eller byta miljö, arbetar 

Hannah mycket med att se oförutsedda händelser som möjligheter. 
	  

Kim anser att det är skolans uppdrag att arbeta med att de studerande ska känna sig delaktiga i 

samhället. Han utgår ifrån EU:s nyckelkompetenser i sitt arbete och gruppdiskussioner kring 

huruvida man kan bli delaktig i samhället utan ett språk. Vidare förklarar han vilken roll en 

vägledare kan spela för de studerandes delaktighet och makt: "En elev, ja alltså hon var så 

arg att ingen hade informerat henne tidigare. Alltså inte arg, men lite besviken på alla i 

samhället. Man har bott här i fyra, fem år och hon visste allt som hon vet nu, om hon hade 

vetat det tidigare, då hade ... ja, karriärmässigt så hade hon varit ...ja  nån annanstans. Inte 

här. Hon sa :”jag visste ingenting, jag träffade aldrig nån”(…)  ”jag gick i nån sfi-skola, där 

fanns en studievägledare men det var inte så lätt att gå till henne. Man vågade inte gå dit.”  
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6.1.4 Tema: Studie- och yrkesvägledarens funktion och tjänsteutformning  

Vägledarna beskriver hur de studerande oftast inte förstår vägledarens funktion. De kan 

missförstås som administrativ personal, kurator och någon som allmänt svarar på frågor. 

Veronica berättar att det tar längst tid för studieväg 1-eleverna att förstå hennes funktion, 

varför hon lägger ner mycket krut på att jobba just med den gruppen i klassrummet. Hon tar 

sig till dem när de inte kommer till henne. Hannah beskriver hur det är viktigt att kunna sätta 

gränser, just för att det kommer alla möjliga frågor som egentligen ligger utanför hennes 

tjänst, men att det är svårt när det är hjälp som eleverna behöver och ingen annan finns att 

hänvisa till. Frida och Angelica menar att när de sökande kommer till deras verksamhet så är 

vägledning inte det första de efterfrågar. Dels på grund av att de inte vet vad det är, och dels 

för att de inte är redo för vägledning. Frida säger att hon märkte liknande tendens när hon 

arbetade på SFI-skola, främst de som kommit en bit på vägen med sina studier sökte sig till 

vägledaren.  

Emelie berättar hur det var	  "förvirrande och svårt att komma in utan att där är nån vägledare, 

det bara ligger gamla papper... (…)så att det fanns inte nån tydlig ram för vad jag skulle 

göra. (…)På den ena [ville verksamhetschefen] där att jag skulle satsa på att vägleda dem. 

(…)Medans min chef, som inte jag jobbade med utan det var min chef för alla SYV:are, men 

hon var på ett annat ställe, hon, hennes mål med oss är, var mycket att vi skulle få dem att gå 

vidare till grundläggande svenska hos henne.".  

Det finns en förvirring kring vad deras uppdrag och plats på skolan är.  Kim beskriver det som 

att skolan som helhet behöver ses som en skola snarare än en arbetsmarknadsåtgärd vilket 

skulle leda till ökad kvalitet överlag men även ökad förståelse för vad en studie-och 

yrkesvägledare är bäst på. Kim har också sett att lärarna på skolan inte har förstått vad studie- 

och yrkesvägledningen handlar om men har haft presentationer om detta, vilket lett till att hela 

skolan nu arbetar med arbetsliv. Veronica påpekar att det här med information, det kan vem 

som helst göra. Hon menar att vägledares kompetens och expertis handlar om samtal, men att 

vägledare måste hävda sin rätt och lyfta vilken kompetens de har att bäst bidra med.  

Angelica och Frida beskriver hur vissa studerande hamnar i en sits där de måste studera SFI 

för att det räknas som sysselsättning för till exempel försörjningsstöd, även om de inte vill 

eller klarar av kursen. Det blir svårt att motivera en sådan person till studier. 

Missuppfattningen kring vad SFI är, en "förvaring" snarare än en utbildning, menar de är ett 

problem. SFI blir i de fallen en av alla olika instanser de "bollas runt" mellan. Därför blir 

vägledarnas bemötande viktigt för de sökandes självkänsla så väl som intryck av 
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samhällsinstanser. Vägledarens funktion är ofta otydlig för de studerade, men samtidigt blir 

vägledaren väldigt uppskattad som en hjälpsam person i ett nytt samhälle där även små frågor 

blir stora utan att ha någon direkt makt såsom exempelvis en handläggare. Emelie beskriver 

hon hur många bara vill prata och att man måste sätta gränser för att inte höra för mycket 

personligt. Hannah menar att man behöver hitta en balans mellan att vara tillgänglig för 

eleverna och sätta gränser för vilka saker man hjälper dem med. Vissa saker vill hon inte göra 

eftersom det skulle leda till att de inte själva gör det och inte fungera som ett sätt att arbeta 

med empowerment, alltså stärka de studerandes känsla av att de är kompetenta och 

kunniga. Det skulle också leda till att hon överlag skulle få ännu mindre tid till att arbeta 

mer vägledande.	  

	  	  

6.1.5 Sammanfattning  

Vägledarna tycker att vägledning på SFI skiljer sig från annan vuxenvägledning. På SFI 

behöver de studerande överlag mer information och även mer hjälp med att ta till sig 

informationen. Informationen behöver anpassas beroende på de studerandes 

utbildningsbakgrund, vilken också påverkar hur mycket tid samtalen kräver. Överlag tar det 

längre tid att ha samtal och informationstillfällen med studerande som har kortare 

utbildningsbakgrund. Studie- och yrkesvägledarens funktion på SFI upplevs också som något 

som behöver förtydligas för lärare, ledning, studerande och till viss del även vägledarna 

själva. Vägledaren blir ofta en uppskattad medmänniska och det verkar särskilt viktigt att 

arbeta med självkänsla och delaktighet på SFI dels på grund av deras erfarenheter men även 

eftersom många upplever att de inte kan allt de behöver i sitt nya samhälle.	  

	  	  

 

6.2 Fråga 2. Vilken kunskap och vilka kompetenser krävs i vägledning inom 

SFI? 	  
 

6.2.1 Tema: Interkulturell kompetens och människosyn 	  

Kim och Veronica uttrycker specifikt att det krävs en interkulturell kompetens för att arbeta 

på SFI. De beskriver det som att kunna sätta sig in i andra människors situation men att det 

även handlar om människosyn. Att inte sätta en kultur över en annan, generalisera eller utgå 

ifrån att vårt sätt i Sverige alltid är det bästa. Att ha en förförståelse för kulturella skillnader 

men samtidigt se likheter mellan olika kulturer så väl som skillnader inom kulturer. Veronica 
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uttrycker också att det är viktigt att ha ett särskilt intresse för målgruppen och ett kulturellt 

perspektiv på vägledningsmetoder.  "Det är inte bara invandrarskapet, det är flykten, det, det 

är kultur det är religion, det är så mycket. (…) men nummer ett är att man har ett intresse, att 

man vill göra skillnad för de här personerna. (…) det handlar inte bara om att de har 

utländsk bakgrund, utan det handlar också om var är de nu? (…) Om man börjar pratar så 

här metaforer.. men att våra metaforer i västvärlden kanske betyder nånting helt annat! Så 

det är, det är vissa saker funkar inte helt enkelt." 	  

Hon nämner att kunskap inom ämnet mångkulturell vägledning behövs, till exempel inom 

utbildningen. En aspekt av interkulturell kompetens är att se människor som humankapital 

och resurser, menar Kim. Han försöker se vilka kompetenser de sökande har för att kunna 

hjälpa dem med en studieplan som leder till en önskvärd karriär så snabbt som möjligt så att 

kompetenserna kan användas. Det kan förkorta vägen till ett mål istället för att den sökande 

på egen hand gör en studieplan som kanske blir onödigt lång. Hannah lyfter också hur viktigt 

det är att arbeta med empowerment, att stärka individer. "Det är självklart att de ska utbilda 

sig, det är självklart att de behövs i samhället, det är självklart att de ska hitta sin plats och 

att de ska fortsätta kämpa för att det kommer vara värt i slutändan". 
	  

6.2.2 Tema: samarbete och kollegor 	  

Samarbete med övrig personal är en färdighet som förutsätter insatser även från andras håll 

men som likväl kommit upp i alla intervjuer. Angelica och Fridas verksamhet bygger på ett 

nära samarbete mellan dem, pedagogerna som testar de sökandes språknivå och kategoriserar 

studieväg samt övrig personal. De satsar på att ge bra service och att de sökande ska få svar på 

alla frågor de kommer dit med. De "finns alla tillsammans för den här personen och 

[personen] kan få hjälp på en och samma gång". 	  

Som nämnt vet ofta inte lärarna vad vägledaren gör och de kan ibland också ge felaktig 

information till eleverna som vägledaren egentligen är expert på. Samarbete med lärare samt 

andra vägledare på skolan lyfts som något mycket positivt för arbetet och där det saknas 

samarbete efterfrågas det från vägledarhåll. Samarbete vägledare emellan lyfts fram för att 

kunna bolla och utbyta idéer, men även för möjligheten att prata med en annan person som 

förstår ens arbetsområde. Hannah uttrycker att vägledningsverksamheten "får gå lite" och inte 

riktigt kontrolleras. Man reglerar själv hur mycket eller lite man gör. Gör man för lite slår det 

på eleverna och gör man för mycket bränner man ut sig. Hannah skulle uppskatta 

vägledarkollegor att bolla med kring vilka gränser som är rimliga. 
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6.2.3 Tema: Kommunikation och samtalsmetodik 	  

Kommunikationen spelar en otroligt stor roll på SFI och det är nödvändigt att vara öppen för 

att släppa in en anhörig i samtalet som tolk eller använda översättningsprogram för komma 

förbi kommunikativa hinder. "Man ska inte låsa sig vid det här med språk, för mycket", säger 

Hannah. Tålamod återkommer i alla intervjuer. Att stanna upp och se efter om man har 

missförstått varandra, att låta både sin egen och den andres kommunikation få ta tid och 

ibland börja om från början i ett samtal om man helt har missförstått varandra. Hannah 

förklarar hur kommunikationen bygger på vilken relation man skapar med den sökande. 

Vägledaren bör vara någon som den sökande känner sig välkommen till. Vägledaren måste få 

den sökande att förstå, men det är också en konst att förstå den sökande. Därför har hon stor 

nytta av den samtalsmetodik hon lärde sig under sin utbildning såsom omformuleringar, 

sammanfattningar och andra metoder. Informanterna nämner alla hur de tycker att 

utbildningen har rustat dem väl med samtalsmetodik för att kunna sätta sig in i sökandes 

livsrum, förutsättningar och mål. Frida förklarar hur samtalsmetodiken sitter i ryggraden och 

blir användbar även för att delge information. "Man försöker på nåt sätt göra det mer 

pedagogiskt... och liksom verkligen avsluta samtalen med att sammanfatta liksom, ”vad har vi 

pratat om nu?” (…)”steg 1 var det här och steg 2 och..." (…) "förstod du? Och vi pratade om 

det här..."(…) så att man...knyter ihop det ändå liksom, fast det kanske är information om ett 

väldigt specifikt område”. Veronica kopplar samtalsmetodiken som ett sätt att kolla av 

förståelse när de studerande till exempel nickar på huvudet och svarar ja på frågan om de har 

förstått, men när det inte är helt säkert att de faktiskt har förstått. Flera av vägledarna upplever 

att det är relativt vanligt att studerande nickar även om de egentligen inte har förstått, varför 

de framhåller vikten av att verkligen aktivt lyssna och kolla förståelse. 

Kim tar upp hur information både vidgar perspektiv och visar begränsningar. Genom att visa 

vilka vägar som går att ta med mer svenskkunskaper, så vidgas de sökandes perspektiv och 

kan även lyftas av samtalet när de ser hur svenskan kan komplettera det de redan kan och har 

med sig.  Kim arbetar med de sökandes egna föreställningar om begränsningar för att de inte 

ska hindras i strävan mot sina mål men behöver också vara den som ibland visar på hinder för 

den sökande. 	  

 "När jag sitter med de på SFI, de kommer de vill bli allt, de har inte börjat begränsa än, det 

är klart. Alltså, då menar jag när man är ny i landet. Först begränsar man sig inte du vet (…) 

när man är barn, man kan bli allt, sedan när man kommer i tonårsåldern börjar man 

begränsa sig, utifrån kön, social och allt (…) det är samma sak med SFI-elever.(…) När de är 
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nya i landet, allt är möjligt för dem, men sen upptäcker de så småningom små barriärer och 

då drar de sig tillbaka. (…) Så ibland kommer de till mig, de har stort mål. Men då så, vi 

börjar med det här vi börjar med SVA, svenskan först. Sedan vi går till nästa (…)så att [det 

inte] blir en besvikelse sedan... (…) Det är hinder också inte bara, både möjligheter och 

hinder."	  

Veronica uppskattar att få arbeta med att visa människor vilka möjligheter som finns, allra 

särskilt de som inte kommer till henne med "ett färdigt paket", som en universitetsexamen. 

Att visa alla vägar som finns och gratis utbildning för sökande med kort utbildningsbakgrund, 

beskriver hon som fantastiskt. Samtidigt är det direkt nödvändigt.  "När jag märkte när jag 

började jobba på SFI, alla, alla kvinnor, majoriteten är kvinnor hos oss. Det är att de kunde 

två yrken, de kan jobba inom två olika saker (…), och då var det så här, men varför är det 

bara de här två yrkena är det de enda ni känner till?  (…) Det är barnskötare och 

undersköterska.(..) Vad innebär det att vara barnskötare? Vad innebär det att vara 

undersköterska? Man diskuterar såna saker. Och sedan har jag fått dem att öppna sig och 

såhär ”jamen jag vill faktiskt prova det här ”.(…) Mitt mål, det är vidga perspektiv."   
	  

6.2.4 Sammanfattning  

Vägledarna lyfter både färdigheter och perspektiv som viktiga inom vägledning på SFI. 

Grundläggande samtalsmetodik från utbildningen såsom öppna frågor och sammanfattningar 

samt sätt att vidga perspektiv blir extra viktigt för att både uppnå en delad förståelse med de 

studerande men även för att kunna delge information.  Att bygga relationer till de studerande 

för att kunna skapa en dialog lyfts också som särskilt viktigt för att kunna kartlägga den 

studerandes behov. Andra nödvändiga färdigheter och perspektiv är att ha en interkulturell 

kompetens och att kunna samarbeta med lärare och andra instanser, även om det inte helt kan 

läggas på den enskilda vägledaren.  

	  

6.3 Fråga 3. Hur påverkar vägledarens färdigheter inom kommunikation och 

språk vägledningen inom SFI?  

 

6.3.1 Tema: Anpassning 	  

Svenska språket fokuserar inte vägledarna särskilt mycket på. Om de sökande har en nivå 

inom svenska eller engelska som möjliggör en grundläggande dialog så är den gemensamma 

uppfattningen att man kommer långt i ett samtal med tid, energi och kroppsspråk. Däremot 
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nämner alla intervjuade hur viktigt det är att anpassa språket.  Angelica menar att det är 

viktigt för att den sökande ska förstå det vägledaren säger men också för att vägledaren själv 

förstår vad det är den sökande faktiskt behöver hjälp med. Att upprepa sig för att kolla av 

förståelse och fråga igen om man inte helt förstått. Flera av de intervjuade nämner också 

att "våga fråga" och erkänna att man som vägledare inte förstått själv. Kim påpekar dock att 

man måste vara försiktig med det så att den sökande inte känner sig missförstådd på ett 

negativt vis, och hur viktigt det är att de känner sig välkomna. Vidare måste man vara noga 

med att inte prata med de sökande på ett sätt som man pratar med barn. Det har han tyvärr sett 

vägledare göra och trycker därför på att det går att förenkla språket men ändå tala som man 

talar till andra vuxna. 	  

Angelica påpekar hur man lär sig att skifta mellan väldigt olika personer: "jag kan sitta med 

en akademiker, och bara du vet ösa ur mig och de förstår allt (…) och sedan kanske man har 

en, en som aldrig har gått i skola vid nästa besök (…). Då måste man skifta..(…) för att man 

är så inne i det här med den här andra personen, men nej här funkar det ju inte. Här blir det 

verkligen små, små steg och förklara väldigt noga". Enligt henne är det en kombination av 

övning och att alltid kartlägga som gör att man lyckas skifta som vägledare. Hannah upplever 

också att det är en utmaning att skifta, men mer mellan olika typer av roller. "En roll är mer 

av psykologisk art alltså samtalsrollen och den andra är kanske mer söka CSN med någon, 

eller liksom visa nån hur man fyller i formulär eller kopierar papper, det är ju mer en 

administrativ roll".	  

Hannah försöker nå ut med information på ett så intressant sätt som möjligt och jobbar med 

ord och drama i sina informationspass. Hon kopplar det till begreppet empowerment, alltså att 

de studerande blir styrkta ifall de tar till sig information på ett vis som gör att de kan använda 

sig av kunskapen på ett självständigt sätt. "De tar med sig en god känsla av "jag förstår det 

här. Jag förstår vad det här handlar om, vad som kommer att hända"". Veronica tar upp hur 

hon kan gå in med en Powerpoint-presentation i en studieväg 3-grupp, medan hon med 

studieväg 1 behöver tänka om kring hur hon ska anpassa informationen. I den senare gruppen 

har hon praktiska övningar kring olika teman snarare än föreläsning eftersom många av dem 

fortfarande lär sig läsa och skriva, inte bara på svenska utan överhuvudtaget. På studieväg 1 

behöver man repetera samma information flera gånger och portionera ut den för att den ska bli 

relevant.  
	  

6.3.2 Tema: Dialog, relation och empatiskt förhållningssätt 	  
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Att sätta sig in i de sökandes situation kommer upp i alla intervjuer som en betydelsefull 

färdighet. Som Frida uttrycker det: "man måste bara ställa sig blank och se vad är det för 

människa jag har här framför mig?". Veronica definierar färdigheten som kommunikation 

mellan henne och den studerande: "om någon elev säger ”jag vill bli barnskötare” då säger 

man inte bara, ja men du vet, barnskötare, det finns inte mycket arbete och lönen är så här 

utan det är när man går in och diskuterar, ”jaha, men vad betyder barnskötare för dig?” (…) 

Man vänder och vrider på det, pratar arbetstider och ja, liksom...”hur många barn har du 

hemma? Har du fyra barn? Jaha, tycker du att det är okej? Hur skulle det kännas för dig att 

jobba med 30 barn på morgonen och sedan, ja sedan kommer du hem och så ska du ta hand 

om dina fyra barn, vad tänker du där?” Alltså, man går in lite så här, ställer mycket frågor 

(…) man pratar lite om hur ser det ut där och ja, undersköterska ”jaha, men okej och du har 

inga problem med att tvätta män? Okej, varför kan du inte tvätta män? Om det var din 

morfar, skulle inte du vilja att nån kvinna tvättade honom? ” att man, man ska inte fördöma 

heller, man ska bara diskutera. Det är väl en färdighet som vi vägledare har."  
 

Frida och Angelica berättar om vägledningssamtal med en tolk och hur det försvårar mer än 

förenklar då det inte blir något flyt eller riktig dialog med de sökande. Det blir opersonligt och 

fokus hamnar mer på att svara på konkreta frågor än att upprätta en vägledande dialog.  
	  

6.3.3 Tema: Den sökandes färdigheter och egenmakt 	  

Angelica och Frida menar att om de ger samtalet tid och verkligen lyssnar så brukar de 

tillsammans med den sökande komma förvånansvärt långt i samtalet trots bristande 

språkkunskaper. "Och så funkar det liksom på nåt sätt ", säger Frida. De menar att den 

sökande lyfts i samtalet då, att det blir ett tecken på att de faktiskt kan kommunicera på 

svenska mer än de tror.  	  

Emelie kopplar ihop språk, information och makt. För att ha makt över sina egna val behövs 

en viss språkkunskap, en kompetens i att söka information och även i många fall använda 

dator. Många sökanden vill att hon gör saker åt dem, vilket även Kim och Hannah har vittnat 

om. Det blir ett problem, dels tidsmässigt för vägledaren, men framförallt för den sökandes 

egenmakt.  
	  

6.3.4 Sammanfattning  

Det viktigaste är att kunna anpassa språket till den, eller de, man just för tillfället har framför 

sig och utan att den studerande känner sig illa bemött. Att lyckas nå fram till de studerande 

och skapa dialog, verkar viktigare än att tala samma språk. Samtidigt är det bra om vägledaren 
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har en förståelse för att de studerande i många fall har mindre makt ju mindre språkkunskaper 

de har och att vägledningssamtalet kan fungera som ett tillfälle att lyfta de studerandes 

språkkunskaper snarare än att fokusera på språkliga hinder.	  

 	  

7. Analys av resultaten   
Analysen är uppdelad utifrån syftets två delar: att beskriva vägledningen på SFI och vilka 

färdigheter som krävs. Jag analyserar resultaten utifrån den teoretiska bas som redogjorts för 

under avsnitt 3.  
	  

7.1 Vägledning inom kommunens SFI-verksamhet 	  
Vägledarna upplever sig ha dubbla uppdrag inom SFI. De behöver förklara och hävda sin 

yrkesroll och kompetens, för de studerande såväl som lärare och ledning. Det andra uppdraget 

är att vägleda de studerande. Främst handlar det om individuella samtal och utbildnings- eller 

informationspass. Hur de vägleder, eller vad de lägger fokus på verkar bero mycket på tiden 

de ges och hur samarbetet med lärare fungerar. Om SFI-verksamheten ses som ett fält, blir 

således också vägledarnas position inom detta fält av dubbel art. Positionen är svag, eftersom 

den är otydlig och ofta inte prioriteras av ledning. Den är stark, eftersom vägledare i mångt 

och mycket kan röra sig fritt inom fältet gällande hur vägledaren väljer att jobba. Under 

tidigare forskning har det behandlats hur SFI rent språkligt beskrivs som något problematiskt, 

vilket med Foucaults begrepp skulle innebära att det konstruerar en verklighet där SFI på 

många sätt är ett problem snarare än en bildningsaktör. Bristen på tydlighet kring vad SFI är 

verkar påverka även vägledningen vilken då i sin tur också blir problematisk. 

 

Om hela SFI-verksamheten nationellt ses som ett fält eller med Foucaults begrepp, en diskurs, 

verkar just studie- och yrkesvägledningen inte ha en stark position.  Samtidigt, om de enskilda 

SFI-verksamheterna lyfts som diskurs, har vägledarna betydande positioner i relation till de 

studerande. De blir betydelsefulla som medmänniskor som hjälper till med direkta problem 

med att lotsa sig självständigt i samhället. Vägledaren blir en del av de studerandes sociala 

kapital både som del av deras nätverk men även som, med rätt information, kan hjälpa dem att 

skapa större nätverk. De blir betydelsefulla för studenternas möjligheter att öka på 

sitt kulturella kapital genom att informera om utbildningssystem och arbetsmarknad. De 

gånger vägledarna arbetar aktivt med att lyfta upp resurser som de studerande redan har sedan 

innan, kan man även tänka sig att en effekt på individuell nivå blir att deras symboliska 

kapital fylls på. Ju fler aktörer som hjälper nya människor i Sverige att lyfta de resurser de 
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redan har, desto högre status får deras erfarenheter vilket alltså enligt Bourdieu 

och Careership-teorin översätts till symboliskt kapital. SFI kan således verka som ett fält, där 

de studerandes kapital ökar i symbolvärde. Det påverkas förstås även av hur andra aktörer 

såsom arbetsförmedlingen och arbetsgivare samverkar med SFI. Min analys är inte att SFI är, 

eller bör, fungera som en arbetsmarknadsåtgärd, men ur ett vägledarperspektiv är det de 

studerande har med sig en stor faktor både för att kunna anpassa vägledning på ett fungerande 

sätt men även för att kunna motivera under studietiden, enligt mitt resultat.  
	  

Vägledarna anpassar mängden information de portionerar ut. Vägledarna väljer ut vilken typ 

av information som de studerande är redo för och påverkar därmed vilken information som 

tillgängliggörs för de studerande. Drar man det till sin spets förvaltar vägledarna delar av vad 

som kan bli de studerandes kapital och i förlängningen deras egenmakt. Vilken kunskap de 

studerande tar till sig gällande sitt nya samhälle, som även det kan ses som ett fält, påverkar 

förstås även deras handlingshorisont. Om de inte vet vad som finns tillgängligt, blir det inte 

heller möjligt att skapa sig en bild över realistiska möjligheter. Parallellt med att lärarna ger 

de studerande språket, så delger vägledarna information och dessa två kapital i samspel med 

varandra ger möjlighet till friare val och nya kapital att spela med i deras nya fält. De 

studerande med längre utbildningsbakgrund kommer till SFI med ett större kulturellt kapital 

än de med kortare eller ingen utbildningsbakgrund, vilket också påverkar vilken vägledning 

de anses redo för. Detta kapital kan dock tänkas bli mindre värt i Sverige än i deras hemländer 

då kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället värderas högre inom deras 

nya fält.  

 

Det finns en utbredd föreställning i resultatet kring när de studerande är redo för 

vägledningssamtal. Ingen tydlig definition har i detta arbete getts av vad 

ett "vägledningssamtal" är. Information kan alltså spela en stor roll i det vägledande samtalet 

då det både kan visa på möjligheter, hinder samt vidga perspektiv. Men kanske får samtal 

kring drömmar, värderingar och bakgrund ibland få lämna plats för information. En möjlig 

konsekvens är då att de studerande på SFI inte alltid är jämlika subjekt med samma möjlighet 

till vägledning. Resultatet visar att språknivå såväl som utbildningsbakgrund påverkar detta. 

Eftersom aspekten tid påverkar vad vägledarna upplever vara möjligt att göra, drar jag 

slutsatsen att vilken typ av vägledning de studerande får blir direkt ojämlik mellan olika SFI-

verksamheter då det skiljer sig mycket gällande hur tjänsterna ser ut. Vilket stöd de 

studerande får i att skaffa sig nya kapital, och även ta reda på hur de kan använda sitt 
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befintliga kapital i deras nya fält, blir således beroende av hur vägledningsverksamheten är 

organiserad snarare än om de aktivt söker informationen eller inte. Uppfattningen att 

vägledning inom SFI ges få resurser och lite uppmärksamhet på många håll har möjligtvis 

med detta att göra. Om de SFI-studerande varken kan spela med kulturellt eller socialt kapital 

och i och med detta ofta inte känner till studie- och yrkesvägledares funktion så blir de förstås 

inte starka spelare inom fältet utbildning. Som bosatta i Sverige spelar de på samma arena 

som, men med helt andra förutsättningar än, de med större kapital.  

  

Gemensamt för studerande på SFI är att de är nya i Sverige. Vissa nyare än andra, men alla 

står utanför den språkliga gemenskapen. Att börja studera på SFI kan därför i de allra flesta 

fall definieras som en brytpunkt. Antingen som en del av en större brytpunkt, nämligen att 

starta upp ett liv i ett nytt land, eller som en brytpunkt i sig, nämligen ett beslut att lära sig 

språket i sitt nya land för att integreras bättre, kunna gå en utbildning eller få ett jobb. Om 

denna brytpunkt är strukturell, självvald eller påtvingad kan variera men mitt resultat pekar på 

att de två senare är vanligast, och säkerligen ofta parallella med varandra. Att studera på SFI 

blir en rutin. Brytpunkter påverkar de studerandes habitus, och därmed säkerligen 

självuppfattning. Om brytpunkten har upplevts som påtvingad snarare än självvald, påverkas 

rutinen av detta vilket kan förklara att flera av vägledarna beskriver låg självkänsla hos de 

studerande som ett återkommande tema. Med svenska språket som biljetten till ökat kapital 

och ökad delaktighet i samhället kan brytpunkten säkerligen upplevas som påtvingad även om 

den per definition är självvald. Om en persons kapital plötsligt tappar värde, är en försvagad 

självkänsla föga förvånande.  

 
	  

7.2 Vägledarens färdigheter 	  
Färdigheterna som lyfts fram som särskilt viktiga är anpassning av språk och information, 

tålamod och att ge tid, att kunna bygga relationer och att besitta en interkulturell kompetens 

och stark vilja att arbeta med målgruppen.  
	  

Flera av färdigheterna går i linje med hur Peavy menar att interkulturell vägledning bör gå till. 

Att bygga relation kan ses som att visa upp ett human face och visa att vägledaren är där för 

den sökandes skull och vill förstå och sätta sig in i dennes situation som en jämlike. Flera av 

vägledarna beskriver hur det är en utmanande, men viktig, färdighet att kunna skifta ofta och 

snabbt mellan väldigt olika typer av sökande och samtal. Precis som Peavy menar att 
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vägledare bör ställa sig blanka inför varje person och vara beredd att lära sig av den sökande, 

så lyfts detta av informanterna.  
	  

Interkulturell kompetens knyts i resultatet till vikten av att lyfta de studerande som kapabla 

människor med resurser. Enligt Peavy bör individens frigörelse och egenmakt vara central i 

interkulturell vägledning, vilket verkar vara en devis som även mina informanter arbetar efter. 

Samarbetet i samtalet mellan vägledare och sökande som Peavy beskriver verkar ofta halta till 

förmån för informationen. Även om mina informanter berättar hur relationsbyggande och 

samtalsfärdigheter är centrala för att nå delad förståelse, har det också kommit upp hur 

samtalskompetensen hos vägledare inte uppmärksammas tillräckligt inom SFI, vilket kanske 

bidrar till att vägledarnas tid och kompetens i stor utsträckning läggs på information. Trots 

detta visar resultatet hur ett flertal vägledare genom utmanande frågeställningar och 

information försöker vidga perspektiv hos de sökande vilket är sätt att göra den sökande aktiv 

i vägledningen. För att kunna föreställa sig sin framtid, vilket konstruktivistisk karriärteori 

lyfter som en förutsättning för att nå sina mål, krävs också en viss kunskap om vilka 

möjligheter och begränsningar som finns. Eftersom det alltid är beroende av individens 

habitus, kapital och handlingshorisont så blir det mycket svårt för den enskilda vägledaren att 

bedöma vilken kunskap som behövs för varje person. Samtliga informanter har en stark vilja 

att möta varje person där just den är. Det leder ibland till luddiga gränser gällande 

vad vägledarens funktion är men också till att vägledaren upplevs som en person att kunna 

vända sig till och mer jämlik än exempelvis en handläggare med myndighetsutövning.  

 

Gällande språket handlar det, enligt mina informanter, precis som enligt Peavy mer om en 

vilja hos vägledaren att ta sig tid och lyssna och få igång en dynamisk dialog än om hur väl 

den sökande talar svenska. Att anpassa språket utan att förenkla så att det fördummar kan 

även det liknas vid att visa upp ett human face som Peavy ser som en förutsättning för en 

produktiv kommunikation. Med bakgrund av Foucaults idéer om att språket fungerar som ett 

sätt att benämna verkligheten på och i förlängningen konstruerar verkligheten så blir trots allt 

språket en färdighet att ta i beaktning, då det kan tänkas påverka hur väl de studerande kan 

förstå sin nya diskurs och börja konstruera sin egen framtid inom den. Genom språket har 

subjekten invandrare inom SFI konstruerats och även subjekten hög- och lågutbildad inom de 

olika studievägarna. Lågutbildade verkar överlag söka sig till studievägledare vid senare 

tillfälle och högutbildade förstår tack vare sina tidigare införskaffade kapital såsom engelska 

och studievana snabbare vad studie-och yrkesvägledarna kan hjälpa dig med. I relation till 
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vägledarna verkar då de studerande, som kollektiva identiteter, få positioner längre ifrån 

vägledarna ju kortare utbildning de har, även om de i många fall egentligen skulle ha mer 

nytta av vägledarna. Inom SFI står de studerande på studieväg 1 och 2 under första tiden på 

SFI på många vis utanför vägledningsdiskursen tills de är redo för vägledning, om inte 

vägledaren tar sig till dem. Studievägarna skapar alltså ojämlikhet på samma gång som syftet 

med kategoriseringen är att skapa förutsättningar för jämlik utbildning.   
	  

8. Diskussion   

Det kan ifrågasättas vilka möjligheter som ges och finns till att göra så kallade fria och 

övervägda val i samband med punkt 1.3 i de etiska riktlinjerna (Sveriges vägledarförening, 

2007). För mycket information kan leda till att de studerande blir överväldigade och att 

framtiden känns övermäktig. För lite information kan leda till att vägledaren får en 

grindvaktande funktion och de studerandes väg mot jämlik delaktighet i samhället blir längre. 

En levande diskussion kring hur vägledarna arbetar med information blir särskilt viktig inom 

SFI, vilket även lyfts i tidigare forskning. Min studie såväl som tidigare forskning visar att de 

studerandes språkkunskaper inte är det som i första hand påverkar samtalen, men det påverkar 

deras tillgång till vägledning och deras delaktighet i skola och arbetsliv överlag. 

Den interkulturella kompetensen som lyfts av såväl informanter som Peavy tänker jag mig 

behöver kombineras med det intersektionella perspektiv som Rosén(2013) behandlat. Att hela 

tiden förhålla sig till att varje individ på SFI jonglerar kategoriseringar såsom invandrare, 

flykting, kvinna, europé, homosexuell, ateist etc. Detta för att kunna utmana föreställningar 

som redan finns hos de sökande och visa på möjligheter som de inte kände till utan att för den 

sakens skull inte respektera den målbild de redan har. Att, som mina informanter, utgå ifrån 

att de SFI-studerande är resurser verkar kanske självklart, men är glädjande att se i jämförelse 

med Hertzbergs och Sawyers studier. 
 

Om det jämlika förhållandet som Peavy förespråkar existerar inom vägledningen på SFI kan 

ifrågasättas. Informanterna har stor respekt för olika kulturer och bakgrunder och en stark tro 

på individens makt och rättigheter samt ett perspektiv på de studerande som resurser. Men det 

är svårt att komma ifrån att vägledaren har en överordnad position i det att hen är en källa till 

kulturella och sociala kapital som de studerande behöver för att bli jämlika spelare inom både 

arbetsmarknaden och utbildningsfältet. 
	  

9. Slutsats 	  
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Vägledning inom SFI är en verksamhet som kan skilja sig åt mycket överlag, men specifikt 

gällande vilken utbildningsbakgrund de studerande har. Det är viktigt att arbeta med 

självkänslan, eftersom de på många vis börjar om från början med både svenskan och 

kunskapen om sitt nya samhälle. Deras habitus påverkas och även om det för många blir en 

positiv förändring att börja om i Sverige, så kan det också vara svårt, förvirrande och i vissa 

fall innebära en känsla av omyndigförklarande. Vägledningen påverkas direkt av vilka 

resurser vägledningen får, vilken kunskap som finns om studie- och yrkesvägledning inom 

verksamheten såväl som hos de studerande. Beroende på vilket bemötande och vilken 

information de studerande får av vägledarna kan de mer eller mindre röra sig inom olika fält 

som utbildning, arbetsmarknad och svenska samhället. Vägledarna inom SFI besitter socialt 

och kulturellt kapital som de på olika sätt och i olika utsträckning kan delge de sökande. Det i 

sin tur påverkar de sökandes habitus såväl som handlingshorisont. Om de sökandes beslut att 

börja studera SFI är påtvingat eller självvalt påverkar vägledningen så till vida att det blir av 

olika svårighetsgrad att motiverande förklara hur svenskkunskaperna kan leda till en önskvärd 

framtid. Det påverkar troligtvis också deras identitet och självbild, om de lär sig svenska för 

att de vill eller för att de måste. Vilket i sin tur påverkar hur vägledaren kan arbeta med 

egenmakt och upplevd känsla av delaktighet i samhället.  
 

En mer studievägsnischad vägledning tänker jag mig kan bana väg för experter inom SFI. 

Studie- och yrkesvägledare som är extra bra på att förklara sin funktion, vidga perspektiv och 

kartlägga, inom grupper med liknande utbildningsbakgrund. Alla informanter uppger att 

utbildningsbakgrund påverkar kommunikationen och vägledningen, och att en stor utmaning 

är att skifta mellan väldigt skilda samtal. I min mening skulle en mer nischad vägledning 

kunna leda till högre kvalitet inom verksamheten och större möjligheter att utveckla metoder 

och samarbeten som gynnar de SFI-studerande. Kanske skulle även vägledarna själva få större 

möjligheter att spänna musklerna och visa sina kompetenser samt hävda sig inom SFI. Det 

skulle också kunna innebära att studievägskategoriseringen lever upp till sitt syfte, alltså 

likvärdiga förutsättningar. 	  

Citatet som inleder detta arbete antyder att vägledares främsta uppgift inom SFI är att delge 

information. Det intressanta är hur vägledarna faktiskt arbetar med informationen. Hur de 

konstant måste ha i åtanke hur information kan begränsa likväl som vidga perspektiv och 

vilket värde information har. Vilken information vägledare delger SFI-studerande och på 

vilket sätt man delger påverkar vad de studerande kan göra med informationen samt vilken 

mening den får i deras specifika situation.  
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10. Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att studera hur vägledning inom SFI faktiskt påverkar de 

studerandes handlingshorisont och koppla det till hur lärare och rektorer ser på detta då det 

framkommit i intervjuer att det finns en otydlighet kring vad en SYV gör på SFI. Kanske 

skulle det även belysa hur vägledare ser på sin egen handlingshorisont som yrkesutövare och 

vad de väljer att lägga krut på i sin verksamhet.	  
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12. Bilagor   
 

12.1 Bilaga 1. Intervjuförfrågan  

	  	  
Hej	  NAMN!	   
	   
	   
Jag	  heter	  Sanna	  Wallin	  och	  studerar	  sista	  terminen	  på	  studie-‐	  och	  yrkesvägledarprogrammet	  
vid	  Umeå	  universitet.	  Jag	  har	  ett	  särskilt	  intresse	  för	  SFI-‐verksamhet	  och	  kommer	  att	  skriva	  
mitt	  examensarbete	  om	  vägledning	  inom	  SFI	  i	  X	  kommun.	   
	   
Nu	  skriver	  jag	  för	  att	  se	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  ställa	  upp	  på	  intervju?	  Jag	  kommer	  att	  
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skriva	  om	  vägledning	  inom	  SFI	  med	  fokus	  på	  vilka	  särskilda	  färdigheter	  som	  krävs	  för	  jobbet	  
utifrån	  ett	  vägledarperspektiv.	  Jag	  vill	  beskriva	  vägledningsarbetet	  men	  alltså	  främst	  ta	  reda	  
på	  hur	  ett	  antal	  vägledare	  ser	  på	  vilka	  färdigheter	  som	  krävs	  och	  som	  är	  särskilt	  viktigt	  för	  
vägledningsarbete	  inom	  det	  specifika	  arbetsområdet.	  Jag	  kommer	  alltså	  bara	  att	  undersöka	  
detta	  ur	  ett	  vägledarperspektiv	  och	  inte	  intervjua	  andra	  verksamma	  inom	  området.	  Det	  
innebär	  att	  intervjuerna	  kommer	  att	  kunna	  vara	  helt	  anonyma.	  Jag	  kommer	  inte	  i	  arbetet	  
nämna	  skol-‐	  eller	  företagsnamn	  och	  självklart	  inte	  heller	  era	  egna	  namn.	   
	   
Min	  förhoppning	  är	  att	  min	  studie	  kan	  bidra	  till	  en	  större	  förståelse	  för	  arbetet	  och	  även	  
belysa	  färdigheter	  som	  är	  särskilt	  viktiga	  inom	  vägledning	  för	  människor	  som	  är	  nya	  i	  både	  
språket	  och,	  i	  många	  fall,	  kulturen.	  Jag	  tänker	  mig	  att	  det	  är	  allra	  särskilt	  aktuellt	  eftersom	  
vägledningens	  roll	  allt	  starkare	  betonas	  i	  styrdokument	  för	  vuxenutbildningen.	   
	   
Om	  du	  kan	  tänka	  dig	  att	  ställa	  upp	  så	  skulle	  jag	  uppskatta	  om	  du	  kunde	  svara	  och	  berätta	  i	  
ungefärliga	  drag	  vilka	  tider	  som	  skulle	  kunna	  vara	  bra	  för	  intervju.	  Om	  det	  fungerar	  bäst	  
efter	  arbetstid	  så	  bjuder	  jag	  gärna	  på	  fika	  eller	  lunch	  som	  tack	  för	  hjälpen.	  Jag	  ser	  även	  till	  att	  
vi	  kan	  ses	  på	  en	  tid	  och	  plats	  som	  är	  smidig	  för	  dig!	   
	   
Jag	  tänker	  mig	  att	  intervjun	  kommer	  att	  ta	  1-‐2	  timmar	  och	  jag	  kommer	  att	  kunna	  sätta	  igång	  
med	  intervjuerna	  vecka	  14,	  då	  min	  praktikperiod	  är	  över.	   
	   
	   
Jag	  är	  supertacksam	  för	  svar	  och	  för	  hjälp	  och	  hör	  gärna	  av	  dig	  om	  något	  verkar	  oklart!	   
	   
	   
Mvh,	   
	   
Sanna	  Wallin	   
	   
TELEFONNUMMER	  	  
12.2 Bilaga 2. Intervjuguide 	  
	  	  

• Beskriv din bakgrund  	  
• Beskriv din verksamhet  	  

  	  
1. Skiljer sig vägledning på SFI från annan vuxenvägledning och i sådana fall på vilka 
sätt?  	  

• metoder  du använder?  	  
  	  

• karriärteorier ?  	  
  	  

• Speciellt med målgruppen? Hinder möjligheter, svårigheter , fördelar annat?  	  
  	  
2. Vilken kunskap och vilka kompetenser krävs i vägledning inom SFI?   
	  

• Särskilda behov utifrån att vara ny i svenska samhället?  	  
	  
• I ”SFI-Systemet” som skolform? (är det någon skillnad mot att arbeta i andra 
skolformer?)  	  
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3. Hur påverkar vägledarens färdigheter inom kommunikation och språk vägledningen 
inom SFI?  	  

• När tycker du att du lyckas riktigt bra? Vilken färdighet använder du då?  	  
	  
• känner du någonsin att dina  kompetenser inte räcker till? I sådana fall när?  	  
	  	  

4. Hur påverkar klienternas färdigheter inom kommunikation och språk vägledningen 
inom SFI? Är det någon skillnad jämfört med förstaspråkstalare?  	  

• Information  	  
	  
• Syvens funktion: administrativ, informerande, rådgivande? Missförstås den?  	  

	  
	  
• Samtalsformen, van, ovan?  	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 Bilaga 3.  Analysmatris 	  
	  

Område    Citat    Färdighet    Specifikt SFI    Teoretiskt begrepp    

Färdigheter    	  	              

    
Tid    

	   

          	  	   

Språk   

   

	  	             

Information   

   

	  	             

Kommunikation  
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Makt    

	   

	  	   	  	   	  	   	  	   

Samarbete    

	   

	  	              

Funktion   

   

	  	             

Lyfta sökande 
som resurser    

	   

	  	             

Färdigheter som 
saknas    

	   

                

Framtid    

	   

              

	  	  

 


