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ABSTRACT 
Föreliggande uppsats behandlar sfi-utbildningen (svenskundervisning för invandrare) utifrån 
en diskursanalytisk metodansats. Det empiriska materialet består av intervjuer med sfi-
pedagoger. Syftet med uppsatsen är att belysa hur det som i uppsatsen benämns en mono-
kulturell respektive en interkulturell diskurs kommer till uttryck i informanternas tal om sfi-
utbildningen, och hur diskurserna blandas och kämpar med varandra. Analysen har avgränsats 
till att belysa två specifika fenomen i lärarnas tal, nämligen talet om sfi-utbildningens 
socialiserande (fostrande) funktion, samt talet om lärande och undervisning.  
    De två diskurserna, den monokulturella respektive den interkulturella, skrivs i bakgrunden 
fram utifrån tidigare forskning om skolans påstådda monokulturella norm och den kritik mot 
denna som vuxit fram i form av interkulturell pedagogik. Kärnan i den monokulturella 
diskursen är att svenskhet ses som överordnad norm, vilket får till följd att minoriteter ska 
anpassa sig i riktning mot svenskhet. Kärnan i den interkulturella diskursen är på motsatt sätt 
att svenskhet betraktas som ett av flera möjliga förhållningssätt till världen, vilket får till följd 
att majoritet och minoritet ömsesidigt ska påverkas av varandra. Dessa diskurser, och ett antal 
andra diskursanalytiska begrepp, används som analytiska redskap i bearbetningen av det 
empiriska materialet. 
     Vad gäller talet om sfi-utbildningens fostrande roll, visar resultatet att en aktiv 
socialisation av deltagare sker i sfi-utbildningen. Denna fostran ses i analysen som ett uttryck 
för en monokulturell diskurs. På ett fåtal punkter märks i materialet en kamp mellan 
diskurserna och en begynnande förändring, till exempel i de diskussioner som förs i 
verksamheten kring organisatoriska frågor. Beträffande talet om lärande och undervisning, är 
en sådan interdiskursivitet frånvarande. Det är alltså uteslutet att se på andra undervisningssätt 
som lika goda som de svenska, och att forma sin undervisning efter dem. Här är diskursen 
med andra ord ensidigt monokulturell. 
     Lärarna uttrycker tydligt att de inte tycker att sfi ska ägna sig åt fostran, och att alla 
kulturer är precis jämbördiga. Ändå sker alltså en socialisation, och i lärarnas spontana tal 
framkommer att den svenska kulturen ses som överordnad på många punkter. Den 
motsägelsefullhet som detta kan sägas innebära, förklaras i analysen utifrån att den 
monokulturella diskursen är hegemonisk, alltså dominant. Denna diskurs får det därför att 
framstå som självklart och rimligt att svenska normer är bättre än andra, och att deltagare 
därför behöver fostras i riktning mot dessa, utan att lärarna tycks medvetna om det. Även det 
bristperspektiv på deltagare som framkommer i materialet, diskuteras utifrån denna 
monokulturella diskursens dominans, och sätts också i relation till tendensen att fostra. 
    Eftersom ett grundantagande i uppsatsen är att den monokulturella diskursen kan betraktas 
som problematisk, föreslås i diskussionen sätt att medvetandegöra och bearbeta mono-
kulturella tendenser i sfi-utbildningen. Reflekterande samtal kring normer och värden, både 
bland personal och i själva undervisningen, lyfts här upp som ett sätt att närma sig en sådan 
medvetenhet. Även synen på den studerande behöver tas med i denna reflektion. I disku-
ssionen behandlas, slutligen, också det problematiska med att det i det omgivande samhället 
råder en monokulturell diskurs, och på vilka sätt detta begränsar möjligheten till diskursiv 
förändring i sfi-utbildningen.  
 
Keywords: Sfi, svenska för invandrare, svenska som andraspråk, diskursanalys, social-
konstruktionism, mångkultur, monokultur, interkultur 
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1 INLEDNING 
Det svenska samhället har de senaste hundra åren förändrats på många sätt. En av dessa 

förändringar består i att andelen utlandsfödda i Sveriges befolkning stadigt ökat under hela 

denna tid, en utveckling som accelererat under de senaste tre decennierna (Lahdenperä 2010). 

Med andra ord är Sverige idag ett land där åtskilliga etniska, kulturella och språkliga grupper 

behöver förhålla sig till varandra i ett gemensamt samhälle - en situation som onekligen kan 

sägas ställa detta samhälle och dess utbildning inför stora utmaningar. 

     En aspekt av dessa utmaningar, är att ett mångkulturellt samhälle innebär en stor 

heterogenitet vad gäller värden och normer (Lahdenperä 2006). Med andra ord ryms i den nya 

svenska befolkningen många olika bilder av vad som är gott och förkastligt, av vad som är rätt 

och fel. Naturligtvis kommer denna stora värdemässiga spridning att ge sig till känna på 

åtskilliga sätt i samhällets olika domäner. I ett samhälle där alla individers och gruppers lika 

värde starkt betonas, kan denna komplexa situation inte negligeras. Istället måste den med 

nödvändighet hanteras, såväl i samhället i stort, som i utbildningen.  

     En plats där de mångkulturens utmaningar som nämnts ovan kommer till uttryck, är sfi-

utbildningen. Sfi, svenska för invandrare, är den utbildningsform som nyinvandrade vuxna 

först möter i Sverige. Deltagarna härstammar här från olika platser på jorden, men något de 

har gemensamt är att de alla tillhör en etnisk minoritet och i sfi-utbildningen möter det 

svenska majoritetssamhällets normer och ideal. Sfi är därmed en plats där dilemman 

relaterade till normer och värden med säkerhet uppkommer, och därför behöver hanteras. Med 

utgångspunkt i den empiriska studie jag genomfört i en av sfi-utbildningens verksamheter, vill 

jag i denna uppsats ge ett exempel på hur dessa dilemman kommer till uttryck och hanteras i 

pedagogisk praktik. 

 

1.1 Om uppsatsen 

Nedan följer en kort genomgång av den valda metodansatsen och de två diskurser som arbetet 

tar sin utgångspunkt i. Därefter diskuteras arbetets relevans, varpå uppsatsens olika avsnitt 

presenteras. Till sist redogörs för arbetets syfte och frågeställningar. 

1.1.1 Diskursanalys  
I detta arbete studeras sfi-utbildningen utifrån en diskursanalytisk forskningsansats. Diskurs-

begreppet utreds vidare i kapitel 3, men kortfattat kan en diskurs beskrivas som ”ett bestämt 

sätt att tala och tänka om ett visst område” (Elmeroth 2008, s 16). Språket ses här som 
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strukturerat i olika bestämda mönster, mönster som skapar gränser och möjligheter för hur vi 

talar inom olika domäner i den sociala världen. Människans tal ses här alltså inte som god-

tyckligt, utan istället reglerat av dessa språkliga system (Winther Jørgensen & Phillips 1999). 

Detta leder till att diskursanalys intresserar sig för talet om olika fenomen, i den här upp-

satsens fall talet om olika fenomen inom sfi-utbildningen. Med utgångspunkt i detta har jag 

som empiriskt material till uppsatsen valt att intervjua sfi-pedagoger, vars tal om sfi-

utbildningen alltså har analyserats för att uppnå det syfte som formuleras under 1.3 nedan. 

     Uppsatsen kretsar kring de två diskurser som skrivs fram i kapitel 2, nämligen det jag valt 

att kalla en monokulturell respektive en interkulturell diskurs. I korthet kan den mono-

kulturella diskursen sägas karaktäriseras av att majoritetens kultur och normer ses som över-

ordnade. Dessa normer blir därför inte föremål för kritik och omprövning. Istället ses andra 

kulturers normer som i behov av att förändras, och minoritetens uppgift blir därmed att 

anpassa sig efter majoriteten. Karaktäristiskt för den interkulturella diskursen, är på motsatt 

sätt att kultur och dess normer, även majoritetens, ses som konstruktioner som uppstått i 

förhållande till ett specifikt sammanhang. Dessa normer kunde alltså sett annorlunda ut, och 

betraktas därför inte som överordnade eller universella. Detta får till följd att alla olika 

kulturers normer och uttryck anses förtjäna samma legitimitet och erkännande, och att det 

därför i ett mångkulturellt samhälle inte endast är minoriteten som ska rätta sig efter 

majoriteten. Istället är målsättningen att en ömsesidig påverkan mellan kulturer ske. 

 

1.1.2 Uppsatsens relevans  
På ett mer övergripande plan kan uppsatsens relevans sägas ligga i det som diskuterats i det 

första avsnittet i detta kapitel, nämligen att den lyfter ett dilemma som kan sägas vara hela 

samhällets; mångkulturens komplexitet ger sig inte bara till känna i sfi-utbildningen utan i 

samhällets olika domäner. Uppsatsens kan också motiveras utifrån det faktum att forskning 

kring sfi-utbildningen är eftersatt – något som i synnerhet gäller socialkonstruktivistiskt in-

riktad forskning (Carlson 2002). En aspekt av detta, menar Marie Carlson, är att ”när det 

gäller sfi-undervisningen är det få som diskuterar makt och maktrelationer” (Carlson 2002, s 

32). Några år har nu visserligen förflutit sedan detta påstående, men vid sökning av litteratur 

som berör sfi-utbildningen, kan man konstatera att det inte producerats några mängder av 

forskning om sfi med en sådan kritisk inriktning heller efter 2002. Inte minst gäller detta 

forskning som studerar sfi-utbildningen just utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Detta 

motiverar för valet av problemområde och ansats för den här uppsatsen, och förhoppningen är 
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att den ska kunna bidra till att synliggöra just makt och maktstrukturer på ett sådant sätt som 

Carlson (2002) menar att socialkonstruktivistiskt inriktad forskning kan göra.  

     Till sist kan också konstateras att de frågor som detta arbete lyfter upp, inte endast ger sig 

till känna i sfi-utbildningen. Istället är det sannolikt så att de dilemman och utmaningar som 

uppsatsen berör, uppkommer och behöver hanteras i alla former av svensk utbildning där 

elevunderlaget är mångkulturellt. I den mån studiens resultat är tillämpbart, borde alltså detta 

gälla även i andra delar av vuxenutbildningen, såväl som i grund- och gymnasieskolan. Upp-

satsen kan på detta sätt sägas ha en bred didaktisk relevans.  

 

1.1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av fem större avsnitt. Efter detta första kapitel, följer en bakgrund där de två 

diskurser som nämnts ovan skrivs fram utifrån tidigare forskning. I kapitel 3 redogörs för den 

valda metodansatsen och hur jag använder mig av dess analytiska begrepp i min uppsats. I 

kapitel 4 redovisas det resultat som analysen av det empiriska materialet lett fram till. I det 

sista kapitlet, slutligen, diskuteras, efter en kortare metoddiskussion, detta resultat utifrån 

tidigare forskning och i relation till ett bredare samhällsperspektiv. Här görs ett försök att visa 

på de utmaningar och områden för utveckling som resultatet aktualiserar, och att diskutera 

möjliga didaktiska implikationer i förhållande till dessa områden, med andra ord den roll som 

sfi-utbildningen skulle kunna spela i att möta dessa utmaningar på ett konstruktivt sätt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det jag valt att kalla en monokulturell 

respektive en interkulturell diskurs kommer till uttryck i pedagogernas tal om sfi-

utbildningen. Jag gör här en avgränsning som innebär att två specifika fenomen behandlas i 

analysen, nämligen talet om sfi-utbildningens socialiserande funktion samt talet om lärande 

och undervisning. Uppsatsen får därmed en tydlig didaktisk inriktning; det är frågor som 

konkret har att göra med lärares val och förhållningssätt i den praktiska verksamheten som 

fokuseras. Detta didaktiska fokus ligger också i att det är det man kan tala om som 

utbildningprocessens två dimensioner, nämligen lärande och socialisation, som behandlas.1 

     Eftersom jag antagit att den praktiska verkligheten inte är svartvit på det sättet att det 

antingen råder en monokulturell eller interkulturell diskurs, utan att det istället är fråga om att 

                                                 
1 Se t ex Almqvist m fl (2008). 
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diskurserna blandas och i olika utsträckning får inflytande, vill jag också belysa hur 

blandningen eller kampen mellan diskurserna ser ut, det vill säga graden av interdiskursivitet. 

Följande frågor fokuseras: 

• Hur kommer en monokulturell respektive en interkulturell diskurs till uttryck i de 

intervjuade pedagogernas tal om de två fokuserade fenomenen? 

• Hur ser förhållandet mellan diskurserna ut? Finns tecken på att diskursordningen 

förändras, eller att den tvärtom reproduceras?  
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2 BAKGRUND 
Bakgrunden inleds med en beskrivning av sfi-utbildningen, varpå begreppet kultur utreds. I 

avsnitt 2.3 inleds därefter själva framskrivningen av ett monokulturellt respektive ett inter-

kulturellt perspektiv2. I försöken att kartlägga de två perspektiven, har jag sökt litteratur både 

via Libris (böcker och avhandlingar), och via databasen ERIC (artiklar). Jag har även använt 

litteratur som jag varit bekant med sedan tidigare kurser i lärarutbildningen. Inte minst har så 

kallad snöbollsmetod använts, det vill säga att avhandlingars, böckers och artiklars referens-

listor lett fram till ny litteratur. Då äldre litteratur refereras har denna inte använts för att 

belysa tidstypiska eller tillfälliga fenomen, utan istället för att tala om historiska skeenden och 

segdragna tendenser, till exempel då Mekonnen Tesfahuney (1999) används för att belysa 

upplysningens betydelse för de monokulturella normer som han menar existerar i den svenska 

skolan. Min uppfattning är att tiden som gått sedan artikeln skrevs kan betraktas som en 

relativt kort tidsperiod i detta sammanhang, och att den därför kan vara användbar trots sin 

ålder.  

 

2.1 Sfi-utbildningen 

Sfi-utbildningen är en del av vuxenutbildningen och den första utbildningsinstitution som 

vuxna nyinvandrade möter i Sverige. Utbildningens primära uppdrag är alltså att ge personer 

med annat modersmål grundläggande kunskaper i svenska språket (Skolverket 2012). Inom 

sfi-utbildningen ryms allt från studerande med akademisk bakgrund till personer som helt 

saknar formell utbildning. Utbildningen regleras av läroplanen Läroplan för vuxen-

utbildningen 2012 och de kursplaner med tillhörande kunskapskrav som utarbetats för 

utbildningens fyra olika kurser, A-D, inom vilka deltagarna alltså fördelas beroende på 

tidigare utbildningsnivå. Enligt Skolverket (2012) karaktäriseras sfi-utbildningen av att de 

studerande utvecklar av en kommunikativ språkförmåga. Målet med utbildningen är således 

att ge deltagarna ett funktionellt andraspråk, genom vilket ett aktivt deltagande i det svenska 

vardags-, samhälls- och arbetslivet kan möjliggöras. Läroplanen klargör också att 

vuxenutbildningen ska ”förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referens-

ramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värdena och de 

                                                 
2 För att underlätta rent referatmässigt, väntar jag till metodologidelen med att föra in begreppen monokulturell 
och interkulturell diskurs, eftersom de författare jag använder mig av i framskrivningen inte uttryckligen talar i 
termer av diskurser. Istället använder jag i bakgrunden begreppen monokulturellt respektive interkulturellt 
perspektiv som övergripande begrepp, när inte exempelvis monokulturell norm eller interkulturell pedagogik, 
vilka är tagna mer direkt från den refererade litteraturen, används.  
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mänskliga rättigheterna (Skolverket 2012, s 5). Denna gemensamma referensram problem-

atiseras i läroplanen inte utifrån en mångkulturalitetsaspekt, det vill säga utifrån den 

värdemässiga heterogenitet som mångkulturell utbildning såsom sfi-utbildningen kan för-

väntas rymma. 

     I den sfi-enhet där det empiriska materialet till denna uppsats samlats in, är verksamheten 

starkt arbetsmarknadsfokuserad. Detta innebär att sfi organisatoriskt står i tät förbindelse med 

andra myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, och att man arbetar med en tydlig målsättning 

att verksamhetens deltagare ska bli anställningsbara och på sikt självförsörjande. Vid sidan av 

att vara en skola som bedriver språkundervisning, ska sfi-utbildningen alltså också vara med 

och bidra till att deltagarna kommer i sysselsättning, något som på sikt menas kunna bli till ett 

redskap för integration. Man kan med andra ord tala om att sfi-utbildningen befinner sig i 

skärningspunkten mellan utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationspolitik, och att den på 

detta sätt har flera funktioner än att endast bedriva språkundervisning och därmed också fler 

faktorer att ta hänsyn till än de rent utbildningsmässiga. 

 

2.2 Kulturbegreppet  

De två mest centrala termerna i min uppsats, nämligen monokulturell respektive interkulturell 

diskurs, aktualiserar ett annat viktigt begrepp som står i relation till dessa två, nämligen 

begreppet kultur. Kulturbegreppet skulle kunna ägnas en uppsats i sig, men jag får här nöja 

mig med att klargöra hur jag kommer att definiera det i den här uppsatsen. Då jag 

fortsättningsvis talar om kultur, till exempel svensk kultur, åsyftas den bild av världen som 

individen får genom socialisationen in i ett specifikt samhälle. Genom denna socialisation blir 

individen försedd med mönster eller begreppsliga kartor för hur omvärlden bör betraktas, 

kartor som alltså anger hur individen kommer att uppfatta verkligheten, och som på detta sätt 

styr vad denne kommer att betrakta som normalt och onormalt, självklart och otänkbart, 

etcetera (Eklund 2003). Att individer socialiserats in i samma kultur innebär således att de 

uppfattar verkligheten på ett relativt likartat sätt, där kulturens organisatoriska formel kan 

sägas innebära att ”Jag vet, och jag vet att du vet, och jag vet att du vet att jag vet” (Eklund 

2003, s 81, efter Hannerz 1993). Det är med andra ord ett gemensamt, men ofta outtalat, sätt 

att uppfatta verkligheten det är frågan om. Väl medveten om att det kan anses vara problem-

atiskt att begränsa kulturbegreppet till att ses som etniskt kopplat, eftersom det säkerligen 

finns många olika sätt att varsebli världen inom en och samma etniska grupp, kommer jag för 

enkelhetens skull att göra denna begränsning i min uppsats. Det är med andra ord det kan man 
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kalla för en etnisk kultur som åsyftas. Då begrepp som svenskhet och det svenska används, rör 

det sig även här om detta (förenklade) kulturbegrepp. 

  

2.3 En monokulturell norm 

Den svenska skolan har idag ett mångkulturellt elevunderlag. Trots detta finns både 

pedagogisk forskning (se t ex Elmeroth 2008) och statliga utredningar (se t ex SOU 2005:56, 

SOU 2006:40) som menar att svensk skola ännu på 2000-talet tenderar att vara en mono-

kulturell institution. Begreppet monokulturell innebär grundläggande att majoritetens kultur, i 

det här fallet den svenska, lyfts upp till en suverän position och att andra kulturer därför ska 

anpassas i riktning mot den svenska. Det handlar således om ”svenskhet som norm” (SOU 

2005:56, s 25), vilket innebär att svenskhet blir detsamma som normalitet, medan andra 

kulturella uttryck blir detsamma som avvikelse. 

      Det finns flera faktorer som kan bidra med förståelse till varför en monokulturell norm 

kan fortleva och upplevas logisk och naturlig. Pirjo Lahdenperä (2010) menar exempelvis att 

uttryck för en monokulturell norm kan framstå som mycket rimliga då de betraktas som 

enskilda element. Ett sådant element är åsikten att elever med ett annat modersmål än svenska 

ska satsa på att lära sig det svenska språket istället för att lägga tid på att studera modersmålet. 

Utan kunskaper om modersmålets betydelse för utvecklandet av ett andraspråk kan detta 

betraktas som en vettig åsikt – goda färdigheter i svenska är ju idag nödvändiga för att ta sig 

fram i samhället. Monokulturella antaganden kan på detta sätt betraktas som rimliga och dess-

utom rymma goda intentioner.  

     En annan förklaring till skolans monokulturella norm, är det som brukar benämnas 

etnocentrism. Etnocentrism kan beskrivas som en benägenhet att använda den egna kulturen 

som utgångspunkt och måttstock när andra kulturer värderas, och att uppfatta den egna 

kulturen som bättre än andra. Jonas Stier och Margareta Sandström Kjellin (2009) menar att 

etnocentrism är ”ett ofrånkomligt brytningsfel i de linser via vilka andra kulturer bedöms och 

värderas” (s 107). Dessa tendenser är därmed inget människan kan göra sig av med, utan ett 

resultat av socialisationen in i en specifik kultur (Stier & Sandström Kjellin 2009). Etno-

centrismen framkallar och upprätthåller enligt dessa mekanismer en monokulturell norm och 

får den att upplevas logisk och naturlig. 

     Något annat som kan förklara monokulturella tendenser, är det faktum att dagens 

mångkulturella Sverige har en befolkning som rymmer ”en mångfald av […] värdesystem, 

uppfattningar och föreställningar” (Lahdenperä 2010, s 7), något som kan beskrivas som ett 
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(åtminstone potentiellt) dilemma. Lotta Brantefors (1998) diskuterar detta dilemma utifrån 

samhällsvetaren och filosofen Charles Taylor (1994), vars verk Det mångkulturella samhället 

och erkännandets politik bland annat behandlar huruvida det bör finnas gränser för 

erkännandet av andra kulturers värderingar och normer. Den centrala frågan här är: Är alla 

värden lika goda, eller finns det sådant som vi måste ”avsky och förkasta” (Brantefors 1998, s 

36)? Taylors svar på denna fråga är att det bör finnas gränser för erkännande. Alla värderingar 

kan inte respekteras i ett demokratiskt samhälle, utan vad gäller vissa företeelser, till exempel 

mord, måste ”vi […] ge klart besked”3 (Brantefors 1998, s 36). Här rör det sig, enligt Taylors 

resonemang, alltså inte om en etnocentrism som bör bekämpas, utan istället om att de 

”demokratiska värdena” på ett objektivt sätt är överordnade andra värden och bör ges 

definitionsföreträde. På detta sätt kan monokulturella uttryck förstås som försök att 

upprätthålla de liberaldemokratiska värden som det svenska samhället är uppbyggda kring och 

om vilka man, utifrån Taylors resonemang, inte kan förhandla. I förlängningen innebär detta 

också att en monokulturell norm kan betraktas som det kitt med vilket en nation med stor 

värdemässig heterogenitet kan och bör hållas ihop. 

    Slutligen kan monokulturella normer på ett mer övergripande sätt förklaras utifrån den 

diskurs som under många år format vårt sätt att förstå mångkulturalitet (Lorentz 2007). Denna 

diskurs bygger på ”ett inkluderande och exkluderande språk” (Lorentz 2007, s 45) som är 

uppbyggt kring dikotomierna vi och dom. Detta dualistiska sätt att förstå en mångkulturell 

verklighet skapar gränsdragningar mellan grupper, vilket i sin tur, på grund av ovan nämnda 

etnocentriska tendenser, lägger grunden för att majoritetsgruppens normer ges en överordnad 

position. Enligt Hans Lorentz (2007, s 168) har det dikotomibetonade språket ”låst fast” oss 

vid ett särskilt sätt att tänka. Med andra ord är individen fångad i diskursen och ”kan inte låta 

bli att tänka så” (Lorentz 2007, s 169, min kursivering). Den rådande diskursens starka 

påverkan på individen bidrar alltså till att en monokulturell norm kan upprätthållas i 

samhället. På samma sätt leder de övriga faktorer som här tagits upp till att en sådan norm 

tenderar att uppfattas som rimlig och naturlig och därmed kan fortleva. 

 

                                                 
3 Exemplet ”mord” är Taylors och kanske väl extremt. Det är dock för mig oklart vad som i övrigt faller in i 
kategorin alltid oacceptabla företeelser, det vill säga var gränsen för erkännande går. På grund av denna oklarhet 
har jag behållit det ursprungliga exemplet. 



9 

2.4 En interkulturell kritik 

Från 1980-talet och framåt har i Sverige en kritik mot monokulturella normer i utbildningen 

utvecklats. Detta har skett genom framväxten av ett interkulturellt perspektiv. Begreppet 

interkulturell undervisning lanserades officiellt i Sverige år 1983 i och med SOU-betänkandet 

Olika ursprung – gemenskap i Sverige. Begreppet var här ett uttryck för ett behov av att hitta 

nya sätt för människor i det mångkulturella samhället och utbildningen att förhålla sig till 

varandra. Ett interkulturellt perspektiv hade dock långt tidigare, redan på 1960-talet, figurerat 

utomlands i FN och dess organ, där behovet av begreppet interkulturalitet uppkommit på 

grund av den ökade invandringen till Europa. Ett interkulturellt perspektiv var här en del i 

strävan att avskaffa rasdiskrimineringen. Fortfarande idag har ett interkulturellt perspektiv en 

sådan målsättning, och värden som ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa 

förekommer ofta som mål i arbetet med ett interkulturellt synsätt i skolans värld. Det 

interkulturella perspektivet är således inget neutralt begrepp, utan till sin natur normativt och 

moraliskt (Lahdenperä 2006). Detta framkommer då det interkulturella perspektivet omskrivs 

i litteraturen, bland annat i formuleringar som att ”etnocentriska antaganden om […] 

undervisning måste […] tydliggöras” (Lahdenperä 2010, s 17), att ”det är viktigt att som 

lärare inte ha en färdig, förutfattad bild av vad man kan förvänta sig av mötet med […] elever 

från andra kulturer – man måste vara öppen för att de kommer att tillföra andra, annorlunda 

och samtidigt mycket värdefulla perspektiv på verkligheten” (Stier & Sandström Kjellin 2009, 

s 8), och att ”det handlar […] om att vi alla måste få upp ögonen för de maktrelationer” som 

råder (Elmeroth 2008, s 117).  

     Teoretiskt grundar sig ett interkulturellt perspektiv enligt Lahdenperä (2006) i ett 

socialkonstruktioniskt synsätt4. Ett sådant synsätt kritiserar tanken på kunskap som sann och 

objektiv, och betonar istället att all kunskap är historiskt och kulturellt specifik, med andra ord 

konstruerad i relation till ett särskilt sammanhang och utifrån en viss typ av språkliga 

kategorier. Detta leder till att det här inte anses finnas några allmängiltiga och universella 

teorier om sådant som den bästa barnuppfostran eller den bästa undervisningen, något som i 

sin tur lägger grunden till just att monokulturella tendenser kan bli föremål för kritik. Lorentz 

(2009) menar att den interkulturella pedagogiken är baserad på postmoderna och post-

                                                 
4 Lahdenperä talar i sin text inte om socialkonstruktionism utan om socialkonstruktivism. Då jag inte uppfattar 
några skillnader mellan dessa två i det här sammanhanget, använder jag för tydlighetens skull termen 
socialkonstruktionism eftersom det är detta begrepp som i övrigt förekommer i uppsatsen. Denna likhet mellan 
begreppen är också orsaken till att jag ser det som relevant att i kapitel 1 nämna att Carlson (2002) menar att 
socialkonstruktivistisk forskning om sfi är eftersatt, och sätta detta i relation till min uppsats, trots att den ju vilar 
på socialkonstruktionistisk grund. 
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strukturalistiska tankegångar. Även inom dessa teorier är grundtanken att världen ”enbart 

existerar … på grund av sociala konstruktioner” (Lorentz 2009, s 121) och att den pedagogik 

som ses som normal i den svenska skolan idag därför inte är något annat än konstruktioner 

som uppstått utifrån uppfattningen att världen ser ut på ett visst sätt. Lorentz (2009) menar att 

det i dagens mångkulturella samhälle finns ett behov av att kritisera modernismens syn på 

människan som enhetlig och sammanhållen, såväl som strukturalistiska tankefigurer som gör 

anspråk på att kunna uttala sig om fenomens ”sanna natur” (s 122). Detta ifrågasättande sker 

alltså i form av ett postmodernt tänkande, vilket ger upphov till nya och inkluderande sätt att 

förstå och tala om det mångkulturella samhället (Lorentz 2009). Centralt här är tanken på att 

dekonstruera verkligheten (Lorentz 2009), det vill säga att ”plocka isär” det språk genom 

vilket verkligheten skapats. Genom en sådan dekonstruktion kan normer och attityder 

medvetandegöras. Applicerat på undervisning, blir här en av de viktigaste uppgifterna i ett 

interkulturellt perspektiv att medvetandegöra den immanenta pedagogiken, det vill säga ” en i 

situationen inneboende ’smygande’ och samtidigt mentalitetsformande pedagogik som sker i 

det fördolda” (Lahdenperä 2006, s 23). Med andra ord syftar det interkulturella perspektivet 

här till att synliggöra sådana värden som på ett dolt sätt förmedlas i utbildningen och som kan 

upplevas som självklara, därför att de är ”i situationen inneboende”.  

     Det bör nu ha framgått att det interkulturella perspektivet är ett kritiskt perspektiv. Vad är 

det då som kritiseras? Med andra ord; på vilka sätt menar författarna att den monokulturella 

normen framträder i svensk utbildning, och varför påstås denna norm vara problematisk?  

2.4.1 Bristperspektiv 
Till att börja med menar Elisabeth Elmeroth (2008) att den monokulturella normen blir synlig 

genom att elever med utländsk bakgrund tenderar att betraktas utifrån ett bristperspektiv, där 

fokus ligger på vad de saknar istället för vad de har. En följd av detta blir att dessa elever ses 

som i behov av att åtgärdas i riktning mot svenskhet, eftersom svenskhet är just norm. 

Exempel på ett sådant bristtänkande kan enligt Elmeroth (2008) skönjas i sfi-utbildningen. De 

deltagare som studerats ses här som ”förändringsobjekt” och är föremål för en ”tredubbel 

omskolning” (Elmeroth 2008, s 107), en omskolning som består i att deltagarna ska byta 

språk, byta yrke och byta värderingar. Att svenska värderingar ska ”inpräntas i eleverna” 

framgår bland annat av att ett ständigt återkommande lektionsinnehåll i sfi-undervisningen är 

att diskutera olika moraliska frågor. Detta implicerar, menar Elmeroth, att deltagarna 

förmodas ha en annan moral med sig från sin bakgrund, och att deras värderingar därför 

behöver förändras till att bli mer lika de svenska. Även Carlson (2002) visar i sin studie av sfi 
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att påverkan på ett värderingsmässigt plan, det vill säga socialisation, tycks förekomma i sfi-

utbildningen. De lärare och skolledare som Carlson intervjuat tycks i sin praktik eftersträva att 

överföra vissa värden och normen på deltagarna där ideal som förmågan att ta eget ansvar, att 

samarbeta och att vara självständig betonas. Det är alltså kvalitéer som ofta framhävs som 

betydelsefulla i den svenska skolan som utgör måttstocken och målet även för sfi-deltagarna. 

Carlson (2002) konstaterar här att det finns en diskrepans mellan det lärarna säger i frågan om 

sfi-utbildningens fostrande funktion, och hur de på ett mer praktiskt plan tycks agera vad 

gäller detta. Med andra ord verkar det som om lärarna i praktiken ägnar sig åt den fostran som 

de på ett retoriskt plan motsätter sig. 

     Eftersom man i ett bristperspektiv fäster uppmärksamheten på det studerande saknar 

istället för det de har, blir en konsekvens av detta perspektiv att dessas tidigare erfarenheter 

och kunskaper negligeras och bemöts med ointresse. Elmeroth (2008) menar sig i sina möten 

med svenskundervisningen av invandrade vuxna ha fått orsak att fundera över en rad 

omständigheter, där det ”framför allt handlar om […] att deltagarnas tidigare kunskaper och 

erfarenheter är osynliga i utbildningarna” (s 107, min kursivering). Carlsons (2001) forskning 

visar även den att sfi-deltagare känner sig tömda på sina tidigare erfarenheter, och att 

språksvårigheterna gör att de av andra uppfattas ha en begränsad tankeförmåga, något som 

leder till att de tenderar att bemötas som barn. På ett motsvarande sätt konstaterar Haglund 

(2004) att de minoritetselever som hon studerat är ovana vid och skulle tycka att det var 

”jätteskämmigt” om deras lärare någon gång frågade något om exempelvis deras modersmål. 

Charlotte Haglund (2004) menar, i likhet med Elmeroth (2008) att elevernas bakgrund 

tenderar att osynliggöras, och att ”de erfarenheter de gör och de kunskaper som de tillägnat 

sig i kontexter utanför majoritetssamhället inte har något värde i skolan” (Haglund 2004, s 

368, min kursivering). Sammanfattningsvis handlar det alltså om att studerande med utländsk 

bakgrund tenderar att betraktas som i behov av att åtgärdas och att deras tidigare erfarenheter 

negligeras, just därför att ett monokulturellt tankesätt anger att endast svenska erfarenheter är 

tillräckliga. 

2.4.2 Andrafiering 
Lorentz (2007) menar, som nämnts tidigare, att den diskurs som idag råder i talet om det 

mångkulturella i skolan och samhället, är centrerat kring begreppsparet vi och dom andra. 

Detta innebär att vi i vår tid uppfattar det som naturligt och logiskt att se det mångkulturella 

samhället utifrån just gränsdragningar, där vi står på den ena sida och dom andra står på den 

andra. Att vara en av dom andra kan exempelvis bestå i att ”vara född i Chile eller Afrika” 
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eller ”att inte tala flytande svenska” och blir här detsamma som att ha en ”avvikande identitet” 

(Lorentz 2007, s 156) där svenskhet utgör den norm som lägger grunden för denna avvikelse. 

Elmeroth (2008) menar att denna andrafiering tenderar att göra gruppen personer med 

utländsk bakgrund till en ”icke-kategori”, eftersom det som förenar dem är vad de inte är, 

nämligen att de inte är etniskt svenska. Andrafieringen är därmed inte neutral, utan tenderar 

istället att ge upphov till över- och underordning, där de som tillhör icke-kategorin 

nedvärderas. Andrafieringen skapar också en bild av att alla dom andra skulle vara likadana, 

vilket lägger grunden för orättvisor som drabbar hela den grupp som kategoriseras som dom 

andra, som till exempel misstänksamhet mot invandrade personers motiv. Genom enskilda 

individers språkliga utsagor och massmedias negativa rapportering av fenomen kopplade till 

personer med utländsk bakgrund, till exempel i diskussionen om så kallade hedersmord, 

tenderar den negativa synen på dom andra att reproduceras och bli till allmän sanning i 

människors medvetande (Elmeroth 2008).  

     I denna process spelar även skolväsendet en betydande roll. I utredningen Demokratiska 

ideal och andrafierande praxis (SOU 2006:40), uttrycks att det idag finns orsak att tala om en 

”systematisk andrafiering som är inbyggd i skolans dagliga och pedagogiska arbete” (s 13). 

Att andrafieringen är systematisk antyder att det inte är fläckvisa yttranden det är frågan om, 

utan snarare att andrafierande principer och attityder är inbyggda i skolans praktik. 

Tesfahuney (1999) menar att denna systematiska andrafiering i utbildningen kan härledas till 

tiden för det västerländska utbildningsväsendets uppkomst, nämligen upplysningstiden. 

Upplysningstidens diskurs centrerades kring en uppsättning dikotomier, såsom exempelvis 

vit/svart, Jaget/Andra, civilisation/barbari. Dessa begreppspars primära funktion var att 

upprätthålla Europas överordnade position i förhållande till dom andra, det vill säga Orienten, 

i det att de förknippades med positiva och negativa värden. På detta sätt skapades gränser 

mellan Europa och den övriga världen, där väst betraktades som så överlägset att det var i 

mandat att ”civilisera” resten av världen. Utifrån denna världsbild uppstod alltså det 

västerländska utbildningssystemet, något som Tesfahuney (1999) menar gör att man kan tala 

om att denna utbildning har en historia av att se sig själv som den enda utbildning som räknas. 

Västerländsk utbildning är i detta perspektiv alltså redan från början formad utifrån ett 

andrafierande synsätt och språkbruk (Tesfahuney 1999) – något som kan bidra till att förklara 

de andrafierande tendenser som idag råder i skolans värld (SOU 2006:40).  
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2.4.3 Monokulturella normer som ett hot mot jämlikhet och inkludering  
Att en andrafierande attityd gentemot dom andra kan ge upphov till orättvisor framgår av det 

ovanstående. En specifik aspekt av detta är vad som kan benämnas strukturell diskriminering. 

Med strukturell diskriminering menas det fenomen som uppstår när normer, rutiner och 

attityds- och beteendemönster inom institutioner hindrar personer ur etniska minoriteter att ta 

del av de möjligheter och rättigheter som majoritetsgruppen har (SOU 2005:56). Elmeroth 

(2008) menar att denna typ av diskriminering inte kan ses som isolerade yttringar eller 

tillfälliga reaktioner. Istället är den ett uttryck för bärande principer för hur relationer formas 

mellan människor i dagens samhälle, och också för hur inflytande och makt i samhället 

fördelas. Strukturell diskriminering kan på detta sätt sägas vara inbäddad i samhällets och 

utbildningens själva struktur, och styra de förutsättningar som reglerar livet för individer. Att 

det finns ett samband mellan andrafiering, det vill säga föreställningar om dom andra, och 

den strukturella diskrimineringen, pekar de ovan nämnda statliga utredningarna på. Även 

Elmeroth (2008) talar om denna typ av diskriminering som intimt sammanvävd med idéer om 

normalitet och avvikelse. Detta utgör alltså ett exempel på hur monokulturella normer, här 

uttryckta genom en andrafierande attityd gentemot personer med utländsk bakgrund, kan bli 

till ett hot mot ett inkluderande och rättvist samhälle. 

     Vidare menar Lorentz (2007) att det andrafierande språk som belysts ovan, är ”ett 

inkluderande och ett exkluderande språk” (s 45). Detta språk har alltså makt att skapa en 

situation där personer som blir föremål för andrafiering hamnar i en exkluderad position. Ove 

Sernhede (2011) påstår att det i Västeuropa idag pågår just en sådan exkluderande utveckling, 

där ”invandrartäta” områdena avskiljs från det övriga samhället (s 29). Detta gäller även 

Sverige, som påstås stå inför en situation ”där stora delar av dagens unga från de mest 

’utsatta’ stadsdelarna … riskerar att … hamna i ett tillstånd av permanent marginalisering” 

(Sernhede 2011, s 65). Svensk utbildning har enligt Sernhede (2011) således misslyckats med 

att förverkliga en av sina ursprungliga demokratiska intentioner, nämligen att vara en skola 

för alla och att förhindra social skiktning och marginalisering. Även här framträder alltså 

bilden av att en monokulturell norm kan skapa gränsdragningar som sätter det demokratiska 

samhällets ideal i gungning. 

     Det är bland annat mot bakgrund av dessa för demokratin problematiska aspekter av en 

monokulturell norm, som en interkulturell kritik vuxit fram. Som en del av detta inter-

kulturella perspektiv eftersträvas således att skapa ett nytt sätt att tänka kring och tala om den 

mångkulturella skolan och samhället. Målet är här att hitta alternativ till bristtänkande och 
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exkluderande gränssättningar, och på så sätt skapa samhörighet och inkludering (Lorentz 

2009). Hur ett undervisningsideal i en sådan anda kan se ut, utvecklas i följande avsnitt. 

 

2.5 Ett interkulturellt undervisningsideal 

De svenska författare som på senare delen av 00-talet skriver om interkulturellt pedagogik, 

gör detta utifrån ett språk och ett perspektiv som handlar om hur det borde vara. Författarna 

refererar inte till exempel på hur det interkulturella perspektivet brutit skolans monokulturella 

norm, utan redogör istället för och reflekterar kring hur ett sådant perspektivskifte skulle 

kunna äga rum. Lorentz (2009) kapitelrubrik ”Hur ska vi kunna bryta igenom det dualistiska 

tänkandet?” är ett talande exempel på detta. Det är alltså ett interkulturellt undervisningsideal 

som litteraturen behandlar5.  

     Prefixet inter, mellan, är av stor betydelse för innebörden av interkulturalitetsbegreppet. 

Till skillnad från att endast tala om mångkulturalitet, som anger det statiska förhållandet att 

olika etniska grupper lever sida vid sida, innebär interkulturalitet ett dynamiskt förhållande 

där det sker en rörelse mellan olika kulturer i samhället (Elmeroth 2008, Lorentz 2009). 

Lahdenperä (2006) menar att interkulturalitet antyder ”en process, ett gränsöverskridande, 

interaktion och ömsesidighet” (s 15) och Lorentz (2009) lägger till att det rör sig om ”en 

ömsesidig förståelse” (s 118). En springande punkt i den interkulturella undervisningen är 

därför att de inblandade konfronteras med alternativa kulturella uttryck och andra sätt att se 

och uppfatta företeelser än de egna (Lahdenperä 2006), där alltså både minoritet och majoritet 

ömsesidigt får påverka och påverkas av varandra. 

     Elmeroth (2008) menar att ett viktigt inslag i interkulturell pedagogik är att undervisningen 

centreras kring de studerandes tidigare erfarenheter. Det är med andra ord fråga om en 

erkännandets pedagogik, där utgångspunkten tas i elevernas befintliga resurser och 

kunskaper. Detta gäller såväl för elevens syn på livet som dennes kunskaper, kompetenser och 

språkliga färdigheter. Det är här viktigt att anlägga en additiv syn på så väl kultur som språk, 

vilket innebär att svenska kunskaper ska ”plussas på” elevens befintliga resurser. Detta i 

motsats till en subtraktiv syn, där svenska kunskaper tar överhanden på ett sätt som gör att 

elevens tidigare erfarenheter bleknar bort. Grunden för dessa olika sätt att se på elevens 

                                                 
5 Säkerligen finns det exempel på verksamheter och situationer i den svenska skolan där det interkulturella 
perspektivet fått genomslag. Jag talar här om en generell nivå. Jag har förstås inte heller kommit i kontakt med 
all svensk litteratur som behandlar interkulturell pedagogik. Utifrån det faktum att de författare jag refererar till 
tycks vara bland de mest flitiga inom det interkulturella fältet i Sverige, menar jag dock att deras litteratur kan 
säga något om just den generella situationen i svensk skola vad gäller dessa frågor. 
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tidigare erfarenheter utgörs av den attityd som riktas gentemot erfarenheter som inte 

förvärvats i en svensk miljö. Råder ett bristperspektiv, likt det som redogjorts för ovan, 

kommer skolans undervisning att fungera subtraktivt på elevens tidigare erfarenheter. Utgår 

undervisningen istället från ett resursperspektiv i synen på studerandes erfarenheter, kommer 

just en additiv utveckling att ske. Den attityd som riktas mot den studerandes tidigare 

erfarenheter kommer här alltså att avgöra i vilken grad undervisningen blir interkulturell.  

 

2.5.1 Den interkulturellt orienterade läraren 
I arbetet med att utforma en interkulturellt orienterad pedagogik har läraren naturligtvis en 

viktig roll. Läraren bör här arbeta mot att bli det som litteraturen kallar ”interkulturellt 

kompetent” (Stier & Sandström Kjellin 2009, Lorentz 2009), något som involverar flera 

aspekter.  

     För det första behöver den interkulturellt orienterade läraren bidra till att skapa ett nytt 

språk kring frågor om mångkultur. Som framgått tidigare har det dikotomibetonade språket 

om det mångkulturella samhället bidragit till att skapa och upprätthålla klyftor mellan oss och 

dom andra – det är med andra ord ett språk som skapar exkludering. Med utgångspunkt i detta 

menar Lorentz (2009) att ett interkulturellt perspektiv förutsätter ett nytt sätt att tala om etnisk 

mångfald. Detta nya språk är till skillnad från det andrafierande språket ett vi-språk, som inte 

byggs upp kring ett vi och ett dom utan endast ett vi i vilket alla som är bosatta i Sverige 

inkluderas. Lorentz (2009) menar att det är möjligt att på detta sätt ”lämna begreppet 

utanförskap för att gå över till gemenskap” (s 118). Målet här är alltså ett samhörighets-

skapande språk. I enlighet med detta menar Lahdenperä (2010) att det är en av den 

interkulturellt orienterade lärarens viktigaste uppgifter att aldrig stödja eller uppmuntra vi och 

dom-attityder, vilket exempelvis kan röra sig om att undvika ett språk som rymmer absoluta 

termer såsom ”aldrig” och ”alltid”.  

     Stier och Sandström Kjellin (2009) redogör för fyra olika typer av lärare i en mångkulturell 

kontext, där den medvetne läraren framställs som idealet. Även på många andra håll i 

litteraturen framställs just medvetenhet som en egenskap som är av avgörande betydelse i ett 

interkulturellt förhållningssätt. Lorentz (2009) menar att den enskilt viktigaste förutsättningen 

för att kunna acceptera andra kulturer, är just att bli medveten om att de sätt på vilka man 

uppfattar världen är ett resultat av ett etnocentriskt tänkande och en viss specifik världs-

uppfattning och uppfostran, med andra ord att man är en ”kulturell produkt”. Medvetenheten 

ger med andra ord möjligheter att bearbeta den egna etnocentrismen. Den gör det också 
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möjligt att inta det dekonstruktiva förhållningssätt i förhållande till den egna kulturen som 

redogjorts för ovan, och som beskrivs som så centralt för att utveckla interkulturell 

kompetens. Sammanfattningsvis betonas alltså förmågan till självreflexivitet och medvetenhet 

mycket starkt när det gäller utvecklandet av interkulturell kompetens. Man kan här konstatera 

att detta är en förmåga som ligger i linje med det postmoderna tankesätt (Lorentz 2009) och 

det socialkonstruktionistiska perspektiv (Lahdenperä 2006) som interkulturell pedagogik 

baseras på, där det ju i båda fallen handlar om att reflektera över det omedvetna och att 

problematisera det som genom språket gjorts till självklarheter.  

2.5.2 Erkännandets pedagogik – till vilken grad? 
Elmeroth (2008) understryker, som nämnts ovan, vikten av att interkulturell pedagogik är en 

erkännandets pedagogik, där studerandes tidigare erfarenheter lyfts upp och synliggörs, med 

andra ord erkänns. I relation till detta uppkommer frågor kring hur interkulturell pedagogik i 

form av en erkännande pedagogik ska ställa sig till det faktum att den mångkulturella 

utbildningen potentiellt rymmer en stor heterogenitet av värden och normer. Vilka värden och 

normer ska erkännas? Vilka värden och normer ska förkastas, och isåfall varför? Som nämnts 

i avsnitt 2.3 ovan, är en möjlig hållning inför detta dilemma att det finns värden som inte kan 

accepteras i ett demokratiskt samhälle, nämligen sådana värden som ”strider mot våra 

politiska principer” (Brantefors 1998, s 36). I detta resonemang finns således sådana värden 

som på ett närmast objektivt sätt framställs som överordnade andra värden, och vars existens 

alltså inte menas vara uttryck för etnocentriska tendenser utan istället ett bevis för att det finns 

värden som är rätt för alla människor, oavsett kultur, det vill säga universella.  

     Brantefors (1998) för dock fram att det också finns andra tänkbara hållningar inför denna 

fråga. Här nämns statsvetaren Amr Sabet, som på olika sätt argumenterar för att det är långt 

ifrån säkert att en demokrati är lika med ett fungerande samhälle som gynnar det allmänna 

bästa. Brantefors (1998, s 36) drar slutsatsen att det ”med andra ord inte är självklart att 

västerländska värden utgör normen för alla kulturer”. Detta aktualiserar frågan kring hur man 

kan veta att de västerländska demokratiska värdena inte ses som överordnade endast på grund 

av etnocentriska tendenser. Och om dessa värden är ett resultat av etnocentrismen: hur ska 

man då handskas med dem utifrån ett interkulturellt perspektiv? Komplexiteten i denna fråga 

förstärks förstås ytterligare av att det interkulturella perspektivet utgår från ett konstruktion-

istiskt tankesätt, där normer ses som just socialt konstruerade. Lahdenperä (2006) menar att 

ett socialkonstruktionistiskt synsätt leder till synen att det ”inte finns några allmänna eller 

universella metoder för den bästa barnuppfostran eller undervisningen”, något som, om det 
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dras till sin spets, kan uppfattas relativt kontroversiellt. Men huruvida det finns gränser för 

tanken på världen som socialt konstruerad, det vill säga om det finns överordnade universella 

normer eller inte på något plan, utreds som jag uppfattar det inte. Lorentz (2009) understryker 

att interkulturell pedagogik inte har någon ambition att förmedla ett innehåll i lärandet som 

strider mot skolans demokratiska uppdrag, utan att alla elever istället ska bli delaktiga i 

skolans värdegrund och skolans demokratiska uppdrag. Man kan här konstatera att det inte är 

fråga om att problematisera skolans demokratiska uppdrag utifrån tanken på etnocentrism och 

världen som socialt konstruerad, utan istället rör det sig om att alla skolans elever ska göras 

delaktiga i det demokratiska uppdrag som idag finns i skolan. Att skolans demokratiuppdrag 

alltså inte diskuteras utifrån etnocentrismens mekanismer eller blir föremål för den 

dekonstruktion som Lorentz (2009) menar är central i det interkulturella perspektivet, 

implicerar att de demokratiska värdena här ses som universella, i enlighet med Taylors 

resonemang (Brantefors 1998). Detta framkommer än tydligare i relation till att det 

interkulturella perspektivet i övrigt är ett kritiskt perspektiv, med en tydlig strävan att just 

dekonstruera och destabilisera det förgivettagna.  

     Som jag uppfattar det problematiseras inte dilemmat kring ovan nämnda gränsdragningar 

för erkännande på något mer ingående sätt i den refererade litteraturen. Att inte de 

demokratiska värdena blir föremål för dekonstruktion  kan inte sägas vara något överraskande 

– snarast vore väl något annat överraskande och mycket kontroversiellt. Men likväl lämnas 

frågan obesvarad kring var gränserna går för vad som utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt bör accepteras respektive förkastas. Som jag konstaterat ovan, blir denna 

fråga än mer aktuell i förhållande till att det interkulturella perspektivet utgår från 

socialkonstruktivistisk teori och ett postmodernt förhållningssätt, där det självklara ska bli 

föremål för kritik och problematisering.  

 

2.6 Sammanfattning  

I de ovanstående avsnitten har jag redogjort för den monokulturella norm som, enligt de 

refererade författarna, råder i svensk utbildning. Som en problematisk aspekt av denna har 

nämnts att personer med utländsk bakgrund tenderar att bli betraktade som bristfälliga och 

avvikande då synen på dem utgår från en svensk norm. Den strukturella diskriminering som i 

värsta fall blir följden av sådana synsätt tenderar att leda till att invandrade grupper 

exkluderas från det övriga samhället.  
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     Jag har också redogjort för det interkulturella perspektiv som vuxit fram som en kritik mot 

den monokulturella normen. Det interkulturella perspektivet utgår från en syn på kultur och 

normer som socialt konstruerade, vilket leder till att de normer som råder i svensk utbildning 

och som tenderar att bli till ett hinder för studerande med utländsk bakgrund att passa in, bör 

bli föremål för problematisering. Den interkulturella pedagogiken är vidare en erkännandets 

pedagogik, där studerande istället för att betraktas utifrån vad de brister i bör betraktas utifrån 

sina resurser. Med utgångpunkt i detta ideal av erkännande har jag diskuterat hur man i en 

interkulturellt orienterad pedagogik bör förhålla sig till värdemässig heterogenitet i 

utbildningen. Det interkulturella perspektivets företrädare verkar överens om att de 

demokratiska värdena är universella, men också att normer i övrigt ska bli föremål för 

ifrågasättande. Här kan konstateras att det är oklart var gränserna för acceptans går, till 

exempel aktualiserat i att det i ett interkulturellt perspektiv inte finns några mer eller mindre 

rätta metoder för barnuppfostran (Lahdenperä 2006). Är då fysisk bestraffning en acceptabel 

barnuppfostringsmetod? Eller är detta icke-acceptabelt, eftersom detta kan sägas ha koppling 

till de demokratiska värdena? Gränserna för vilka värden och normer som bör hållas fast vid 

och förmedlas framstår här som en komplex fråga – en fråga som också visat sig vara aktuell i 

den undersökta sfi-verksamheten.  

    De två perspektiv som här skrivits fram, har använts som analytiska verktyg i 

bearbetningen av det empiriska materialet. I avsnitt 3.3.1 i nästa kapitel görs en genomgång 

av hur perspektiven, eller diskurserna som jag från och med då kallar dem, har använts i 

analysen.  
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3 METODOLOGI 
3.1 Diskursanalys som metod 

Denna uppsats utgår, som nämnts tidigare, från diskursanalytisk metodansats. I följande 

avsnitt försöker jag att först och främst definiera diskursbegreppet, varpå diskursanalysens 

teoretiska utgångspunkter och därefter dess funktion och uppgift behandlas.  

3.1.1 Vad är en diskurs? 
Den här uppsatsen utgår från en diskursanalytisk metodansats. För att kunna tala om 

diskursanalys behöver man först reda ut vad diskurs innebär. Vad är det egentligen som ska 

analyseras? Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (1999) definierar en diskurs som 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå [...] ett utsnitt av världen” (s 7), Eva Bolander och 

Andreas Fejes (2009) menar att en diskurs innebär ”ett bestämt sätt att tala om saker på” (s 

87) och Elmeroth (2008) uttrycker att ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala och tänka om ett 

visst område” (s 16). En grundtanke här är att språket är strukturerat i olika bestämda mönster, 

mönster som vi som talare anpassar oss efter då vi använder språket i olika sammanhang, eller 

domäner, i den sociala världen. Exempel på sådana domäner kan vara politik eller medicin – 

vi kan tala utifrån en politisk diskurs eller en medicinsk diskurs. I dessa diskurser finns 

således särskilda regler och konventioner för hur språket bör användas (Winther Jørgensen & 

Phillips 1999). Gemensamt för de ovan nämnda definitionerna av diskurs är alltså att det rör 

sig om en slags regelmässighet eller regelbundenhet i det språk som hör till en viss domän i 

den sociala världen. Språket är inte godtyckligt utan följer mönster och system; diskurs rör sig 

om ett bestämt sätt att tala och tänka inom ett visst område.  

 3.1.2 Teoretiska utgångspunkter: Poststrukturalism och socialkonstruktionism 
Som framgått av föregående stycke, är språket av mycket stor betydelse i diskursbegreppet. 

Utgångspunkten för denna betoning på språket finns i det som brukar benämnas den språkliga 

vändningen. Den språkliga vändningen innebar i korthet att synen på förhållandet mellan 

tecknet (den språkliga utsagan) och det betecknade (fenomenet) förändrades. Från att ha sett 

på förhållandet mellan dessa båda som fixt och färdigt, som ett ”ett-till-ett-förhållande”, gick 

man mot att tänka att det inte finns något naturligt samband mellan de språkliga utsagor vi 

använder om saker och ting och de verkliga fenomen som dessa utsagor motsvarar (Bolander 

& Fejes 2009, Winther Jørgensen & Phillips 1999). Detta fick innebörden att tecknens be-

tydelse och därmed de språkliga systemen kunde förändras både med tanke på tid och rum; 

orden var ju inte ett uttryck för någon statisk verklighet. Från att ha sett språkliga representa-
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tioner som en återspegling av verkligheten, började man nu därför betrakta språkliga 

representationer som det som konstruerar och därmed också har makt att förändra 

verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 1999). Denna nya språksyn, den poststruktu-

ralistiska, fick också till följd att språkforskningen skiftade fokus. Tidigare hade intresset för 

språket främst legat i dess struktur, eftersom denna sågs som beständig och därför värd att 

beforska. Eftersom tecknens betydelser i poststrukturalismen istället sågs som föränderliga i 

förhållande i sitt sammanhang, gavs i denna nya språkvetenskap istället själva språkbruket ett 

nytt intresse. Det var ju i det konkreta språkbruket som språkliga strukturer upprättades, men 

också utmanades och förändrades (Winther Jørgensen & Phillips 1999). Att diskursanalys 

vilar på poststrukturalistisk grund, framstår här med tydlighet. Diskursanalysen intresserar sig 

ju för just det som utmärkte det poststrukturalistiska perspektivet; det konkreta språkbruket 

och hur de språkliga systemen – diskurserna – genom det konkreta språkanvändandet 

konstruerar verkligheten i de sammanhang (historiskt, rumsligt och socialt) där de existerar.  

    Som framgått ovan utgår diskursanalys från en syn på verkligheten som socialt konstruerad 

av språkliga representationer. Socialkonstruktionism är därmed också en viktig teoretisk 

utgångspunkt för diskursanalys. Winther Jørgensen och Phillips (1999) menar att social-

konstruktionism är ett samlingsnamn för ett antal teorier om kultur och samhälle som ofta 

figurerar tillsammans med diskursanalytisk ansats. Ett grundantagande inom denna teori är, i 

likhet med tidigare resonemang, att språket inte är objektivt utan konstruerande, och att vår 

kunskap om världen därför endast är ett resultat av våra sätt att kategorisera den. Inom social-

konstruktionistiskt perspektiv ses därför också vårt sätt att varsebli världen som kontingent, 

vilket innebär att vår verklighetsuppfattning hade varit annorlunda om vi levt i en annan 

historisk och rumslig kontext. Detta kan också beskrivas som ett antiessentialistiskt 

förhållningssätt; i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv anses subjekt inte ha en essens, det 

vill säga en samling inneboende eller äkta egenskaper. Istället betraktas allt i den sociala 

världen som konstruerat just utifrån det specifika sammanhanget. 

    Detta innebär inte att det i ett socialkonstruktionistiskt och diskursanalytiskt perspektiv inte 

anses finnas någon icke-konstruerad verklighet. Materiella faktum existerar givetvis, och 

dessa är inte diskursivt konstruerade. Men så fort språket tas till hjälp för att finna en mening i 

det som sker, kommer en eller annan diskurs att tas till hjälp. I denna bemärkelse, sett utifrån 

den sociala världen där människor söker mening med det som sker, är verkligheten alltså 

språkligt konstruerad. Här finns ingen sanning eller verklighet utanför diskursen. Det är på 

grundval av detta som man kan säga att ”det vi ser som sant är en språklig konstruktion som 
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ständigt förändras” (Bolander & Fejes 2009, s 83). Eller som Mats Börjesson (2003) uttrycker 

det: ”Det vi har är berättelser om och tecken på verkligheten i ett givet perspektiv” (s 10). 

     Man kan här konstatera att språkanvändande i ett diskursanalytiskt sammanhang omöjligt 

kan ses som ”bara snack” (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s 125). Diskurs är istället en 

viktig form av social handling, som konstruerar den sociala verkligheten och som därmed har 

makt att skapa och reproducera strukturer av över- och underordning. Ett exempel som tydligt 

visar på ett sådant samband mellan diskursiva konstruktioner och makthierarkier, är den epok 

som redan har omnämnts i kapitel 2, nämligen upplysningstiden. Tesfahuney (1999) menar att 

den diskurs som rådde under denna tid byggde på ett dikotomibetonat språk som drog skarpa 

länder mellan västerlandet och orienten. Medan väst här konstruerades som upplyst, rationellt 

och civiliserat, konstruerades öst som primitivt, föråldrat och barbariskt. Denna diskurs 

skapade en bild av verkligheten i vilken Orienten framställdes som i behov av att civiliseras 

och moderniseras, något som i sin tur banade väg för den slavhandel, plundring och förtryck 

som sedan följde - det var ju för ”dom andras” bästa (Tesfahuney 1999). Exemplet visar 

tydligt den makt som språkliga representationer har, med andra ord att språket är 

konstruerande. Det visar också att diskursen är förknippad med handling, och får 

konsekvenser för relationer och strukturer i världen och samhället.  

     Sammanfattningsvis utgår diskursanalys alltså teoretiskt från socialkonstruktionism och 

den poststrukturalistiska språkvetenskapen. Språkliga representationer ses här som det som 

konstituerar, skapar, verkligheten, och det är därför det konkreta språkanvändandet som bör 

analyseras i jakten på sanning och verklighet. Dessa teoretiska utgångspunkter lägger grunden 

för diskursanalysens funktion, vilken behandlas i nästa avsnitt.  

3.1.3 Diskursanalysens uppgift 
Diskursanalysens primära uppgift är, med utgångspunkt i det ovanstående, att synliggöra hur 

språket konstituerar den sociala verkligheten på olika sätt. Man kan här tala om att 

diskursanalys är ett verktyg för att dekonstruera verkligheten, alltså att ”plocka isär” det som 

tal och text, det vill säga diskurser, konstruerat som självklart (Bolander & Fejes 2009).  

     Eftersom den sociala världen, inklusive objektivitet, i diskursbegreppet ses som diskursivt 

konstruerad, blir en viktig utgångspunkt i diskursanalys att det inte finns någon verklighet 

eller sanning bortom diskursen. Följaktligen inriktar sig diskursanalytisk forskning inte på att 

hitta någon sådan sanning eller verklighet. Istället för att söka sanningar bakom diskurser 

fokuseras analysen således på hur sanning konstrueras i diskurser (Bolander & Fejes 2009). 

Det är själva diskursen som är intressant. Frågorna formuleras därför inte i termer av vad som 
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är sant och inte utan snarare varför fenomen diskursivt konstrueras på det sätt som de gör och 

vad som möjliggör att vissa saker ges status av att vara naturliga, objektiva och rimliga i ett 

visst sammanhang. Lika intressant blir det här att fråga sig: Vad blir inte sagt i diskursen, det 

vill säga vad utesluts? Vad kommer det sig? Och vad tyder det på? Med hjälp av frågor som 

dessa kan det som diskursen konstruerar som normalt eller onormalt, självklart och otänkbart, 

synliggöras.  

     Ovan har jag, utifrån exemplet upplysningstiden, visat att diskurser har makt att forma 

hierarkier av över- och underordning mellan grupper i samhället och i världen. Då det 

förhåller sig på detta sätt, är diskursanalys i de allra flesta fall också en kritisk ansats (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999). Genom att granska diskurser eftersträvar man att synliggöra och 

ifrågasätta de ideologier, maktstrukturer och uttryck för social ojämlikhet som diskurserna 

rymmer. När diskursiv praktik, alltså språkbruk, analyseras kan man här fråga sig vilka den 

diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala konsekvenser är. Man frågar sig också 

vad diskursen ”gör” med dessa maktstrukturer. Reproducerar den diskursiva praktiken 

befintliga maktstrukturer? Eller bidrar diskursen till möjligheten att makt fördelas på nya sätt, 

det vill säga till förändring? (Winther Jørgensen & Phillips 1999). 6 

     Sammanfattningsvis handlar diskursanalys alltså om att synliggöra hur språket konstituerar 

verkligheten, något som ger möjlighet att dekonstruera (”plocka isär”) och destabilisera 

(”skaka om”) denna verklighet och att medvetandegöra och kritisera det som diskursen 

konstruerar som självklart. Vilka mer specifika diskursanalytiska element jag valt att använda 

som analysverktyg i min uppsats, utvecklas vidare i avsnitt 3.3.2.  

3.1.4 Kvalitet i diskursanalytiskt arbete 
Som framgått ovan ses i ett diskursanalytiskt perspektiv världen som socialt konstruerad av 

språkliga representationer. Forskning och forskningsresultat är här inget undantag. Inom 

diskursanalys ses således även forskningsprocessen som konstruerad, och som ett resultat av 

ett antal kategoriseringar och avgränsningar som forskaren själv gjort. Detsamma gäller för 

det resultat som forskningen kommer fram till (Börjesson 2003). En följd av denna syn på 

forskning, är att det inom diskursanalytisk forskning inte blir aktuellt att tala om forsknings-

kvalitet i termer av reliabilitet och validitet, begrepp som ju handlar om i vilken grad 

                                                 
6 Resonemanget under 3.1.3 består av element från olika angreppssätt inom diskursanalysen. För enkelhetens 
skull redogör gör jag här inte för vad som hör hemma i vilken inriktning, utan tar fasta på vad Winther Jørgensen 
& Phillips (1999) säger om att det är gångbart att blanda element från olika diskursanalytiska angreppssätt så 
länge de bygger på samma teoretiska grund. Samma sak gäller för de analytiska begrepp som nämns under 3.3.2; 
även här är begreppen tagna från olika inriktningar. Alla är dock diskursanalytiska begrepp och har således 
socialkonstruktionistisk teori som gemensam grund. 
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forskningen lyckats undanröja forskningseffekter och återge en sann och därmed generaliser-

bar verklighet. Eftersom verkligheten ses som just socialt konstruerad, av bland annat 

forskaren, blir utgångspunkten här istället just att denna påverkan är en ofrånkomlig del av 

forskningsresultatet.  

     Detta innebär dock inte att diskursanalys kan vara vad som helst, eller att man inte kan tala 

om god kvalitet när det gäller denna metodansats. Bolander och Fejes (2009) menar att en 

diskursanalytisk studie får trovärdighet genom att de argument som förs fram och analysen av 

materialet anses skäliga, en bedömning som läsaren kan göra om författaren redogör för hur 

analysen gått till. Winther Jørgensen och Phillips (1999) menar att man, trots att man inte 

accepterar de objektivistiska vetenskapliga kraven på reliabilitet och validitet, kan tala om 

giltighet i diskursanalytisk forskning. Här talas om reflexivitet som en viktig komponent 

(Börjesson 2003, Winther Jørgensen & Phillips 1999). Denna reflexivitet bör genomsyra hela 

arbetsprocessen och påminna forskaren om att redogöra för de val som gjorts, något som kan 

ge läsaren möjlighet att bedöma hur dessa val påverkat det slutgiltiga resultatet. Eftersom ett 

grundantagande inom diskursanalys är att allting är diskursivt konstituerat, måste forskaren 

särskilt vara reflexiv i förhållande till det faktum att han eller hon själv är en del av diskursen, 

och att de resultat som forskningen utmynnar i både är en produkt av tidigare diskurser och 

något som har makt att reproducera dessa diskurser. Här menar Winther Jørgensen och 

Phillips (1999) att det ingår i god diskursanalytisk forskning att forskaren klargör sin egen 

plats i diskursen, alltså förhållandet till problemområdet – ett krav som jag försöker att 

tillgodose i stycke 3.2.2 nedan. Eftersom diskursanalys är en kritisk ansats, bör ovan nämnda 

reflexivitet även riktas mot hur forskningen i fråga bidrar till att de maktrelationer som 

diskurserna ger upphov till synliggörs. Man frågar sig här också vad forskningen ”gör” med 

dessa strukturer. Reproduceras rådande maktstrukturer i forskningen genom att till exempel 

stereotypa bilder av grupper ses som ofrånkomliga? Eller bidrar forskningen till att ifrågasätta 

sådana maktrelationer genom att peka på dessa stereotyper som diskursivt formade (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999)? Även denna aspekt bör alltså tas i beaktande när diskursanalytisk 

forskning värderas.  

 

3.2 Genomförande 

I det följande berörs aspekter som har att göra med undersökningens genomförande. Detta 

handlar dels om det material som samlats in, både vad gäller urval och forskningsetiska över-
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väganden, men också om hur min egen ingång i uppsatsarbetet sett ut och hur denna präglat 

arbetsprocessen. 

3.2.1 Material 
Det empiriska materialet består av enskilda intervjuer med sju kvinnliga sfi-pedagoger.  

Intervjuerna genomfördes under november 2012. De intervjuade lärarna har olika lång 

erfarenhet av att arbeta i sfi-utbildningen, och arbetar på olika nivåer, både med illiterata 

personer och med personer med längre skolbakgrund (dock ingen med personer med 

akademisk bakgrund). Samtliga pedagoger arbetar inom en och samma sfi-enhet, dock 

uppdelad på två verksamheter, i en medelstor stad i södra Sverige. Alla lärarna arbetar 

permanent i sfi-utbildningen och kan därmed sägas vara ett (i den mån det är möjligt) 

representativt urval av de verksamma inom denna praktik. Då jag inte vill att det ska framgå i 

rapporten vem av de intervjuade lärarna det är som talar, kommer jag inte att beskriva dem 

mer utförligt än så här. En sådan individuell beskrivning anser jag inte heller vara nödvändig i 

mitt arbete, då det inte är de enskilda lärarna som är av intresse, utan istället de diskurser som 

lärarnas samlade tal ger uttryck för. 

 

3.2.1.1 Urval 

Då jag i ett tidigare uppsatsarbete hade varit i kontakt med en av de intervjuade lärarna, tog 

jag inför den här undersökningen kontakt med henne igen för förfrågan om medverkan. 

Genom denna lärare fick jag sedan kontakt med några av de andra medverkande lärarna, vilka 

i sin tur hjälpte mig att få kontakt med de övriga. Materialet har på detta sätt kommit att 

utgöras av intervjuer med lärare inom en enda sfi-enhet, även om denna är uppdelad på två 

olika verksamheter och de intervjuade lärarna representerar båda verksamheter. Jag anser att 

det samlade material som dessa intervjuer kom att utgöra, är intressant och visar på en stor 

bredd, trots det faktum att alla lärarna arbetar i en och samma enhet. Med detta sagt, är jag 

ändå medveten om att detta kan ses som en brist och att materialet hade kunnat vara ännu mer 

mångfacetterat om det samlats in från olika verksamheter. På grund av tidsaspekten fick jag 

dock bortse från detta och intervjua de lärare jag kommit i kontakt med. 

 

3.2.1.2 Etiska överväganden 

Göran Hermerén (2011) menar att ett reflekterat etiskt förhållningssätt och agerande hos den 

som bedriver forskning är grundläggande för forskningens kvalitet. Ett sådant reflekterat 

förhållningssätt hos forskaren i förhållande till dem som medverkar i studien är förstås av stor 
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betydelse. I min undersöknings fall innebar detta att jag på förhand skriftligt informerade de 

medverkande lärarna om etiska aspekter angående deltagande i min studie. Dessa aspekter 

berörde kraven på konfidentialitet, samtycke och nyttjande (Swartling Widerström 2012) (se 

bilaga). Vid intervjutillfället fick lärarna sedan ge sitt skriftliga godkännande till att 

medverka, samt till att intervjun spelades in. 

     En viktig aspekt av etiken inom forskning, är den som handlar om att väga olika intressen 

mot varandra, en aspekt som i synnerhet blir aktuell då de olika intressena står i konflikt med 

varandra. Sådana konflikterande intressen kan till exempel vara forskarens vilja att synliggöra 

ett visst resultat å ena sidan, och en vilja att värna om informanternas integritet å andra sidan 

(Hermerén 2011). Då min ansats är kritisk till sin karaktär, har detta visat sig bli en av de allra 

viktigaste etiska aspekterna i mitt arbete. Utmaningen har här legat i att framställa lärarna på 

ett respektfullt sätt och att undvika att få dem att känna sig personligt utpekade och 

kritiserade, utan att för den skull tumma på att redogöra för och kritiskt diskutera de tendenser 

som jag menar att deras utsagor visar på.  

 

3.2.2 Min ingång i uppsatsarbetet 
Winther Jørgensen och Phillips (1999) menar, som nämnts i avsnitt 3.1.4, att det ingår i god 

diskursanalytisk forskning att forskaren klargör sin egen plats i diskursen, alltså förhållandet 

till problemområdet. För att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur min egen 

ingång i uppsatsarbetet kan ha inverkat på det slutgiltiga resultatet, kommer här några ord om 

detta. 

     Grundläggande har mitt intresse för det mångkulturella samhället funnits med under hela 

min utbildning till lärare i svenska som andraspråk (och är förstås också en orsak till att jag 

valt denna bana). Mitt mer specifika intresse för normer och värden i mångkulturell utbildning 

väcktes dock vid ett tidigare uppsatsarbete på lärarutbildningen där jag kom i kontakt med 

litteratur som skrev fram och kritiserade skolans monokulturella norm. Frågor om mono-

kulturell och interkulturell utbildning är, som framgår i kapitel 2, inte värdeneutrala till sin 

natur. Istället tenderar diskussionen kring dessa frågor att bli just normativ och ge upphov till 

tankar kring hur relationer mellan grupper ser ut, och hur de borde se ut. Den uppfattning jag 

fick då jag närmade mig dessa frågor i arbetet med tidigare nämnda uppsats och fick tillfälle 

att undersöka hur lärare och minoritetselever själva talade om dem, var att så kallade 

monokulturella normer i skolan verkade kunna bli till ett hinder i att uppnå den rättvisa jag 

tycker är eftersträvansvärd i samhället och i skolan. Min skepsis till sådana normer var därför 
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tveklöst en utgångspunkt som jag tog med mig in i detta uppsatsarbete om sfi-utbildningen. 

Denna utgångspunkt ledde fram till avgränsningar gällande problemformulering och urval av 

tidigare forskning, och till de kategorier och frågor som konstruerades som grund för analys. 

Det är, som jag uppfattar det, detta som gör att man kan påstå att analysprocessen i forskning 

börjar redan i problemformuleringen och går genom arbetets alla steg (Börjesson 2003). Detta 

visar att uppsatsarbetet grundats på ett antal val som jag själv gjort. Således visar det också att 

min uppsats endast är ett av många möjliga sätt att utifrån diskursanalys undersöka 

mångkulturell utbildning, och att resultatet kunde blivit ett helt annat med en annan ingång i 

uppsatsarbetet. Slutsatsen här blir att jag inte på något sätt påstår mig ha en neutral ingång i 

det här uppsatsarbetet. Jag inser att jag själv eftersträvar att ställa in mig i den interkulturella 

diskursen, och att motsätta mig den monokulturella. Jag inser dock också att jag är påverkad 

av etnocentriska tendenser, och att detta, trots att själv inte klart kan se hur, har påverkan för 

hur denna uppsats formuleras. Detta kan förstås ses som ett problem, men är samtidigt inget 

överraskande eftersom etnocentrismen är ett ofrånkomligt resultat av socialisationen in i en 

specifik kultur. Utmaningen genom uppsatsarbetet har istället blivit att på de sätt det är 

möjligt genomskåda etnocentriska tendenser hos mig själv och försöka att ha ett öppet 

perspektiv. Detta gäller förstås också i ”motsatt riktning” – det vill säga att jag sett det som 

nödvändigt att också kritisera det interkulturella ideal som jag själv upptäckt att jag före-

språkar, och att försöka motstå att tolka materialet i termer av att ”interkulturellt är bra” och 

”monokulturellt är dåligt”. I diskursanalytisk anda (se t ex Börjesson 2003) tror jag 

visserligen inte att detta är möjligt fullt ut, men likväl att reflexivitet och medvetenhet kring 

tendensen att vara vriden i en särskild riktning kan göra att denna vridning förminskas något. 

Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera min ingång i uppsatsarbetet inte varit neutral, 

och att jag är medveten om att detta får konsekvenser för utfallet genom att denna 

normativitet påverkat forskningsprocessens alla avgränsningar och kategoriseringar. Detta tror 

jag dock, som sagt, är något ofrånkomligt, och jag har istället eftersträvat att klargöra min 

plats i diskursen och på så sätt ge läsaren en möjlighet att med utgångspunkt i detta kritiskt 

kunna granska och bedöma kvaliteten i mitt arbete. 

 

3.3 Analysförfarande 

I det följande redogörs för hur analysen av det empiriska materialet gått till. Först och främst 

behandlas de två diskurser som fungerat som övergripande analytiska begrepp. Därefter 

presenteras de övriga diskursanalytiska begrepp som tagits till hjälp i analysen. 
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3.3.1 Monokulturell och interkulturell diskurs 
De olika begrepp kring interkulturalitet och monokulturalitet som förekommit tidigare i 

uppsatsen (såsom perspektiv, normer, pedagogik, undervisning) kommer i analysen att om-

formuleras till begreppen monokulturell respektive interkulturell diskurs. Diskursbegreppet i 

fråga om monokulturalitet och interkulturalitet existerar inte i den litteratur som refereras till i 

bakgrunden (även om flera av författarna talar om diskursers betydelse i förhållande till det 

mångkulturella samhället, se till exempel Lorentz 2007 och Elmeroth 2008). Monokulturell 

respektive interkulturell diskurs är således mina egna begrepp. Valet att i det här 

sammanhanget tala om diskurser gör jag utifrån hur jag uppfattar diskursen som fenomen. Om 

diskursen är ett språkligt system med makt att ”ange” hur individen uppfattar och talar om 

olika aspekter av den sociala världen, och om diskurser dessutom får sociala följder, borde 

detta innebära att de olika uttrycken för interkulturalitet respektive monokulturalitet, vad 

gäller såväl det språk som används som verksamhetens normer och organisation, kan ses som 

uttryck för just en interkulturell och en monokulturell diskurs. Med andra ord uppfattar jag att 

diskurser satt upp de gränser och skapat de möjligheter som gör att just dessa sätt att tala om 

och förstå världen blivit möjliga – något som gör diskursbegreppet användbart i detta 

sammanhang. 

     I relation till diskursbegreppets funktion i min uppsats, blir även begreppet diskursordning 

värt att nämna. Med diskursordning menas ett avgränsat antal diskurser som strider i samma 

terräng, en terräng som de olika diskurserna strävar efter att ge innehåll åt var och en på sitt 

sätt. Diskursordningen är med andra ord ”ett potentiellt eller faktiskt område för diskursiv 

konflikt” (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s 64) och kan ses som ”en domän för potentiell 

hegemoni” (Winther Jørgensen Phillips 1999, s 78) (för utveckling av hegemonibegreppet, se 

nedan). Det rör sig alltså om ett område där olika diskurser existerar och kommer till uttryck 

parallellt. I min uppsats refererar begreppet diskursordning följaktligen till det område där en 

interkulturell och en monokulturell diskurs strider om att få tolkningsutrymme. Detta innebär 

inte att en monokulturell och en interkulturell diskurs är de enda diskurser som figurerar i 

denna diskursordning; avgränsningar och definitioner av diskurser i diskursordningen skulle 

kunnat se ut på åtskilliga andra sätt. De två diskurser jag använt mig av är således 

konstruerade kategorier till hjälp för att skapa ett resultat just i denna uppsats – ett resultat 

som skulle sett annorlunda ut om andra diskursiva kategorier använts. 

     Den monokulturella respektive den interkulturella diskursen har alltså fungerat som 

analytiska verktyg i bearbetningen av mitt empiriska material. För tydlighetens skull vill jag 

här kort sammanfatta hur jag, utifrån innehållet i bakgrunden, definierar respektive diskurs. 
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Som kommer att framgå är sättet att betrakta kultur och normer en springande punkt vad 

gäller kriterierna både för den monokulturella och den interkulturella diskursen. 

     Den monokulturella diskursen kännetecknas av att svenskhet utgör en överordnad norm. 

Med andra ses svenskhet som synonymt med normalitet, medan det som inte är svenskt 

betraktas som avvikande. De normer som finns inbakade i det svenska samhället och dess 

utbildning behöver inte ifrågasättas, eftersom de ses som universella, det vill säga som rätta 

och goda för alla människor. Kulturen och dess normer betraktas alltså inte som något 

konstruerat, utan istället som något essentiellt, med andra ord som något som bara är. 

Eftersom svenskhet betraktas som norm, blir ett naturligt förhållningssätt gentemot 

minoritetsgrupper att de ska anpassa sig i riktning mot svenskhet. En annan följd av detta 

synsätt blir att färdigheter och kunskaper som förvärvats utanför den svenska kontexten inte 

bedöms vara lika tillförlitliga och värdefulla som sådant som lärts i Sverige. Den 

monokulturella diskursens språk är ett vi och dom-språk. Minoritet och majoritet ses här som 

två skilda grupper, där en naturlig följd av att svenskhet ses som överordnad norm, blir att 

minoriteten inte kan bidra till det gemensamma samhället så länge de inte anpassat sig till 

svenskhet. Integration är i den monokulturella diskursen detsamma som assimilation. Det 

handlar alltså om att minoriteten, och inte majoriteten, ska anpassa sig. 

    Den interkulturella diskursen utgår från synsättet att kultur och dess normer är en 

konstruktion som uppstått i ett specifikt geografiskt och historiskt sammanhang, med andra 

ord att kulturen är kontingent. Att kulturen ses som just en produkt av olika sociala processer, 

får till följd att denna kultur och dess normer lika gärna kunde sett ut på andra sätt. Detta gör 

att svensk kultur och dess normer inte nödvändigtvis behöver vara bättre än några andra – 

något som i sin tur får till följd att sådana normer bemöts med en medveten, problem-

atiserande och kritisk hållning. I den interkulturella diskursen ses inte det ideala 

mångkulturella samhället som ett samhälle där endast minoriteten ska förändras i riktning mot 

svenskhet. Istället eftersträvas att majoritet och minoritet ömsesidigt ska påverkas av 

varandra. Eftersom den interkulturella diskursen eftersträvar att se alla kulturer som jäm-

bördiga, är en viktig aspekt av denna diskurs att ge erkännande till erfarenheter, kunskaper, 

synsätt och språk som förvärvats utanför Sverige. Den interkulturella diskursens språk är ett 

vi-betonat språk som fokuserar på det som förenar olika grupper i samhället, snarare än det 

som skiljer dem åt.  

     Här ska förtydligas att dessa diskurser är just analytiska verktyg, till hjälp för att skapa ett 

resultat i min uppsats. Diskurserna är förstås idealtypiskt formulerade, och att de intervjuade 

lärarnas utsagor hänförts till respektive diskurs behöver inte innebära att de uttryckt sig i 
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sådana här kategoriska ordalag. Istället har dessa kriterier fungerat som riktmärken och som 

en hjälp för att upptäcka de tendenser och mönster som materialet rymt.  

  

3.3.2 Diskursanalytiska begrepp 
Syftet med min uppsats är, som nämnts tidigare, att undersöka på vilka sätt en monokulturell 

respektive en interkulturell diskurs kommer till uttryck i materialet, och hur blandningen eller 

kampen mellan dessa ser ut. För att kunna nå detta syfte, tar jag i min analys av materialet 

hjälp av följande diskursanalytiska begrepp.  

     Hegemoni. Hegemoni kan beskrivas som resultatet av den kamp som ständigt pågår mellan 

diskurser. När en specifik diskurs har lyckats med att låsa fast språkets betydelser på sitt eget 

sätt, alltså ”vunnit kampen”, har denna diskurs uppnått hegemoni. Hegemoni kan således 

beskrivas som ”en enskild synpunkts herravälde” (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s 13). 

Haglund (2004) beskriver hegemoni som en kraft som verkar bortom individens eget 

medvetande, och infiltrerar detta på ett sätt som gör att den enskilde uppfattar en viss bild av 

verkligheten fullkomligt rimlig, till exempel att enspråkighet skulle vara det enda riktiga och 

naturliga. Hegemonin talar på detta sätt till individens sunda förnuft och den enskilde kan inte 

reflektera över hur hon påverkas. En viss bild av verkligheten har här fått just herravälde, och 

betraktas därför som ”självklar, rutin, normal och neutral” (Haglund 2004, s 365). I min 

uppsats använder jag dessa tankegångar för att se om lärarnas tal uttrycker att en diskurs tycks 

ha uppnått hegemoni. Vilka bilder av världen verkar ses just som normala och neutrala? Och 

finns tecken på att detta, enligt hegemonins mekanismer, sker ”bortom individens 

medvetande”? Här blir också begreppet dekonstruktion, som ju redan förekommit i kapitel 2 

och tidigare i detta kapitel, aktuellt. Dekonstruktion kan sägas vara hegemonins motsats, 

eftersom dekonstruktion visar att hegemonin är kontingent, alltså att betydelser kunde fixerats 

på ett annat sätt (Winter Jørgensen & Phillips 1999).  

     Inneslutningar och uteslutningar. I enlighet med ovanstående är en av diskursanalysens 

uppgifter att synliggöra vad som tas för givet inom ett visst område. Ett redskap för att kunna 

göra detta är att studera inneslutningar, alltså vad som sägs och tycks självklart att säga, och 

uteslutningar, alltså vad som av olika orsaker inte sägs. I mitt arbete vill jag titta på inne- och 

uteslutningar för att se vad som tecknas som normalt, självklart och eftersträvansvärt i 

pedagogernas tal om sfi-utbildningen, och vad som inte ens blir möjligt att säga. Detta kan 

synliggöra dolda normer i sfi-utbildningen, något som i sin tur öppnar för möjligheten att 

problematisera och eventuellt kritisera sådana normer.  
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     Interdiskursivitet. Interdiskursivitet handlar om sammanblandning eller kamp mellan olika 

diskurser i diskursordningen. Här intresserar man sig för de sociala förändringsprocesser som 

sammanblandning mellan diskurserna ger upphov till. Enligt den kritiska diskursanalysen 

anger nämligen graden av interdiskursivitet huruvida diskursordningen förändras eller 

reproduceras. Hög interdiskursivitet, alltså att olika diskurser i hög grad blandas eller kämpar 

med varandra, anses här tyda på förändring i diskursordningen, medan låg grad av 

interdiskursivitet ses som ett tecken på reproduktion av den befintliga strukturen i 

diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips 1999). Denna förändringsaspekt blir 

intressant i min studie, där jag ju är intresserad av huruvida den interkulturella diskurs som 

idag främst tycks finnas i forskning och teori, fått genomslag i den praktiska verksamheten, 

det vill säga om diskursordningen förändras. Företrädarna av den kritiska diskursanalysen, 

vilken är interdiskursivitetsbegreppets hemvist, är dock tydliga med att det finns 

begränsningar för hur mycket diskursordningen verkligen kan förändras. Möjligheterna för 

förändring begränsas av maktrelationer och strukturer som råder i det samhälle där 

diskurserna är verksamma, och ”skenbart gränslösa möjligheter till kreativitet i diskursiv 

praktik […] begränsas och inskränks i praktiken av de hegemoniska relationerna och de 

hegemoniska striderna” (Jørgensen & Phillips 1999, s 78). Med andra ord skapar makt-

relationer, strukturer och de sätt att förstå världen som fått hegemonisk ställning, gränser för 

vilken förändring som blir möjlig. I analysen av mitt material, har även dessa begränsningar 

av interdiskursivitet och förändring utifrån strukturer och maktrelationer i samhället, visat sig 

vara en relevant aspekt att ta i beaktande.  

     De begrepp som här nämnts har tagits till hjälp i analysen av mitt material. Utifrån min 

frågeställning har också ett antal analytiska frågor uppkommit, vilka jag ”ställt till” mitt 

material för att tolka det. Frågor som de följande har använts: Hur omtalas sfi-deltagarna i 

pedagogernas tal? Hur omtalas majoritetsbefolkningen? Hur dras gränser mellan minoritet 

och majoritet? Vad konstrueras som gott och eftersträvansvärt i sfi-utbildningen när det gäller 

deltagarnas möte med svenska normer? Vad konstrueras här som problematiskt? Var dras 

gränser när det kommer till erkännande av andra kulturers normer? Hur talar man om att som 

lärare påverka sfi-deltagarnas normer och att själv påverkas av minoriteters normer? Finns 

normer i sfi-utbildningen som pedagogerna tycks omedvetna om? Hur kan detta i så fall 

förstås och förklaras? Vilka alternativa verkligheter när det gäller mångkulturell utbildning 

skulle kunnat uppkomma? Vad är det som gör att dessa alternativa versioner av verkligheten 

är uteslutna? Gemensamt vad gäller alla dessa frågor, är att jag intresserat mig för på vilka 
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sätt pedagogerna genom sitt tal legitimerar det som sägs. Det vill säga: Vilken retorik används 

för att resonemanget ska framstå som rimligt och övertygande? 

     Genom att analysera materialet utifrån dessa frågor och de diskursanalytiska verktyg som 

tidigare nämnts, avser jag att besvara uppsatsens centrala frågeställningar, nämligen hur en 

monokulturell respektive en interkulturell diskurs kommer fram i materialet, samt hur 

interdiskursiviteten i diskursordningen ser ut. 

4 RESULTAT 
Följande kapitel är ett resultat av den analys som gjorts av det empiriska materialet. Jag avser 

här att visa på hur en monokulturell respektive en interkulturell diskurs kommer till uttryck i 

de intervjuade pedagogernas tal om dels sfi-utbildningens socialiserande funktion, dels synen 

på lärande och undervisning. Jag vill också redogöra för hur diskurserna tycks blandas eller 

kämpa med varandra i det som sägs, och föra ett resonemang kring hur diskursordningens 

struktur kan förstås, alltså kring tänkbara orsaker till varför lärarna talar utifrån de diskurser 

de gör. Då den monokulturella diskursen har visat sig fungera som en grund för det som sägs, 

tas utgångspunkt i denna diskurs i respektive stycke. Det är med andra ord uttryck för denna 

diskurs som behandlas först i båda styckena. I övrigt är styckena dock inte strikt disponerade 

utifrån forskningsfrågornas olika aspekter, utan istället behandlas diskursernas uttryck och 

interdiskursiviteten parallellt genom avsnitten. 

     Resultatet visar, vad gäller talet om sfi-utbildningens socialiserande funktion, att lärarna 

motsätter sig fostran. Ändå framkommer att de ägnar sig åt en sådan fostran, både när det 

gäller de demokratiska värdena och andra typer av normer. Detta tolkas som ett uttryck för 

den monokulturella diskursen. En interkulturell diskurs kommer på vissa sätt till uttryck i 

materialet, och särskilt när det gäller verksamhetens organisation tycks diskurserna kämpa på 

ett påtagligt sätt. Även att lärarna kritiserar sfi-utbildningens normativitet och fostrande 

tendenser, ses i analysen som ett tecken på att den interkulturella diskursen utmanar den 

monokulturella. Vad som dock också framkommer, är att lärarna är mycket motsägelsefulla i 

sitt tal om fostran. Trots att de motsätter sig fostran och säger sig tycka att alla kulturer är lika 

bra är det, som nämnts ovan, ändå så att de tenderar att fostra, och att svenska normer ses som 

överordnade på en mängd punkter. Detta tolkas i analysen som att den monokulturella 

diskursen tycks stå i vad som kan betecknas en hegemonisk position. Diskursens dominans 

gör här att det uppfattas som helt naturligt att svenska normer är överordnade, och att 

deltagare därför behöver fostras i riktning mot dessa. Detta tycks också, enligt hegemonins 

principer, ske ”bortom individens medvetande”.  
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     Vad gäller talet om lärande och undervisning, tycks den monokulturella diskursen här ännu 

mer dominant. Svenska sätt att bedriva undervisning står här helt oemotsagda; det är med 

andra ord utelslutet att tänka att de sätt att se på lärande och bedriva undervisning som 

deltagarna står för, skulle kunna vara lika goda som de svenska. Lärarna ger visserligen 

uttryck för att de ibland anpassar sig efter deltagarnas önskemål om undervisningssätt och 

innehåll, men det är tydligt att detta aldrig görs utifrån en problematiserande syn på den 

svenska normen. Vad gäller talet om lärande och undervisning är interdiskursiviteten med 

andra ord obefintlig, något som tyder på att diskursordningen inte förändras utan snarare att 

den reproduceras. 

     I citaten nedan benämns lärarna med en initial, vilken förstås inte är den bokstav som 

inleder deras verkliga namn. Av tidsskäl har inte någon mer ingående transkription av 

materialet gjorts. I de utsagor jag citerar är det därför endast lärarens tal som skrivits ut, och 

ibland andra ljus såsom suckar eller skratt då jag uppfattat att dessa har en viktig funktion i 

det som sägs. Då symbolen ”[...]” förekommer innebär detta att jag saxat i repliken för att 

göra den lättare att läsa. I de allra flesta fall är det endast upprepningar från den intervjuade 

och korta bekräftande inlägg från mig som är borttagna. Saxningarna bidrar därför inte till ett 

annat innehåll än om repliken skulle återgivits i sin helhet. Kursiverade ord innebär att den 

intervjuade betonat ordet i fråga, och tre prickar, (…), en kortare tystnad. För att öka 

läsvänligheten har jag använt skriftspråksenlig stavning och skiljetecken i citaten. Detta 

innebär förstås en tolkning av materialet, och det kan säkerligen diskuteras vilket sätt att citera 

som bäst återger vad informanten verkligen menat. Då jag finner stöd i litteraturen för att 

skriva ut citat på det här sättet (t ex i Carlson 2002), och då man i diskursanalytisk forskning 

ändå inte gör anspråk på eller ser det som möjligt att kunna återge något sådant som 

informantens egentliga mening (Börjesson 2003), har jag dock valt att göra på detta sätt.  

  

4.1 Talet om sfi-utbildningens socialiserande roll 

Detta första avsnitt berör talet om sfi-utbildningens socialiserande, eller fostrande, roll. 

Begreppet socialisation har redan nämnts i samband med kulturbegreppet i kapitel 2. I 

utbildningssammanhang kan man tala om socialisation som den process i vilken deltagare i 

pedagogisk verksamhet blir delaktiga i vissa föreställningar, normer och synsätt som råder i 

den specifika verksamheten eller i det samhälle som denna är en del av. Det handlar alltså om 

att genom utbildningen tillägna sig ett visst sätt att förhålla sig till världen (Almqvist m fl 

2008). Socialisation kan här ses som den analytiska motsvarigheten till det mer vardagliga 
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begreppet fostran, en term som, i utbildningssammanhang, även den innebär ett formande av 

den studerande i en viss given riktning vad gäller normer och värden. I analysen används 

begreppen fostran och socialisation utbytbart. Orsaken till att även det icke-analytiska fostran 

förekommer, är att detta begrepp är det som använts i intervjuerna, och som lärarna alltså har 

utvecklat sina svar utifrån.  

 

4.1.1 Sfi-utbildningen ska inte fostra 
På min fråga om hur lärarna ser på en eventuell fostrande uppgift i sfi-utbildningen, blir deras 

spontana reaktion att sfi inte har någon sådan uppgift. Skälen till detta är relativt likartade hos 

de olika lärarna. Det vanligaste och främsta skälet till att motsätta sig fostran är att sfi-

deltagarna är vuxna. De har redan socialiserats och är därför inte i behov av någon fostran från 

skolans sida.  
 

S: Det är inte samma roll […] som i grundskolan för vi jobbar med vuxna och […] vuxna är 

redan uppfostrade. [1] 

 

T: Det här är ju vuxna människor så jag känner liksom … jag känner inte att den här 

fostrande rollen är någon prioritet… i mitt jobb. [2] 

 

B: Det är ju vuxna människor, man kan ju inte fostra dom, det känns jättekonstigt. [3] 

 

Eftersom en fostran rymmer tanken på att den svenska kulturen skulle vara bättre än någon 

annan kultur, blir en fostran även nedvärderande mot deltagaren och dennes kultur. 

 
 C: Nej jag vet inte, fostran alltså då blir det ju den här känslan av att... att vi är bättre på 

något sätt. [4] 

 

Ett annat skäl som nämns är att fostran inte är nödvändig eftersom deltagarna ändå anpassar 

sig så snabbt till de svenska normerna.  
 

S: Som sagt det är inte så svårt alls, man upplever inte att det är ju svårt, dom anpassar till 

… dom regler som vi gör […] för det mesta så det är inga problem. [5] 

 

En lärare tycks motsätta sig tanken på fostran bland annat som en slags protest mot alla de 

uppgifter och krav som riktas mot sfi-utbildningen från det omgivande samhället. 
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T: Allting ska man lösa på sfi på något vis […] dom ska liksom bli svenska och rätta sig 

efter svenska värderingar liksom på en sfi-kurs och det menar jag att det är omöjligt. [6] 

 

Att fostra sfi-deltagare är alltså sammanfattningsvis både nedvärderande, onödigt och 

omöjligt.  

     Logiken bakom att lärarna motsätter sig fostran, kan tänkas vara att man inte anser svenska 

normer vara överordnade andra normer – om alla normer är lika bra behöver man ju inte 

förändras. Just detta, att man inte ser de svenska normerna som bättre än några andra, är också 

något som vissa av lärarna säger rakt ut. Ofta sker detta i anslutning till talet om och kritik av 

etnocentriska tendenser. 
 

C: Jag tror att alla är etnocentriska på något sätt, jag tror inte man kommer ifrån det att min 

etnicitet är liksom, det är ju det som är min norm om man säger och därför så är det lätt att 

man… kanske omedvetet har den inställningen […] men jag tror det är någonting som man 

måste bearbeta när man jobbar med folk från andra kulturer, att för dom så är ju deras 

kultur det som är närmast dom och just det här att inte … inte få dom att känna att deras 

kultur är sämre. [7] 

 

Å: Och det som är intressant alltså är den här etnocentrismen också va att man, alla olika 

etniska grupper tycker att dom är något lite för mer, det är bara så, en sån känsla att ”Vi här 

har förstått lite mer” och det tycker alla i sina små grupper och den där aspekten finns ju 

med hela tiden, den bara dyker upp så här, liksom att ”Vi har nog hittat det bästa i våran 

kultur, vi har förstått nånting”, jag tror mer det är att ”Vi har förstått nånting mer”. 

Anna: ”Vi är mer upplysta”. 

Å: Ja det är den känslan! Men sen är det ju inte så […] [8] 

 

Lärarna är alltså medvetna om och diskuterar etnocentrismens mekanismer, och avslutar med 

att konstatera att det inte är så att någon kultur är bättre eller sämre. Saken är därmed klar; det 

finns ingen rangordning mellan kulturer, och när man får för sig detta är det på grund av 

etnocentriska tendenser, tendenser som man vill tona ner eller bekämpa.  

 

4.1.2 Fostran förekommer i sfi-utbildningen 
Trots att lärarna alltså säger sig motsätta sig fostran, framkommer det ändå med tydlighet att 

de har en ambition att förmedla svenska normer och synsätt i sin undervisning. Detta kommer 

fram både explicit och implicit, det vill säga att lärarna stundtals tycks medvetna om det och 

stundtals omedvetna, och det legitimeras på varierande sätt.  
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4.1.2.1 De demokratiska värdena är universella  

Något som just tycks fungerande legitimerande för tendensen att fostra, är synen på de 

demokratiska värdena som universella. Innan jag börjar redogöra för hur lärarna uttrycker 

denna syn, krävs dock ett förtydligande. När jag i det följande talar om att fostra sfi-deltagare 

in i demokratiska värden som detsamma som att fostra dem in i svenskhet, menar jag inte att 

de demokratiska värdena skulle vara ”svenska värden”. Dessa värden har, som bekant, inte i 

sin grund i svensk miljö, och är av lika stor betydelse för många andra av världens samhällen 

som för det svenska. Då jag pratar om dessa värden och normer som svenska, syftar jag dock 

just på att de är värden som är av stor betydelse för det svenska samhället. Detta synliggörs 

genom att vårt samhälle är uppbyggt kring dem genom ett demokratiskt styrelseskick, att de i 

skolans styrdokument upphöjs till en överordnad position, och så vidare. De tycks på detta 

sätt, som även kommer att framgå av det följande, ha en självklar plats i vår bild av ett gott 

samhälle. Det är just detta som åsyftas då jag fortsättningsvis ibland likställer dem med 

”svenska” värden.  

     Det framkommer med tydlighet att det är självklart för alla de intervjuade lärarna att se de 

demokratiska värdena som ovillkorligt överordnade andra värden. Det rör sig här om värden 

som jämställdhet mellan kvinna och man, religionsfrihet, rätten till sin sexuella läggning och 

att det är fel att utöva våld mot en annan människa. Även möjligheten att vara politiskt 

delaktig i samhället och vikten av att vara med och påverka sfi-undervisningen, är exempel på 

demokratirelaterade värden som nämns. Att dessa demokratiska värden anses självklart 

överordnade, gäller även för de lärare som i övrigt mer uttryckligt påstår att sfi-elever inte ska 

fostras, som exempelvis lärare N nedan. 

 
N: Man är skyldig att gå i skolan och att komma i tid till skolan om man får 

försörjningsstöd, till exempel […] men utöver det så tycker ju inte jag att jag har något 

ansvar att fostra mina elever att komma i tid av någon form av princip så här utan jag ser 

det som att dom är vuxna människor och eftersom jag också har pluggat jämför jag ju också 

med hur det är på universitetet, jag menar kommer jag försent till en föreläsning på 

universitet, jag får ju inte skäll av min lärare för det, min lärare på universitetet skulle ju 

aldrig låsa dörren liksom […] och jag tycker det är samma sak här, det är vuxna elever, så 

att på det sättet så tycker jag ju inte att vi här har nåt ansvar att fostra våra elever […] Men 

vad gäller demokrati, absolut så har jag väl ett ansvar att liksom förklara hur demokratin 

fungerar här och jag vill ju gärna att mina elever ska uppleva att dom har en möjlighet att 

påverka undervisningen till exempel, och det är inte lätt […] det är svårt att locka fram det 

hos eleverna för att dom inte är vana vid det sättet att arbeta. [9] 
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Att på ett uttalat sätt motsätta sig att lära elever att passa tider, vilket är det som sker här, är ett 

ganska ovanligt uttalande i materialet. På många andra ställen framkommer just att detta med 

att lära deltagare att passa tiden är en del av sfi-lärarens uppdrag. Den nyss citerade läraren 

kan på detta sätt sägas vara en av dem som med större medvetenhet motsätter sig att av 

princip lära elever om olika normer som är viktiga i det svenska samhället. Att läraren på ett 

lika medvetet sätt absolut menar sig ha ett uppdrag i att lära deltagarna demokratiska 

kompetenser, visar dock att de demokratiska värdena har en annan ställning än övriga normer. 

Hon försöker att locka fram viljan att påverka undervisningen hos deltagarna och hon säger 

sig vilja att eleverna ska uppleva att de har en möjlighet att påverka. Det är alltså en påverkan 

det är frågan om. Att vilja fostra till demokratisk kompetens konstrueras här som legitimt, till 

skillnad från att fostra i fråga om andra normer – något som antyder att de demokratiska 

värdena står bortom andra värden och är goda och eftersträvansvärda för alla människor; de är 

något som alla ska lära sig. Att de demokratiska värdena ses som just universella, 

framkommer också genom att det överhuvudtaget inte förekommer att de problematiseras i 

materialet. Detta tyder på att det är uteslutet att ens tänka på dessa värden som föremål för 

ifrågasättande och de fungerar på detta sätt som ett slags undantag till tanken på att normer 

som är centrala i det svenska samhället är likställda andra kulturers normer.   

     Att demokratiska värden är oantastliga och överlägsna framkommer implicit genom ovan 

nämnda uteslutning, men stundtals också mer explicit.  
 

B: Det är klart […] man har ju sin egen utgångspunkt som är det som man är uppvuxen 

med […] och det tycker ju alla är det bästa, det gör även alla som kommer hit, men vissa 

(normer, min anm.) tycker jag att det är det bästa […] jag tycker inte att barn mår bra av att 

man slår dom till exempel, nej jag kan inte liksom tänka mig att det är bra på något sätt […] 

men i många andra fall så […] fattar jag att det är nånting man har vant sig vid och lärt sig 

liksom att det är […] så här, på det här sättet. [10] 

 

Lärarens slutsats är att det finns normer som man håller sig till bara på grund av sin 

etnocentrism, normer som med andra ord inte är universella. Men att slå sina barn är inte en 

sådan norm; det är fel och det kan inte vara rätt. Denna norm, som kan sägas ha koppling till 

de demokratiska värdena, menas på detta sätt vara universell och av ett annat slag än de som 

skapats av socialisationen in i en specifik kultur.  

     Även på andra håll framkommer att de demokratiska värdena är bättre och att det därför 

måste finnas gränser för interkulturell acceptans i Sverige.  



37 

 
Å: Ändå är det ju […] liksom ändå majoriteten som har något slags tolkningsföreträde […] 

vissa saker som vi har uppnått tycker vi då genom vår demokrati och frågor som känns 

avgörande och viktiga för oss, vi kan ju inte släppa på det för att det kommer in andra 

synpunkter från minoriteter […] vissa sådana frågor måste ju verkligen gälla, men sen att 

det finns otroligt mycket att lära av minoriteter. [11] 

 

Läraren menar att det visserligen finns mycket att lära av minoriteter, men de demokratiska 

värdena ges även här en särställning. Här kan man notera att det är samma lärare Å som påstår 

att majoriteten har tolkningsföreträde, som tidigare menat att det inte finns någon kultur som 

är bättre eller sämre. Detta pekar mot att de demokratiska värdena är just oantastliga och så 

självklart överordnade att de utgör ett undantag till tanken på att kulturer är likställda, och att 

en fostran av deltagare till att tänka demokratiskt på detta sätt kan legitimeras utifrån dessa 

värdens status av att vara goda. Det faktum att denna lärare säger sig mena att svensk kultur 

är överlägsen, och samtidigt att alla kulturer är lika bra, utgör ett exempel på den ambivalens 

och blindhet som visar sig råda i förhållande till frågan kring huruvida sfi-utbildningen ska 

fostra. Detta återkommer jag till nedan.  

     

4.1.2.2 Även andra normer är universella 

I materialet nämns åtskilliga exempel på normkonflikter som ofta aktualiseras i sfi-

utbildningen. Delvis rör det sig här om sådant som kan kopplas till den svenska lagen, som till 

exempel att röka inomhus, och om sådant som, i enlighet med det ovanstående, har att göra 

med demokratiska värden, som till exempel att man inte bör aga barn och att man ska 

respektera allas sexuella läggning. En av lärarna berättar om hur hon försöker att plantera 

tankar i stil med den sistnämnda hos deltagarna. 

 
Å: När det handlar om homosexualitet och så brukar jag alltid ge exempel på mina egna 

vänner för att försöka mildra någonstans så där att ”Jag känner många och det är jättefint 

liksom och dom älskar verkligen varandra – vad spelar det för roll om det är två kvinnor 

eller två män?” och så vidare så man försöker droppa så där, alltså då när jag […] känner att 

dom har en tillit till mig, man har känt dom ett tag och sen försöker jag i sådana situationer 

ändå tala om så, ”Det är inte så farligt”. [12] 

      

Att läraren talar i termer av vad spelar det för roll och att hon försöker tala om att det inte är 

så farligt antyder att det rör sig om en påverkan, en påverkan som kan legitimeras utifrån att 

det ses som självklart att man bör respektera alla människors sexuella läggning i ett 
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demokratiskt samhälle. Men ett dilemma vad gäller denna påverkan av normer, aktualiseras 

då lärare Å fortsätter sitt resonemang.  

 
Å: Just det där […] om man känner att man har fått ett förtroende, tillit så, dom litar på mig, 

så kan man ju kanske komma med någonting som dom ändå bör fundera på för dom tycker 

ändå någonstans kanske att jag är ganska schysst och sen kan jag då säga det här att ”Det är 

okej att man gifter sig med en från […] att en muslim och en kristen gifter sig, det är helt 

okej”. [13] 

 

Jag menar att man i detta exempel kan se en tydlig skillnad i karaktären på de två normer som 

figurerar i citaten 12 och 13. I det första fallet rör det sig om något som hör hemma bland de 

demokratiska värdena – läraren försöker här få deltagarna att tänka att det är acceptabelt att 

vara homosexuell. I det andra exemplet rör det sig dock om något annat, nämligen att eleverna 

ska lära sig att tänka att det är möjligt att gifta sig med en person som tillhör en annan religion 

– något som snarast kan ses som en personlig värdering och som deltagarna rimligtvis borde 

kunna få bestämma själva. Det rör sig med andra ord här inte om en allmängiltig norm med 

särskilt stora konsekvenser för någon annan. Scenariot exemplifierar något som ofta 

återkommer i materialet, nämligen att det även när det gäller normer som varken kan kopplas 

till den svenska lagen eller till de demokratiska värdena sker en påverkan. Med tanke på att 

lärarna säger sig inte vilja fostra till svenskhet och att svenska normer inte är överlägsna 

andra, menar jag att detta tyder på att det finns en omedvetenhet om den påverkan som 

faktiskt verkar ske i undervisningen. 

     Det finns alltså flera exempel på normer som inte kan härledas varken till de demokratiska 

värdena eller till den svenska lagen, som lärarna ändå verkar vilja förmedla i sin undervisning. 

Här talar man exempelvis om miljöfrågan. 

 
Å: Och sen miljöfrågan, den ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat […] och där är det en 

lång väg faktiskt för många som jag möter i jobbet här att förstå den frågans allvar […] att 

förstå avigsidan med konsumtionssamhället […] och dom kommer ju hit många som har 

det som en erövring, att få köpa bil och så och alla andra prylar och då är det ju ganska 

grymt och börja prata om ”Hörrudu, det kanske inte är… alla kan inte, alltså om vi alla 

skulle ha så på jorden så skulle det ju inte fungera” och så vidare […] och jag vet en del 

som när man pratar om att man måste som konsument tänka på vad man väljer, för allting 

finns där men du måste själv se, ah varor som har mindre gift i sig och så där måste du själv 

upptäcka, och det kan dom tycka är jättekonstigt. [14] 

 



39 

Det framstår här som om det inte endast rör sig om att upplysa eller berätta för deltagarna om 

att konsumtion kan ha inverkan på miljön. Att lärare Å tar upp att det kan kännas ”grymt och 

börja prata om” hur deltagarens bilköp kan påverka miljön negativt, antyder att hon trots allt 

gör detta. Även formuleringen att deltagaren själv ”måste” avgöra vilka produkter som är 

miljövänliga, tyder på att läraren har en syn som innebär att det inte är frivilligt utan just ett 

måste att tänka på miljön. En fostran vad gäller denna fråga sker alltså i undervisningen.  

    Att passa tider nämns ofta som något som kan vara svårt för deltagarna att lära sig.  
 

K: Ja vi kan ju ta en sån sak som att tiden, att vara här klockan åtta […] Där tycker vi inte 

alls att dom kan få in att den svenska kulturen är jättenoga med tiden för det har dom inte i 

hemlandet. [15] 

 

Läraren menar dock inte att detta är en fostran som bara gäller studerande med utländsk 

bakgrund. 

 
K: Okej att jag säger ”Du är i Sverige nu och du måste lära dig passa tiden”, men det, 

samma sak säger jag ju till en svensk som jag har jobbat med […] ”I det här landet gäller 

regeln att börjar man klockan åtta så är man där klockan åtta”. [16] 

 

Här rör det sig alltså om att alla i Sverige, infödd som invandrad, behöver lära sig att följa den 

gängse normen, och man kan behöva förmedla detta även till personer som inte har 

invandrarbakgrund. Andra normer som kan komma på tal är barnuppfostran och hur man 

beter sig i trafiken.  
 

S: Vissa grupper har väldigt sådana här starkt ”Ja det här är rätt och det här är fel” […] när 

det gäller barnuppfostran och sådana här, man har lite andra åsikter. [17] 

 

Å: Moral i trafiken, tycker jag verkligen alltså […] Det känns ju verkligen angeläget, för 

där kan man ju verkligen skada folk. [18] 

 

Till skillnad från fostran till att passa tider, som sägs förekomma både i undervisning av 

invandrade och infödda personer, kan man här fundera över om påverkan gällande 

barnuppfostran och beteende i trafiken någonsin skulle kunna förekomma i vuxenutbildning 

av etniska svenskar. Om svaret på denna fråga är nej, tycks det i sfi-utbildningens fall röra sig 

om en påverkan av deltagare som blir nödvändig just därför att andra normer än svenska när 

det gäller barnuppfostran och beteende i trafiken betraktas som bristfälliga, och därför menas 
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vara i behov av att påverkas och förändras. Det bristperspektiv som en sådan syn kan tänkas 

vara en del av, återkommer jag till i stycke 4.1.2.4 nedan. 

     För att sammanfatta detta avsnitt, kan man konstatera att lärarna tycks vilja påverka sina 

deltagare även i frågor som inte kan relateras till demokratiska värden eller till den svenska 

lagen, trots att de säger sig vara emot en sådan fostran och menar att de inte ser deltagarnas 

kulturer som sämre än den svenska. Som jag tidigare nämnt, kan man tala om detta som en 

ambivalens eller blindhet – lärarna verkar helt enkelt inte vara medvetna om att de tenderar att 

fostra deltagarna i riktning mot svenskhet. Denna blindhet verkar också gälla frågan vilka 

normer och värden som faktiskt ska förmedlas – fostran tycks, som jag visat på, nämligen 

också ske i fråga om normer som inte kan sägas vara en del av de demokratiska värdena och 

som lärarna uttalat säger sig vilja förmedla. Jag menar att tendensen att fostra är ett klart 

uttryck för den monokulturella diskursen. På samma sätt menar jag att den blindhet och 

motsägelsefullhet som kommer till uttryck, kan ses som ett tecken på att denna diskurs är 

hegemonisk – med andra ord att diskursen får det att framstå som så självklart att svenska 

normer är överlägsna och att deltagare bör fostras i riktning mot dessa, att läraren själv inte 

ens är medveten om att detta sker. 

 

4.1.2.3 Minoriteten som föremål för förändring 

Det framkommer tydligt i lärarnas tal att man inte kan bete sig hur som helst då man talar om 

sådant som deltagarna borde göra eller tänka, det vill säga då man påverkar dem på olika sätt. 
 

K: Jag försöker ju då […] liksom locka dom och uppmana dom […], inte säga ”Du behöver 

göra det här” eller ”Du måste göra det här lilla vän”. [19] 

 

S: Det är ju svårt att säga till dom: ”Det här är fel som ni gör” alltså hemlandet […] så 

ungefär så gör man […] inte bara ”nä”. [20] 

  

Man kan alltså inte komma ovanifrån och uttryckligen säga till deltagarna att deras bakgrunds 

kulturella normer skulle vara sämre än de svenska eller att de måste tänka annorlunda. Istället 

hanterar man detta genom att man som lärare förklarar, upplyser och berättar om hur det 

fungerar i Sverige, man uppmanar, lockar och försöker få deltagarna att se det som en 

möjlighet (det vill säga att anpassa sig till svenska normer), man använder ett vuxet sätt att 

närma sig frågor, man möter deltagaren lite extra, med ett samtal och man individanpassar, 

det vill säga bemöter anpassningsproblem individuellt och inte i grupp. På flera håll 
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framkommer det att man genom diskussioner, samtal och jämförelser vill hjälpa deltagarna att 

byta perspektiv och tänka på nya sätt. 

 
S: Man tar nytta från deras erfarenheter sen till exempel från hemlandet och man frågar: 

”Hur är det, till exempel i ditt hemland, vad är det, vilken är bättre och vilken är sämre och 

vad fungerar bättre, är det här eller där?” [21] 

 

C: Alltså jag tror ju på det här med samtal alltså i vuxen, vuxenutbildningen och det är ju 

väldigt mycket färgad av folkbildningen, det här med studiecirkeltanken, att man, läraren 

och deltagarna, att man sitter tillsammans […] att man på så sätt på något vis kan förstå 

varandra. [22] 

 

Å: […] bara att man ska kunna se det på olika sätt alltså det här […] deliberativa tänkandet, 

det är enormt fantastiskt när man kommer dit hän alltså att man vågar kliva in i varandras 

skor. [23] 

 

I lärarnas utsagor är även läraren själv inbegripen i dessa samtal där perspektivbyten 

eftersträvas. Man bildar med andra ord ett slags mångkulturell gemenskap där även svensk 

kultur ingår som en av de representerade kulturerna. Det som dock framkommer när slutet av 

utsagorna 21, 22 och 23 tillfogas, är att dessa övningar i slutändan endast tycks leda till att det 

är deltagarna som ska ändra sig och inse att svenska sätt att förhålla sig till världen är bättre. 

 
S: Man tar nytta från deras erfarenheter sen till exempel från hemlandet och man frågar: 

”Hur är det, till exempel i ditt hemland, vad är det, vilken är bättre och vilken är sämre och 

vad fungerar bättre, är det här eller där?” och utnyttjar på så sätt så att man kommer fram 

till ”Jo men det är, det är ju bra, men kanske det här är bättre i Sverige vissa saker och vård 

till exempel eller skola eller när det gäller kvinnor och så vidare”. [24] 

 
C: Alltså jag tror ju på det här med samtal alltså i vuxen, vuxenutbildningen och det är ju 

väldigt mycket färgad av folkbildningen, det här med studiecirkeltanken, att man, läraren 

och deltagarna, att man sitter tillsammans, man är, ah, att man på så sätt på något vis kan 

förstå varandra eller ja, deltagaren kanske måste, måste förstå att man måste komma i tid 

till exempel, att så är det i Sverige. [25] 

 

Även i fråga om lärare Å, har det tidigare framkommit att de samtal hon talar om i citat 12 

ovan, leder till att hon som lärare får möjlighet att ”droppa” sådant som hon tycker att 

deltagarna ”bör tänka på”. Samtalen, jämförelserna och diskussionerna kan på detta sätt tolkas 
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ha ett mål: Att deltagaren ska inse att de svenska normerna är överordnade, och förändras i 

riktning mot dem. Lika viktigt att konstatera här, är att det tycks helt uteslutet att lärarna 

genom dessa samtal skulle skifta perspektiv eller komma fram till att andra normer än de 

svenska kan vara bättre. Ingenstans i materialet nämns något sådant. Det kan tolkas som att 

detta är just uteslutet och att den monokulturella diskursen här begränsar kulturmötet till att 

endast handla om förståelse och acceptans, inte till påverkan och förändring hos läraren (det 

vill säga majoritetssamhället) eller till att ompröva svenska normer och värden. Då jag i slutet 

av intervjun berättar om interkulturella tankegångar och nämner att en av dessa tankar är att 

kulturer ska påverka varandra ömsesidigt, uttrycker de flesta lärarna att det är just ett sådant 

tankesätt de vill eftersträva. I lärarnas spontana och oreflekterade tal verkar dock, som sagt, 

tanken på att det svenska samhället skulle påverkas eller förändras av etniska minoriteter, 

ligga utanför det som anses vara gott i ett sådant perspektiv – en motsägelsefullhet som också 

den kan tolkas som att den monokulturella diskursen är hegemonisk. 

     På ett liknande sätt kan man konstatera att andra kulturella uttryck än de svenska bara på 

ett enda ställe i materialet beskrivs som bättre än den svenska kulturen.  

 
S: Ibland kan det komma liksom diskussion som liksom ”Ja men det är, deras kultur, eller i 

den kulturen […] är det bättre, mycket bättre än svenska, man är lite mera närmare varandra 

och man har närmare kontakt kanske med familjen”. [26] 

  

Här talas alltså om ett område där vissa andra kulturer kan vara bättre än den svenska, 

nämligen i fråga om att gemenskap starkt betonas i dessa kulturer. Detta är dock, som sagt, 

det enda exemplet i materialet på att svensk kultur kan ha något att lära, eller att andra normer 

faktiskt skulle kunna vara överlägsna de svenska. Dessa två uteslutningar, nämligen den som 

handlar om att majoritetssamhällets normer skulle kunna förändras i mötet med minoriteter, 

och den som berör att andra kulturella uttryck skulle kunna vara överlägsna de svenska, hör 

givetvis tätt ihop; eftersom det inte är möjligt att andra kulturer skulle kunna vara bättre än 

den svenska, finns det därför inget skäl för den svenska kulturen att ta intryck av dessa 

kulturers normer. Jag menar att lärarna även här tycks tänka och tala utifrån en monokulturell 

diskurs. De uteslutningar som jag här har redogjort för, befäster nämligen på ett tydligt sätt 

svensk kultur och svenska normer som självklart överordnade, och då kulturmöten sker 

handlar dessa om att minoriteten ska anpassa sig till svenskhet. 
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4.1.2.4 Skäl till fostran 

Logiken bakom att lärarna vill påverka deltagare i fråga om de demokratiska värdena kan, 

som jag diskuterat ovan, misstänkas vara det som samtliga lärare uttrycker om att de 

demokratiska värdena är goda värden; de ses som universella. Men det faktum att lärarna 

även på andra punkter utövar en påverkan på deltagare, trots att de också klart och tydligt 

säger att de inte vill göra detta, aktualiserar frågan kring hur denna dubbelhet kan förklaras. 

Med andra ord; vilka tänkbara orsaker finns till att lärare försöker att socialisera deltagarna in 

i svenskhet? Som ett övergripande skäl till den blindhet eller omedvetenhet som förekommer, 

kan förstås den hegemoniska ställning som materialet pekar på att den monokulturella 

diskursen har, föras fram. Jag menar dock också att två mer specifika anledningar till fostran 

ger sig till känna i materialet. För det första rör sig detta om den syn på deltagaren som 

bristfällig som framkommer i lärarnas tal, för det andra om att fostran sägs ske för 

deltagarens skull. Här ska understrykas att jag för ett analytiskt resonemang. Lärarna själva 

pratar alltså inte uttalat om dessa aspekter som skäl till fostran, något som i synnerhet gäller 

sambandet mellan synen på deltagaren och denna fostran. Med andra ord talar ingen av 

lärarna om att deras deltagare är bristfälliga och därför behöver fostras. Detta är förstås inget 

förvånande – något sådant är inte möjligt att säga ens i den monokulturella diskursen – utan 

tvärtom är lärarna måna om att understryka att den svenska kulturen inte är bättre än 

deltagarnas kulturer (se t ex i citat 8 ovan). På samma sätt talar lärarna också mycket positivt 

och varmt om sina deltagare i intervjuerna, och det förekommer också att de kritiserar hur 

”invandrare” tenderar att bli sedda och behandlade i samhället. Det rör sig alltså inte, som 

nämnts ovan, om explicita nedvärderande uttalanden. Det som istället blir intressant här, är 

först och främst vad som kommer till uttryck i vad lärarna inte säger.  

 

Synen på deltagaren som bristfällig 

Som nämnts ovan, framkommer synen på deltagaren som bristfällig inte främst genom det 

som innesluts, utan genom det som utesluts i lärarnas tal. Ibland kan också en sådan syn 

tolkas bli den naturliga konsekvensen av det resonemang som förs, som till exempel i citat 27. 

Det är lärare K som talar om de nyinvandrade analfabeternas situation i Sverige. 

 
K: Lägg en tidningstext framför dom, dom kan ingenting, dom kan inte läsa […] Bara det 

liksom att man kan lura föräldrarna (deltagarna, min anm.) jättemycket för dom fattar ju ändå 

ingenting, vet ingenting. [27] 
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På andra ställen i materialet är det tal om att deltagarna ”helt saknar verktyg”, att de ”aldrig 

har jobbat innan” och att de ”inte vet hur man lär sig någonting”. Genom dessa uttalanden 

som behandlar vad det innebär att inte kunna, att inte fatta, att inte veta hur man lär sig 

någonting, att helt sakna verktyg och att aldrig ha jobbat innan, synliggörs också synen på 

vad det innebär att faktiskt kunna och att vara kompetent. Det som här sker, är att kunskap 

och kompetens blir synonymt med att vara förmögen att göra sådant och tänka på ett sådant 

sätt som det svenska samhället värdesätter. Kunnande konstrueras med andra ord i uteslutande 

monokulturella termer; att deltagarna inte kan någonting är alltså detsamma som att de inte 

kan svenska, att de inte kan läsa och skriva och att de inte vet hur det svenska samhället 

fungerar. Trots att deltagarens bakgrund inte överhuvudtaget nämns här, är den ändå när-

varande i yttrandena. Genom att kunskap och kompetens görs synonymt med svenskhet, 

omöjliggörs nämligen att kunskap också kan vara sådant som i deltagarens bakgrund setts 

som värdefullt. Deltagarens tidigare erfarenheter degraderas på detta sätt till att bli helt 

värdelösa i det svenska samhällets ögon. Med andra ord; de är bristfälliga och behöver bytas 

ut.  

     Om ovanstående utsagor på ett tydligt sätt tyder på att deltagare ses utifrån brist, är en av 

materialets nästan totala uteslutningar ännu mer påtaglig, nämligen den som handlar om att 

det skulle kunna innebära något positivt att ha en utländsk bakgrund. På ett ställe, nämligen i 

citat 11 ovan, nämns visserligen att det svenska samhället kan ha ”mycket att lära av 

minoriteter”, men i talet om den enskilde deltagaren förekommer det överhuvudtaget inte att 

omtala den utländska bakgrunden i positiva termer. Man talar istället om att man trots sitt 

invandrarskap kan vara accepterad i det svenska samhället, till exempel då jag frågar en av 

lärarna vad integration betyder för henne. 

 
K: Jag tror att för mig innebär det att mina deltagare kan känna att dom är normala i det 

svenska samhället, att dom får lov att vara här utan att det är någon som skäller på dom, att 

dom har möjlighet att söka jobb fast att dom heter Abdifatah. [28] 

 

Fast att man inte har ett svenskklingande namn ska man alltså kunna få vara en del av det 

svenska samhället. Detta är givetvis en god tanke i sig. Det intressanta här är dock att detta 

visar att tanken att man ska kunna få ett jobb för att man heter Abdifatah, är helt utesluten. Att 

ha utländsk bakgrund är alltså i sig enbart ett hinder. På ett liknande sätt kan följande citat 

exemplifiera att den spontana reaktionen inför någons invandrarbakgrund är att denna är ett 
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problem. Då jag frågar lärare T om hon på något sätt funderar över frågan om integration i 

förhållande till sin undervisning, svarar hon: 
 

T: Nej, jag försöker se det mer enkelt, så att man inte hamnar i konstiga, så att man inte 

krånglar till saker och ting, att försöka hålla det enkelt: ”Jaha, du kommer någon annanstans 

ifrån, vad är det som är svårt för dig?”(min kursivering). [29] 

 

Den spontana reaktionen på det faktum att en person har utländsk bakgrund, är, sett till den 

här utsagan, alltså att detta innebär något ”svårt”. Man kan här tala om att en monokulturell 

diskurs tycks sätta gränser för hur det i denna situation är möjligt att förstå deltagarens 

invandrarbakgrund. Man kan nämligen konstatera att en annan möjlig reaktion på att eleven 

”kommer någon annanstans ifrån”, skulle kunnat vara vilken resurs denna bakgrund kunde 

utgöra i deltagarens fortsatta lärande. En sådan tanke är dock här, precis som i stora delar av 

materialet, helt utesluten. En slutsats som kan dras av denna uteslutning, är att det inte är 

något annat än ett hinder att ha en utländsk bakgrund i Sverige. Även detta förstärker alltså 

bilden av att deltagaren är just bristfällig och, som en logisk följd av detta, i behov av att 

åtgärdas och förändras – något som i sin tur ger upphov till fostran. 

     Man kan också konstatera att de gränsdragningar som görs mellan ”svenskar” och 

”invandare” i materialet, tenderar att bidra till en syn på deltagaren/den invandrade som 

bristfällig, i takt med att ”svenskar” omtalas som dem som besitter ett kapital. Detta 

framkommer på ett särskilt tydligt sätt i följande utsaga.  

 
Å: Och sen tycker jag det är så fint också, det är en somalisk man som är utbildare och som 

har kurser och så (i sfi-utbildningen, min anm.), han har pratat om det att, när han försöker 

beskriva den här integrationsprocessen och undervisar elever, så har han sagt då att 

”svenskarna, dom har ju inga behov av er (skrattar), dom lever här i sitt land, ni måste 

förstå det, det här är inget liksom elakt, utan dom lever ju här i sitt land, dom har det bra, 

dom har jobb, dom har ju allt. Och så kommer ni nu som bara känner enorma behov av att 

lära er språket och allt det här, men det är inte så självklart då att svenskarna bara liksom 

säger ’Javisst, välkommen hem till mig’, dom har inte det behovet helt enkelt”, och det 

tycker jag också […] man får förstå det, det är inte så enkelt […] man har ju fullt upp av sitt 

eget liv och varför skulle jag då ta hand om en invandrare? [30] 

 

Här, liksom på otaliga ställen i materialet, görs för det första en snäv definition av svenskhet – 

en definition som innebär att svensk är den och endast den som är etniskt svensk (bland annat 

exemplifierat i uttalandet: ”Min kollega är inte svensk, hon är från Estland”). Detta är alltså 
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ett sätt att tala som drar en tydlig gräns mellan ”svenskar” och ”invandrare”, där det med 

andra ord är omöjligt att vara både ”svensk” och ”invandrare”. Vad som, förutom den skarpa 

gränsdragningen, kan konstateras angående citat 30 ovan, är att detta är ett exempel på att de 

två grupperna tillskrivs diametralt olika egenskaper. Gruppen ”svenskar” är de som har och 

som kan ge, medan gruppen ”invandrare” har oändliga behov men däremot inget att ge. Detta 

förhållande är något som sfi-deltagarna, enligt läraren, måste förstå.  

     Man kan dels konstatera att detta är ett generaliserande språk, där både den infött svenska 

och den invandrade gruppen görs inbördes homogena. Det är med andra ord inga ”in-

vandrare” som kan ge några ”svenskar” något, men däremot har alla ”svenskar” redan ”allt”, 

vilket gör att de har något att ge ”invandrare”. Hela den invandrade befolkningen görs här till 

en massa där alla, oavsett härkomst, ses som just oförmögna att ge det svenska 

majoritetssamhället något. Här kan återigen anknytas till sfi-utbildningens tendens att fostra. 

Utifrån det synsätt som jag här talar om och som framgår i citat 30, blir den logiska följden att 

deltagaren/minoritetssamhället just behöver rättas till. På det sättet som de är nu, kommer 

möten mellan minoritet och majoritet nämligen aldrig att komma till stånd, för ”svenskar” och 

”invandrare” möts inte så länge endast ”svenskarna” har något att ge. ”Invandrarna” måste 

helt enkelt förändras.   

     Jag vill hävda att den bristsyn som hela detta avsnitt uppehållit sig kring, är ett tydligt 

uttryck för den monokulturella diskursen. Denna syn bygger nämligen på att endast det 

svenska är värdefullt och gott, och att allting annat därför bör förändras i riktning mot 

svenskhet. Man kan här konstatera att den monokulturella diskursen sätter gränser för hur det 

är möjligt för lärarna att betrakta deltagaren, men också hur det bristfokuserade språket 

tenderar att reproducera den diskurs där minoritetens medlemmar omtalas som resurssvaga 

och inkompetenta, det vill säga bristfälliga. Man kan vidare fundera över huruvida det 

andrafierande och generaliserande språk som konstruerar ”svenskar” som dem som har, och 

”invandrare” som dem som har behov, tenderar att upprätthålla gränser mellan majoritet och 

minoritet i samhället, och som en del av detta cementera den bild av respektive grupp som 

detta språk utgår från.  

 

Fostran för deltagarens skull 

Jag vill också peka på att det i materialet ofta framkommer att fostran i sfi-utbildningen sker 

för deltagarens egen skull. En aspekt av detta är att deltagarna behöver få kännedom om hur 

saker fungerar i Sverige och att bli kompetent i sådant som samhället kräver. Här nämns till 

exempel att utveckla förmågan att göra val.  
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K: ”Du bestämmer” säger dom när jag ber dom välja, ”du bestämmer”. ”Nej” säger jag, 

”jag bestämmer inte, du måste tänka: vad vill du?” och det är jättesvårt för dom, för dom 

har inte varit vana vid det dom som har gått i skolan förut, det har varit ”Gör det, gör det, 

gör det”, så jag brukar börja med två olika färger på papper om vi ska göra nånting; ”Vill 

du ha ett rött papper eller vill du ha ett blått papper?” […] Jag tvingar dom att välja, därför 

hela vårt samhälle är uppbyggt av val, val, val hela tiden, elbolag och TV och telefon och 

allt, man ska välja. [31] 

 

Här eftersträvas med andra ord att fostra deltagarna in i ett tankesätt som läraren menar 

kommer att bli deltagarna själva till godo i deras liv i Sverige.  

     Socialisation för deltagarnas skull handlar också om att de studerande ska få veta hur man 

bör bete sig i Sverige för att kunna bli en del av majoritetssamhället och till exempel få ett 

jobb. Att anpassas till svenska normer är helt enkelt nödvändigt för att ha en chans i det 

svenska samhället. Lärare K menar att deltagare ibland beter sig på ett sådant sätt att hon får 

orsak att säga att ”just så som du beter dig nu kan man inte bete sig i Sverige, för då tappar 

man alla möjligheter och komma vidare”. Beteenden som här beskrivs som problematiska är 

att ”komma försent stup i kvarten” och ”att ställa sig och röka inomhus”. Även flera andra 

lärare understryker vikten av att deltagare behöver få förklarat för sig vilka förväntningar det 

svenska samhället har på dem, till exempel lärare B.  

 
B: Framför allt att dom ska förstå vad svenskar förväntar sig av dom kan man säga, så att 

dom inte blir missförstådda eller […] att det blir kanske problem på en arbetsplats för att 

dom kanske beter sig på ett sätt […] dom ska åtminstone veta hur […] dom flesta gör här 

kan man säga. [32] 

 

Här framkommer det alltså tydligt att det är för deltagarnas egen integrations skull som 

lärarna lär dem om hur man ska leva i Sverige; om de inte vet detta kommer de att bli 

missförstådda och riskera att hamna i problem. Påverkan mot svenskhet är med andra ord ett 

uttryck för lärarens goda vilja gentemot deltagaren.  

     Att deltagarna på detta sätt behöver anpassa sig för att komma någonstans i Sverige, tyder 

på att en monokulturell diskurs råder även i det omgivande samhället – i ett monokulturellt 

samhälle blir det ett hinder att hålla fast vid sin egen kulturella bakgrund och sfi-utbildningen 

behöver därför lära deltagarna att anpassa sig mot svenskhet. Utifrån tanken på att lärarna 

själva säger sig vara emot att fostra deltagare, kan man här konstatera att de befinner sig i en 
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intrikat situation. I sin strävan att hjälpa sina deltagare till en god framtid är de hänvisade till 

att, vare sig de vill det eller inte, ansluta sig till den monokulturella diskurs som råder i det 

övriga samhället, med andra ord att ägna sig åt en fostran av deltagare mot svenskhet. Bara på 

detta sätt kan deltagarna bli en del av detta samhälle. Här kan man alltså tala om det komplexa 

sambandet att lärarens fostran utifrån en monokulturell diskurs potentiellt kan bidra till ett 

interkulturellt samhälle, genom att sfi-deltagarna utifrån en sådan påverkan får större chanser 

att bli en del av majoritetssamhället och att kulturmöten på detta sätt i högre grad kan uppstå i 

till exempel arbetslivet. Ett ännu tydligare exempel på detta samband mellan diskurserna, 

finns i en lärares tal om påverkan av deltagarna i riktning mot det som kanske kan benämnas 

demokratisk kompetens. Lärare N talar under intervjun, t ex i citat 9 ovan, om vikten av att 

deltagarna lär sig att tänka och agera demokratiskt. På min fråga om varför det är viktigt att 

deltagarna i hennes sfi-grupp, vilka är lågutbildade och analfabeter, lär sig detta, blir svaret: 
 

N: […] för att demokratin ska fungera […] mina elever är ju en speciell grupp i samhället 

och ifall många av dom inte har möjligheten att förstå vad som sägs i tv och i radio och 

liksom vad som händer i politiken och därigenom inte kan rösta enligt liksom sin egen 

övertygelse då tycker jag att det är ett problem för demokratin, för dom, då har dom inte 

samma möjligheter som vi andra har […] det blir en snedvridning, just om dom inte kan 

delta på samma villkor som vi andra. [33] 

 

Lärare N omtalar här den grupp som hennes deltagare tillhör som så viktig för samhället att 

denna grupp helt enkelt behöver lära sig att rösta och på andra sätt delta i demokratin för det 

demokratiska samhällets skull; endast på detta sätt kan samhället bli ett samhälle för alla. Med 

andra ord uttrycks här att det jämlika samhället är beroende av att också denna grupp lär sig 

att utnyttja sina demokratiska rättigheter – något som helt klart måste sägas vara ett uttalande 

utifrån den interkulturella diskursen. Även här syns alltså det komplexa sambandet mellan en 

monokulturell och en interkulturell diskurs; att socialisera deltagare mot värden som är 

viktiga i det svenska samhället, det vill säga att agera utifrån en monokulturell diskurs, blir 

här nödvändig för att skapa ett samhälle där alla olika gruppers behov blir tillgodosedda, med 

andra ord ett samhälle som i högre grad präglas av en interkulturell diskurs. Även detta kan 

alltså tolkas som att en fostran sker för deltagarens skull, och ytterst sett för hela det 

demokratiska samhällets skull. Huruvida deltagaren själv vill utveckla dessa demokratiska 

kompetenser, eller om det faktiskt inte alls ligger i dennes intresse, tas inte upp till diskussion. 
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4.1.3 Verksamhetens organisation som potentiellt redskap för fostran 
De föregående avsnitten har främst uppehållit sig kring uttryck av den monokulturella 

diskursen. Dock kommer även en interkulturell diskurs till uttryck i intervjuerna, och 

stundtals märks här en kamp mellan de olika diskurserna. Ett område där just en hög grad av 

interdiskursivitet tycks råda, är i de diskussioner kring olika organisatoriska frågor i 

verksamheten som flera av lärarna menar kommit upp till ytan på senare tid. Det jag här 

menar utgör en diskursiv kamp, är att diskussionernas kärna tycks vara frågan om huruvida en 

svensk norm ska upprätthållas, eller om verksamheten i allt större utsträckning ska 

organiseras efter deltagarnas kulturella uttryck och normer. Satt i relation till frågan om sfi-

utbildningens socialiserande roll, kan man här tala om att det rör sig om huruvida man genom 

organisationen bör visa deltagare ”vad som gäller i Sverige”, med andra ord socialisera dem i 

riktning mot svenska normer, eller om man genom att frångå sådana svenska normer ska avstå 

från att socialisera mot svenskhet. Man nämner här bland annat att rektorer och personal 

börjat föra samtal kring om verksamheten ska organiseras med hänsyn till den stora 

muslimska festen Eid.  

 
B: Det är först tror jag i år som vi överhuvudtaget, många har diskuterat till exempel om 

man ska passa på att förlägga studiedagar på Eid efter Ramadan till exempel, och det är 

först nu som man har börjat få litegrann ”Ah vi kanske skulle göra det i alla fall nästa år” 

[…] Och det har varit som att det, litegrann att ”Nä, man ska kunna jobba alla dagar, för så 

är det i Sverige” […] Det lossnar väl lite kanske. [34] 

 

N: Det är en diskussion kring det just nu och vissa tycker väl att det är självklart att vi ska 

göra det, att vi ska ge ledigt även för […] till exempel muslimska högtider och så, medans 

andra inte tycker att vi ska göra det […] A men nu hör jag i huvudet; det kan bli jättestora 

diskussioner kring sånt här. [35] 

 

Med tanke på att sfi-utbildningens elevunderlag till relativt stor del består av personer som 

tillhör islam, borde det inte vara något kontroversiellt att verksamheten skapar möjligheter för 

dessa att leva ut sin religion. Med tanke på att sfi-utbildningens elevunderlag dessutom 

uteslutande består av personer som inte härstammar från Sverige, borde det vara än mindre 

kontroversiellt att de studerandes religiösa högtider likställs med svenska (kristna) traditioner 

i verksamhetens utformning. Ändå visar förekomsten av diskussioner, samt det faktum att 

verksamheten hittills inte gett ledigt, att detta inte är något självklart. Att en diskussion pågår 

kring denna fråga, tyder på att både en monokulturell och en interkulturell diskurs är verksam, 
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där den monokulturella diskursen anger att sfi-utbildningen ska organiseras på ett ”svenskt” 

sätt, medan den interkulturella diskursen är närvarande genom åsikten att även andra kulturers 

religiösa uttryck ska ges legitimitet.  

     En annan diskussion som nämns i intervjuerna, är den som rört aktivitetsdagar i 

verksamheten då kvinnor och män separerats.  
 

B: En intressant sak, vi har haft … friskvårdsaktiviteter för eleverna, fotbollsturnering för 

männen och basketturnering för kvinnor. Och då har det varit lite … diskussioner om ifall 

vi anpassar oss för mycket till att många kvinnor inte vill ha sportaktiviteter tillsammans 

med män, eller anpassar vi oss precis lagom? [36] 

 

T: Vi hade en tjejdag där tjejerna fick spela fotboll, och då blir det ett problem ... ”Det 

kanske var dumt, ska vi inte ha en tjejdag för att dom ska lära sig att man visst kan spela 

tillsammans med killar?” [37] 

 

Båda lärarna säger alltså att det faktum att kvinnor och män, efter deltagarnas egna önskemål, 

separerats, gett upphov till diskussioner bland personalen. Dessa diskussioner kring huruvida 

anpassningen efter andra kulturers normer varit alltför stor, kan relateras till utbildningens 

socialiserande funktion. Borde man kanske istället ha visat deltagarna att detta inte är norm i 

Sverige? Med andra ord – borde man med organisationen som redskap ha socialiserat 

deltagarna mot svenskhet? Jag menar att båda dessa exempel talar om att en kamp råder i 

diskursordningen, där de båda diskurserna kämpar för att ge mening åt dessa dilemman var 

och en på sitt sätt. Att det är ”först i år” som frågorna diskuteras och att ”det börjar lossna 

lite” gör att man kan tala om en begynnande interdiskursivitet. Sett utifrån perspektivet att 

hög grad av interdiskursivitet, vilket jag menar att det här är frågan om, kan tyda på 

förändring i diskursordningen, kan man här tala om att det i denna sfi-verksamhet tycks vara 

möjligt med en förändring på denna punkt. Med andra ord har en interkulturell diskurs börjat 

att utmana den monokulturella diskurs som, sett utifrån diskussionernas frånvaro, tidigare rått.  

 

4.1.4 Att vara medveten om sfi-utbildningens tendens att fostra 
Något som skulle kunna öppna upp för den interkulturella diskursen att få genomslag, är den 

tydliga medvetenhet som vissa av de intervjuade lärarna visar kring det faktum att sfi-

utbildningen faktiskt förmedlar normer och tenderar att utöva en påverkan på deltagare. En 

aspekt av detta är att flera lärare säger sig vara medvetna om att sfi-undervisningen i sig själv, 

alltså oavsett den enskilde lärarens förhållningssätt, är bemängd med alla möjliga normer som 
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deltagarna kommer att bli påverkade av. Här nämns normer som förmedlas genom 

verksamhetens organisation, men också genom läroböckerna. 

 
T: Sfi är ju organiserat utifrån svenska värderingar så att säga, själva skolan och hur det ser 

ut och när man ska komma och hur viktigt det är att komma i tid eller inte och sådana saker 

[…] som är inbyggt i systemet, men det är ju ingenting som jag bestämmer utan det blir ju 

så och då blir det ju kanske omedvetet att man måste… ja att det finns värderingar så att 

säga. [38] 

 

Å: Normer och värderingar kommer ju liksom i bara det här att ”Du ska vara här klockan 

åtta” liksom, förstår du, det finns ju i hela grejen så, och vi är ju dessutom […] ansvariga 

för köket en månad och så vidare, sådana där saker, där finns mycket. [39] 

 

T: Sfi-material är ju också färgat av, av kulturens värderingar, vad det är för teman man tar 

upp, vad man tror är viktigt så att säga att lära sig … så det färgar ju av. Det kan ju vara 

hälsoteman till exempel eftersom man är ganska hälsomedveten i den svenska kulturen 

tycker jag, och då, det ser man i all litteratur och i allt material, det ska pratas väldigt 

mycket om hur man mår bra och hälsan och hit och dit. [40] 

 

Det är alltså normer som att komma i tid, att ta ansvar för det gemensamma och att vara mån 

om sin hälsa som här omtalas, och som lärarna tycks ha en medvetenhet om förmedlas 

implicit i sfi-utbildningen.  

     En annan sida av den medvetenhet som lärarna visar upp, är den som rör de egna 

etnocentriska tendenserna, och den oförmåga att vara neutral som dessa tendenser för med sig. 

Flera av lärarna menar sig ha med dessa tankar i sitt dagliga arbete och att ”kämpa med” och 

”bearbeta” dem.  
 

C: Jag tror att alla är etnocentriska på nåt sätt, jag tror inte man kommer ifrån det, att min 

etnicitet är liksom, det är ju det som är min norm och därför så är det lätt att man, kanske 

omedvetet, har den inställningen, men jag tror att det är nånting som man måste bearbeta 

när man jobbar med folk från andra kulturer. [41] 

 

T: Man är en del av sin kultur […] man kan prata om hur det är i Sverige och ställa sig 

utanför och så där, men man är ju en del av det. [42] 

 

Att vara just medveten om sina etnocentriska tendenser och att man är en ”kulturell produkt” 

är, som nämnts i kapitel 2, själva grundförutsättningen för ett interkulturellt förhållningssätt. 
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Att flera av lärarna så tydligt visar på denna medvetenhet, och även en sådan medvetenhet om 

implicit förmedlade normer som beskrivs ovan, skulle kunna ge förutsättningar för den 

interkulturella diskursens möjlighet till genomslag. Jag menar dock att materialet visar att 

denna medvetenhet i sig inte automatiskt är ett uttryck för att den interkulturella diskursen 

utmanar den monokulturella. I många fall omtalas och konstateras nämligen sfi-utbildningens 

normativitet och tendens att fostra, men detta utan att alls problematisera de svenska 

normernas universella status – något som därmed lika gärna kan bidra till att reproducera 

deras överordnade ställning. En medvetenhet om sfi-utbildingens tendens att fostra är därmed 

ingen garanti för den interkulturella diskursens genomslag.  

4.1.5 Att vara kritisk mot sfi-utbildningens tendens att fostra 
Jag menar att den interkulturella diskursen som allra starkast kommer till uttryck när de 

svenska normernas överordnade ställning uttryckligen problematiseras och kritiseras. 

Grunden för denna uttalade kritik, ligger förstås i den medvetenhet som beskrivs ovan; de 

kritiska lärarna är till att börja med medvetna om att svenska normer förmedlas i sfi. 

Skillnaden här, är dock att det här inte bara rör sig om en medvetenhet, utan också om att 

lärarna är just kritiska och problematiserar den universella status som dessa normer i övrigt 

ges (se avsnitt 4.1.2.2 ovan). Man kan direkt konstatera att denna explicita kritik mot 

svenskhet som norm inte är något som generellt förekommer i materialet. Dessa uppfattningar 

återfinns istället endast hos några få, och sin mest artikulerade form främst hos en av lärarna, 

T.  

    Överlägsenheten hos svenska normer och synsätt utsätts alltså för kritik. Detta sker bland 

annat i fråga om de hälsoideal som förmedlas i läroböckerna, ideal som lärare Å menar 

behöver problematiseras. 
 

Å: Jag tror vi är ganska snabba på att prata om den aspekten som att vi har kommit längre i 

den frågan, och det är jag väldigt tveksam till om vi verkligen har gjort […] jag tror också 

att hälsa kan se ut på väldigt många olika sätt […] det finns nog ett moraliskt tänkande 

kring hälsa […] där man känner att en viss ödmjukhet faktiskt är på sin plats. [43] 

 

Även lärare T menar att det krävs reflektion kring sättet att närma sig frågor om hälsa.  
 

T: Det är hur man kommer in i ämnena […] Man ska inte utgå från att alla tycker att det är 

viktigt att man mår bra fysiskt, att man håller sig i form, jag kan inte utgå från det, det är 

vad jag försöker undvika […] i materialen ibland så ser det ju ut som att man utgår från att 

alla tycker lika. [44] 
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Jag menar att det som här sker, är att den monokulturella diskurs som framställer svenska 

normer som universella, destabiliseras, eller ”skakas om”. Läraren talar om orimligheten i att 

utgå från att alla människor ska tänka lika. Med andra ord tas svenska normer ned från en 

position av överlägsenhet. Andra utgångspunkter då det kommer till hälsa, görs här jämställda 

med de typiskt svenska, något som också sker i citat 43.  

    Könsroller är ett fenomen som ofta omtalas i materialet. Lärarna menar här att sfi-deltagare 

ofta tänker mycket annorlunda än hur man tänker kring dessa frågor i det svenska majoritets-

samhället – det är med andra ord fråga om en krock mellan olika synsätt. Bara på ett ställe i 

materialet omtalas dock detta fenomen på ett sätt som kritiskt problematiserar denna krock. 

Lärare T gör detta med utgångspunkt i den arbetslinje som den verksamhet där hon jobbar 

följer, en arbetslinje som med hennes egna ord innebär ett ”fokus på jobb från dag ett”. Även 

här, menar hon, finns värderingar inbakade. 

 
T: Ska jag påverka hemmafruar någon annanstans ifrån att dom ska börja jobba, är det det mitt 

jobb går ut på nu? […] Det kan ju vara så att en familj där kvinnan inte jobbar och mannen jobbar 

och barnen går på dagis och i svensk skola och allting skulle ju kunna fungera ändå, fast man bara 

har en inkomst, och man är inte beroende av försörjningsstöd eller någonting alls, men där handlar 

det ju om värderingar, då vill man ju att den här familjen ska tänka som en vanlig typisk svensk 

familj tänker, att båda ska vilja yrkesarbeta. [45] 

 

Den svenska normen kring könsroller som genom resten av materialet endast reproduceras 

genom att aldrig ifrågasättas, där med andra ord en renodlat monokulturell norm råder, 

utmanas här genom att denna norm sätts i gungning. Måste könsrollerna verkligen se ut på det 

sätt som eftersträvas i det samtida svenska majoritetssamhället? Finns det andra sätt att tänka 

kring mäns och kvinnors roller, som inte behöver bli föremål för åtgärdstänkande och 

förändring utan som kan anses vara lika bra som det typiskt svenska sättet? Jag menar att den 

dekonstruerande attityd gentemot svenska normer som detta uttalande rymmer, är ett exempel 

på hur en interkulturell diskurs i sanning utmanar den monokulturella diskursen. Än en gång 

ska dock understrykas att detta är ett mycket ovanligt, för att inte säga unikt, uttalande i 

materialet.  

     Att detta kritiska sätt att förhålla sig till svenskhet som norm är ovanligt, menar även 

läraren i fråga. Hon uttrycker att den jargong som råder i sfi-utbildningen är en jargong som 

fortfarande i mycket stor utsträckning bygger på synen att deltagarna gör fel och bör rättas till, 
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med andra ord på en syn som framställer svenska normer som överlägsna och inte 

problematiserar dessas universella status.  

 
T: Det är så beskäftiga kommentarer hela tiden så här; ”(suckar), dom kan inte stoppa in 

sina papper i plastfickor, dom bara knögglar ihop det och stoppar det i fickan”. Och? […] 

Det är ett sätt att prata som hela tiden värderar, som utgår från att dom gör på ett så tokigt 

sätt, ”Varför gör dom inte så här istället? Och det här är ju det bästa sättet att göra på, som 

vi gör, man ska ha en plastficka och lägga i, det ska vara slätstruket, man ska inte vika den 

sen”…och varför är just det det bästa? [46] 

 

Det språk som ”hela tiden” ger sig till känna i sfi-verksamheten, är alltså ett språk där svenska 

sätt att göra saker indirekt konstrueras som överordnade och därför eftersträvansvärda för alla 

människor. En följd av detta synsätt innebär också att deltagare behöver förändras just i 

riktning mot denna överordnade norm, de behöver, för att använda lärarens exempel, lära sig 

”att stoppa in sina papper i plastfickor”. Läraren efterfrågar här ett annat sätt att tala om 

personer från andra kulturer, och hon förundras över att inte sfi-utbildningen ”kommer ur” det 

nedvärderande sättet att prata. 

 
T: Att man inte kan lära sig att prata på ett annat sätt inom den här miljön där man hela tiden, vi möter 

ju personer hela tiden från andra kulturer, vi har lärare som kommer från andra kulturer, liksom var 

mera någonstans i Sverige skulle man kunna börja prata på ett annat sätt, och ändå så pratar man 

nästan på samma sätt som på viken arbetsplats som helst […] Man kommer inte ur det där. [47] 

 

 

Det språk som läraren omtalar här och i citat 46 ovan är, vill jag hävda, ett tydligt uttryck för 

den monokulturella diskursen. De svenska normerna blir här aldrig föremål för kritik, utan 

kritiken riktas istället mot dem som inte lyckas med eller väljer att leva efter dessa normer. På 

samma sätt menar jag, som sagt, att den lärare som så tydligt kritiserar dessa normers över-

lägsenhet på det allra mest påtagliga sättet talar utifrån en interkulturell diskurs.  

   

4.1.6 Interdiskursivitet  
I de föregående avsnitten har interdiskursiviteten, det vill säga kampen mellan en 

monokulturell och en interkulturell diskurs i materialet, redan diskuterats till viss del. Främst 

gäller detta i avsnittet 4.1.3, där jag menar att det allra tydligaste området för en sådan 

interdiskursivitet framkommer, nämligen i diskussionerna kring verksamhetens organisation. I 
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dessa diskussioner kan man nästan ta på kampen mellan diskurserna. Ska de svenska 

normerna ges en överordnad ställning och ska sfi-utbildningen få deltagarna att förstå att ”det 

är så det är” genom att organisera verksamheten därefter? Eller ska verksamheten anpassas 

efter minoriteternas normer, och alltså signalera att majoritetens normer inte nödvändigtvis 

behöver vara överordnade? De fysiska diskussionerna kan här symbolisera den kamp som 

tycks utspela sig på diskursordningens nivå.  

     Man kan här konstatera att ovan nämnda kamp utspelar sig i något som lärarna berättar om 

– kampen framträder alltså inte i deras eget tal. I fråga om lärarnas spontana tal om sfi-

utbildningens socialiserande funktion, menar jag att det är mer oklart huruvida diskurserna 

verkligen kämpar, det vill säga om det finns skäl att tala om någon högre grad av 

interdiskursivitet. Jag konstaterade i början av det här kapitlet att den monokulturella 

diskursen tycks ligga som en grund för allt som sägs, och hur denna diskurs kommer till 

uttryck har jag sedan visat i de olika delarna av avsnitt 4.1.2. Övriga stycken belyser alltså hur 

lärarna på olika sätt talar utifrån en interkulturell diskurs. Som en grundbult i denna 

interkulturella diskurs, finns innehållet i citaten i stycke 4.1.1, nämligen synen att sfi-

utbildningen inte ska fostra därför att alla kulturer är lika bra. Detta är förstås en uppriktig 

mening från lärarnas sida, och en god vilja som ska tas på allvar. Det jag dock vill lyfta upp, 

är att dessa interkulturella uttalanden inte ger upphov till en kamp mellan de två diskurserna. 

Istället tycks detta ideal, nämligen att det inte råder en rangordning mellan kulturer, ”ätas 

upp” av den monokulturella diskurs som genom hela materialet visar sig i form av den fostran 

mot svenskhet som faktiskt sker. Att lärarna när det gäller frågan om fostran så tydligt säger 

emot sig själva – det vill säga på en retorisk nivå talar utifrån ett synsätt men på en 

oreflekterad nivå talar utifrån ett annat – tyder på att den monokulturella diskursens står i en 

hegemonisk eller dominerande position. Synpunkten att deltagare ska fostras mot svenskhet 

har fått ”herravälde”, och den verkar ”bortom individens medvetande”. Detta möjliggör i sin 

tur den dubbelhet och blindhet hos lärarna som framkommer. Jag menar att den enda gång 

som den monokulturella diskursen i sanning utmanas i lärarnas tal, är då den synpunkt som i 

övrigt tycks ha just herravälde, lyfts ner från denna överordnade position och ifrågasätts; med 

andra ord då de svenska normerna som annars ses som överlägsna problematiseras (det vill 

säga i citaten 43-46). I dessa enskilda utsagor är förstås kampen mellan diskurserna påtaglig 

och interdiskursiviteten hög. Då detta bara rör ytterst få delar av materialet, kan man dock inte 

sätta detta i relation till att diskursordningen skulle vara på väg att förändras då det kommer 

till sfi-lärarnas tendenser att fostra i sin undervisning. Istället tycks den monokulturella 
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diskursens position av hegemoni göra det till en självklarhet för lärarna att fostra – även om 

lärarna alltså på ett retoriskt plan, eller ”egentligen”, starkt vänder sig emot detta.  

 

4.2 Talet om lärande och undervisning 

Avsnitt 4.1 har ägnats åt att belysa de intervjuade lärarnas synsätt vad gäller att påverka 

deltagare i fråga om olika normer. Det avsnitt som följer, behandlar en särskild av dessa 

normer mer specifikt. Det handlar här om hur lärarna talar om lärande och undervisning – ett 

tema som ofta återkommit i intervjuerna och där tydliga tendenser vad gäller de två 

fokuserade diskurserna framkommer.  

 

4.2.1 Svenska utbildningsideal är överlägsna 
Genom samtliga intervjuer, framkommer ett synsätt som innebär att svenska sätt att se på 

lärande och att bedriva undervisning är de överlägset bästa. Detta ”svenska sätt” tycks här 

handla om att eleven ska lära sig att tänka själv, att eleven ska vara aktiv i sitt eget lärande 

och att undervisningen ska vara kommunikativt inriktad. ”Andra kulturers” sätt att se på 

lärande och undervisning innebär på motsatt sätt att eleven är en passiv mottagare och att 

läraren ska göra jobbet, det vill säga att läraren förväntas ”lära” eleven svenska. I detta andra 

sätt att se på undervisning betonas värdet av traditionell katederundervisning, och fokus i 

undervisningen ska ligga på språkets form, det vill säga på utvecklandet av grammatik-

kunskaper. Lärare N beskriver denna undervisning på följande sätt. 
 

N: Många av mina elever är vana vid det som väl kallas traditionell katederundervisning, 

dom vill att jag ska stå framme vid tavlan och berätta för dom: ”Så här ska det vara: 

subjekt, verb, objekt”, och det är undervisning, jag talar om för dom hur det ska vara. [48] 

 

De två sätten att betrakta utbildning, det svenska och det ”andra” är, som framgår ovan, 

mycket olika varandra. Därför uppstår krockar i undervisningspraktiken, något som leder till 

att lärarna försöker att få sina deltagare att förändra sitt synsätt. 

 
T: En tydlig krock är ju den här mellan hur man ser på undervisning, att man, att dom ofta 

är nån slags passiva mottagare och att det är läraren som ska vara aktiv och mata dom med 

kunskap […] där blir det krockar tycker jag, när man vill att dom ska va mer delaktiga 

själva och ta mer ansvar själva. [49] 
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N: Jag vill […] att dom ska tänka själva, jag vill att dom ska, ja förstår du, komma fram till 

kunskap på egen hand. [50] 

 

B: En del behöver man jobba jättemycket med att […] få dom att förstå att man måste, att 

sfi inte är grammatikundervisning utan att man lär sig lika mycket när man bara pratar med 

varandra. [51] 

 

 

Det handlar alltså om att man vill att elever ska börja tänka på ett annat sätt kring utbildning; 

man vill att dom ska bli mer delaktiga själva, man ska få dem att tänka själva och man måste 

få dom att förstå att sfi inte bara är grammatikundervisning, med andra ord att man kan tänka 

annorlunda kring lärande. Det är alltså ett försök att påverka mot en förändrad syn på ut-

bildning som det rör sig om.  

     Det är också viktigt att deltagarna inte enbart undervisas enligt svenska principer, det ska 

också tydligt framgå att det är så här utbildning fungerar i Sverige. Lärare S berättar att hon i 

samband med att hon möblerat om i klassrummet för att underlätta grupparbete, fått förklara 

dessa principer för deltagare. 

 
S: I Sverige här så jobbar vi ihop jättemycket, vi måste samarbeta och grupparbete och så 

där. [52] 

 

Lärare S konstaterar att deltagarna snabbt accepterade den nya möbleringen och förklaringen 

om hur skola går till i Sverige.  

 
S: Det var inga problem […] Det var inget tjafs alltså så ”Nej jag vill inte” eller något 

sådant, det var absolut inget, dom anpassar sig ganska fort faktiskt! [53] 

 

Just detta, att deltagare med tiden anpassar sig efter svenska sätt att se på lärande och 

undervisning, är det fler lärare som vittnar om, till exempel lärare N. 
 

N: Oftast så tycker jag nog det blir ingen konflikt utan dom vänjer sig så småningom, dom 

förstår att dom kan lära sig på andra sätt liksom […] Jag har flera kollegor här som själva 

har gått på sfi och som berättar samma sak att när dom först kom hit så tyckte dom att det 

var jättekonstigt och dom tyckte att läraren var alldeles för snäll och dom lärde sig 

ingenting […] det var otydliga konturer på undervisningen och sådana saker men efterhand 

så anpassade dom sig efter vårat sätt och undervisa och tyckte till slut att det fungerade 

ganska bra och idag så undervisar dom på samma sätt. [54] 
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Att deltagare med tiden anammar svenska sätt att bedriva undervisning, styrker dessa normers 

status av att vara universella och rätta för alla människor. Berättelsen om de invandrade lärare 

som gjort ett svenskt sätt att undervisa till sitt eget, bidrar här ytterligare till att legitimera att 

dessa sätt kan och bör ses som överlägsna.  

     Lärare T uttrycker hur hon förhåller sig till krockar som de hon berättar om i citat 49 ovan. 

  
T: Det går inte att omvända människor, det går ju liksom inte att få folk att tänka 

annorlunda från en dag till en annan utan man får kämpa på, ta det lite lugnt och ta det med 

lite filosofi, det dom hinner greppa liksom det hinner dom greppa, det är ju en kort tid, jag 

tycker att sfi är en så kort koncentrerad tid så man kan inte förvänta sig underverk. [56] 

 

Intressant att notera här, är att slutsatsen inte blir att deltagarna ska få hålla fast vid sitt 

tidigare sätt att se på utbildning, som man kanske från början kan tro, eftersom läraren inte 

tycker att man kan ”omvända” någon. Istället blir sensmoralen att man som lärare ska ”kämpa 

på” i sin strävan att överföra svenska sätt att se på undervisning. Detta framställs också som 

något som deltagare kommer att ”greppa” i högre eller lägre grad, ett ordval som antyder att 

det rör sig om något som man förr eller senare kommer att inse eller förstå. Även på detta sätt 

stärks den svenska utbildningsnormens överordnade position; det handlar om att inse att 

svenska synsätt när det gäller lärande och utbildning är överlägsna.  

     Här blir det också intressant att stanna upp vid de utslutningar som görs genom hela 

materialet. Precis som när det gäller andra typer av normer och värden, är det fullkomligt 

uteslutet att svenska normer och synsätt skulle bli föremål för omprövning eller förändring i 

mötet med andra kulturers sätt att se på lärande och undervisning. Något sådant nämns 

överhuvudtaget inte av lärarna. På motsvarande sätt nämns aldrig att svensk utbildning skulle 

kunna ha något att lära av den typ av utbildning som sfi-deltagarna har erfarenheter av. Dessa 

uteslutningar förstärker alltså den bild som lärarnas mer konkreta uttalanden om svenska 

utbildningsideal som överlägsna målat upp; dessa ideal är överlägsna och det är uteslutet att 

överhuvudtaget tänka på något annat sätt. Både de inneslutningar och uteslutningar som görs 

är alltså ett uttryck för samma monokulturella diskurs, och visar på de gränser som denna 

diskurs sätter i fråga om hur det är möjligt att uppfatta olika sätt att se på lärande och 

undervisning. Med andra ord; det diskursen anger som normalt och naturligt är att det svenska 

sättet att se på dessa fenomen är det enda rimliga.  
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4.2.2 Att gå till mötes och att framhärda  
Jag menar alltså att de utsagor som citerats ovan utgår från en monokulturell diskurs. 

Materialet visar dock att lärarna i någon mån också kan sägas tala utifrån en interkulturell 

diskurs i frågan om lärande och undervisning. Detta rör sig om att lärarna har förståelse för att 

deltagarnas kunskapssyn är annorlunda, och att de är medvetna om att denna kunskapssyn för 

deltagarna är lika självklar som lärarnas egen kunskapssyn är för dem. 

 
N: Jag har ju en bild av hur skolan är och hur skolan ska vara, och dom har ju säkert sin 

bild av hur en lärare ska vara. [56] 

 

T: Jag försöker väl ha en viss förståelse […] man är ju övertygad om sin egen kunskapssyn. 

[57] 

 

Denna förståelse tycks göra att lärarna har en vilja att gå sina deltagare till mötes till viss del i 

dessas syn på och förväntningar kring utbildning. En lärare berättar till exempel om att hon 

har börjat använda lärobok för att deltagarna vill det, och en annan att hon börjat att ibland stå 

vid katedern och ”berätta saker”, alltså bedriva en mer monologisk undervisning, något som 

går i linje med deltagarnas tidigare erfarenheter av skola och det sätt att se på undervisning 

som de är vana vid. Här finns alltså en vilja att gå deltagarna till mötes. 

     Att det i denna anpassning efter deltagarna dock finns klara inskränkningar, visar följande 

citat från lärare T. 

 
T: Jag tror att man anpassar sig lite grann till deras kunskapssyn för att kunna mötas 

någonstans, annars möts man ju inte […] frågan är ju hur stor utsträckning […] Den 

kommunikativa aspekten som jag tycker är så viktig, den håller jag nog fast vid och jag 

tycker inte om att träna form för forms skull och sådana saker, så även om dom kan […] 

skrika om det: ”Vi vill ha mer grammatik!”, säger dom, så får dom inte det (skrattar), inte 

på det sättet som dom vill, alltså jag kan gå till mötes till en viss del […] man tittar på 

formen när behovet finns, men jag föredrar att öva språk på andra sätt […] då framhärdar 

jag (min kursivering). [58] 

 

Trots att det är mycket viktigt att ”mötet” mellan deltagare och lärare sker, något som kan 

tänkas vara ett uttryck för lärarens uppfattning av god och demokratisk undervisning, finns 

det alltså sådant som läraren ”framhärdar” i när det gäller sätt att bedriva undervisning. I detta 

kan med andra ord inga andra sätt att undervisa vara lika goda som just de svenska.   
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     Då en anpassning sker är detta, enligt lärarnas egna utsagor, aldrig någonsin utifrån en syn 

som problematiserar om svenska sätt verkligen är överlägsna. Istället beror en sådan 

anpassning på att lärarna vill gå sina deltagare till mötes, sätta sig i respekt hos dem och att 

vara demokratiska lärare. Detta visar förstås på en god vilja, men kan likväl inte sägas vara ett 

uttryck för diskursiv kamp; de svenska sätten att bedriva undervisning problematiseras inte. 

Man kan återigen konstatera att en monokulturell diskurs på denna punkt står helt och hållet 

oemotsagd. 

  

4.2.3 Det uteslutna sambandet mellan uppfyllda förväntningar och ökad 

skolframgång 
Något jag vill lyfta upp som mycket intressant, är att det i materialet är helt uteslutet att 

fundera över om det skulle kunna finnas ett samband mellan en undervisning som går i linje 

med deltagarnas förväntningar, och deras grad av skolframgång. Med andra ord är det ingen 

lärare som talar om huruvida det skulle kunna optimera deltagarnas språkutveckling om 

undervisningen i en högre grad utformades på ett sätt som de såg som naturligt och var vana 

vid. Denna tanke är alltså utesluten, och istället tas för givet att de svenska sätten att bedriva 

undervisning, de som lärarna ”tror på”, är de bästa även för sfi-deltagarna. Låt mig under-

stryka att en sådan problematisering av undervisningsformer som jag här talar om, givetvis 

inte skulle behöva leda till att lärare faktiskt kom fram till att en förändring i undervisningssätt 

skulle främja lärandet. Det intressanta här är istället att diskursen i så hög grad tycks ha låst 

fast tänkandet vid att svenska undervisningsideal är överordnade, att man inte kan tänka sig 

att det skulle kunna vara på något annat sätt.  

     Man kan i relation till detta även notera att ingen av lärarna argumenterar för sina val av 

undervisningsformer eller lektionsinnehåll utifrån forskning eller teorier om hur lärande går 

till. Det är alltså, åtminstone sett till vad som framkommer i materialet, inte en fråga om att 

man har en övertygelse om att lärande till sin natur fungerar på ett visst sätt, efter vilket man 

sedan anpassar sin undervisning. Det är överhuvudtaget inga särskilda argument som förs 

fram som grund för den undervisning som bedrivs. Detta behövs inte heller, eftersom den 

monokulturella diskursen tecknat de svenska utbildningsidealen som så överlägsna att de inte 

på någon punkt behöver ifrågasättas. De är goda. Återigen vill jag understryka att det 

resonemang jag för här inte är en kritik mot svenska undervisningsideal – huruvida de 

svenska sätten att bedriva undervisning ”är” bättre än några andra är ointressant. Istället vill 

jag peka på just det faktum att den monokulturella diskursen i denna fråga står i en sådan 
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dominant position, att det är uteslutet att ens tänka att någon annan typ av undervisning än den 

svenska skulle kunna vara en god undervisning. 

 

4.2.4 Interdiskursivitetens frånvaro 
Det är ingen överdrift att säga att det i talet om synen på lärande och undervisning, råder en 

total frånvaro av kamp mellan diskurserna. Istället står den monokulturella diskursen i en 

hegemonisk position. Visserligen finns inslag av vad som skulle kunna sägas vara en inter-

kulturell diskurs, i det att lärarna uttrycker att de förstår och är medvetna om att de svenska 

sätten att bedriva undervisning är ovana för deltagarna och därför anpassar sin undervisning i 

någon mån. Men orsaken till denna anpassning är aldrig att svenskhet som norm ifrågasätts – 

något som gör att jag menar att man kan tala om en interkulturell diskurs frånvaro, och 

därmed också om en frånvaro av interdiskursivitet. Man kan här konstatera att den 

monokulturella diskursen i det som rör lärande och undervisning har en ännu tydligare 

hegemonisk status än då det rör synen på sfi-utbildningens socialiserande roll. I fråga om det 

senare framkommer, som jag visat i stycket 4.1, trots allt åtminstone en kritisk röst, vars 

utsagor jag hävdat kan sägas utgå från en interkulturell diskurs på ett mycket tydligt sätt. Men 

det faktum att ingen av lärarna – inte ens de lärare som i fråga om andra normer kritiserar den 

monokulturella diskursen – någonsin problematiserar den svenska normen på denna punkt, 

tycks tala för att hegemonin är än tydligare i frågan om lärande och undervisning. Den 

monokulturella diskursen, här i form av synpunkten att svenska sätt att se på undervisning är 

överlägsna, har fått herravälde. 

 

4.3 Sammanfattning 

Resultatet visar att socialisation, eller fostran, på olika sätt förekommer i sfi-utbildningen, 

trots att lärarna uttryckligen motsätter sig detta. Den motsägelsefullhet hos lärarna som detta 

visar på, och som också framkommer på andra sätt i materialet, förklaras i analysen utifrån att 

den monokulturella diskursen tycks inneha en hegemonisk position; denna diskurs verkar 

bortom individens medvetande och gör att det framstår som självklart att svenska normer är 

överordnade och att deltagare därför behöver socialiseras i riktning mot dem. Trots att den 

monokulturella diskursen dominerar diskursordningen, syns på vissa ställen i materialet en 

kamp mellan diskurserna. Denna interdiskursivitet framkommer som tydligast i talet om 

verksamhetens organisation, där den interkulturella diskursen på ett tydligt sätt tycks ha börjat 

utmana den monokulturella, och där verksamheten förändras därefter. Den interkulturella 
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diskursen kommer också till uttryck till exempel genom en medvetenhet om sfi-utbildningens 

normativitet och i sin mest artikulerade form då svenskhet som norm, och därmed sfi-

utbildningens socialiserande funktion, explicit ifrågasätts och kritiseras. Då dessa tydliga 

tecken på den interkulturella diskursen endast förekommer i undantagsfall och den 

monokulturella diskursen i övrigt är just i en position av dominans, betraktas dock inte detta 

som ett tecken på någon högre grad av interdiskursivitet. Man kan här konstatera att 

diskursordningen snarare verkar reproduceras än förändras, även om man, som sagt, också 

kan skönja en begynnande förändring just i de diskussioner som rör verksamhetens 

organisation.  

     Vad gäller talet om lärande och undervisning, visar resultatet att det i denna fråga på ett 

ännu tydligare sätt betraktas som självklart att svenska ideal är överlägsna – med andra ord är 

den monokulturella diskursen i en position av total dominans. Även om lärarna säger sig ha 

en förståelse för att deltagarna är ovana vid svenska sätt att bedriva undervisning, och därför 

ibland anpassar sig efter deras önskemål – något som skulle kunna ses som avtryck av en 

interkulturell diskurs – är det helt uteslutet att svenska sätt att undervisa skulle ifrågasättas. 

Dessa sätt är de bästa. Diskursen är alltså ensidigt monokulturell, och att ompröva svenska 

normer vad gäller undervisning och lärande i förhållande till andra normer är uteslutet. På 

denna punkt är det alltså än mindre än på den föregående en fråga om diskursiv kamp. Detta 

medför också att en förändring i diskursordningen på denna punkt bör ses som ytterst otrolig.  
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5 DISKUSSION 
5.1 Metoddiskussion 

I följande avsnitt diskuteras den valda metodansatsen. Detta görs först på en mer generell 

nivå, och därefter med utgångspunkt i denna specifika studie, formulerat i termer av styrkor 

och svagheter med uppsatsen. 

5.1.1 Generella svårigheter med metodansatsen och metoden 
Litteraturen pekar på olika generella problem som kan vara kopplade till diskursanalys som 

metodansats och till intervjun som metod. Vad gäller diskursanalys, nämns till exempel att 

den diskursanalytiske forskaren i sin strävan att kritisera befintliga diskurser och språkliga 

kategoriseringar, själv aldrig kan vara fristående från dessa diskurser. Med andra ord sätter 

rådande diskurser, även i den kritiska forskningen, ramar för vad som blir rimligt och möjligt 

att säga, något som innebär att befintliga diskurser också reproduceras i forskningen. En 

aspekt av detta är att de språkliga kategorier som forskningen utgår från, bidrar till att skapa 

en viss typ av verklighet. Genom att använda de olika kategorierna konstrueras med andra ord 

verkligheten i en särskild given riktning, även om detta inte varit forskarens avsikt (Bolander 

& Fejes 2009). 

     Även intervjun som metod för datainsamling har problem knutna till sig. Börjesson (2003) 

menar att en intervju aldrig kan vara ”öppen” utan att en mängd faktorer kommer att påverka 

de svar som ges. Detta ligger i att forskaren både har makt att formulera frågorna, men också 

att med sitt eget språk formulera och tolka intervjupersonens svar, något som oundvikligen 

kommer att förändra dem eftersom det i ett konstruktionistiskt perspektiv inte ”går att 

beskriva verkligheten utan att påverka den” (Börjesson 2003, s 61). Även Carlson (2009) 

betonar att intervjun är en form av social interaktion där de positioner och roller som den 

intervjuade och intervjuaren har kommer att påverka utfallet på olika sätt. Svaret ligger alltså 

inte i den intervjuade, utan framkallas, konstrueras, istället i intervjusituationen. Bland annat 

dessa saker gör det viktigt att ”förhålla sig ödmjukt till intervjumetodens räckvidd och 

förmåga” (Börjesson 2003, s 101).  

  

5.1.2 Uppsatsens svagheter och styrkor 
De generella problem med den valda metodansatsen och metoden för datainsamling som 

nämns ovan, har i olika utsträckning gett sig till känna i arbetet med min uppsats. De problem 

som är kopplade till intervjun som metod har på ett mer tydligt sätt blivit synliga för mig 



64 

under arbetet med analysen av intervjuerna. Ett tydligt exempel på hur jag som intervjuare 

förmodligen påverkat de svar som getts, är att jag under analysarbetet upptäckt att jag i 

intervjun talar om den monokulturella diskursen i negativa ordalag såsom ”jargong” och 

”snack”, medan en interkulturell diskurs benämns med positivt laddade uttryck som 

”ömsesidig förståelse”, ”alla kulturers lika värde” etcetera. Detta är ett bevis för den 

normativa ingång som jag själv inser att jag haft inför de kategorier som uppsatsen kretsar 

kring, men också ett exempel på att jag inte alltid är medveten om denna vridning – det är 

först i analysen av materialet som jag upptäckt detta och inte i själva intervjun. Detta talar 

därför också för att jag på många andra sätt påverkat de svar som intervjupersonen gett, och 

därmed i förlängningen också uppsatsens resultat – något som synliggör behovet att vara just 

ödmjuk inför och kritisk till intervjuns ”räckvidd och förmåga” att få fram ett trovärdigt 

resultat (Börjesson 2003, s 101).  

    Hur svårigheterna kopplade till diskursanalys som metodansats gett sig till känna i min 

uppsats har varit svårare att se. Detta ska kanske inte heller betraktas som något överraskande. 

Dessa problem rör ju de rådande diskursernas påverkan på arbetet, med andra ord det som är 

just förgivettaget och svårt att få syn på. När jag analyserar de ovan nämnda diskursanalytiska 

problemen, finns dock tecken på dem i min uppsats. Bland annat har detta att göra med de 

kategoriseringar jag utgår från och som, enligt resonemanget ovan, kan reproducera en bild av 

verkligheten kring dessa kategorier. Så kan konstateras att jag genom att utgå från 

kategorierna sfi-läraren (eller majoritetssamhället) å ena sidan, och sfi-deltagaren (eller 

minoritetssamhället) å den andra, har skapat en bild av verkligheten där dessa står emot 

varandra – och detta trots att ett sådant gränsskapande sätt att se på mångkultur är en av de 

saker som jag i uppsatsen vill ifrågasätta. Detta kan alltså fungera som ett exempel på att 

texten aldrig är frikopplad från de diskurser den studerar, och därmed tenderar att upprätthålla 

rådande diskurser (Bolander & Fejes 2009), men också på att diskursen är just förgivettagen 

och dess påverkan därför svår att upptäcka. 

     Förutom de mer generella problem som tas upp ovan, kan också andra aspekter som kan 

relateras till uppsatsens kvalitet nämnas. En av dessa aspekter, och som jag upplevt som en 

mer övergripande svaghet med min uppsats, har varit att de två diskursiva kategorier hela 

uppsatsen bygger på, nämligen den monokulturella respektive interkulturella diskursen, inte 

funnits framskrivna sedan tidigare. Trots att jag försökt att vara noggrann i formuleringen av 

diskurserna och att kommunicera tydligt hur jag definierat respektive diskurs, är det ändå värt 

att reflektera över huruvida detta kan vara en grund för att vara kritisk mot min studie. Jag har 

under arbetet med uppsatsen uppfattat att den svaghet som den egna framskrivningen kan 
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sägas utgöra, särskilt kan relateras till den knappa tiden för uppsatsarbetet. När jag i olika 

skeden av uppsatsprocessen har återkommit till arbetet med att utveckla diskurserna, har jag 

nämligen i förbifarten kommit i kontakt med avsevärt mycket mer litteratur än den jag använt 

i framskrivningen – litteratur som jag inser är relevant för de diskurser jag använt och som 

skulle berikat och nyanserat utvecklandet av dem, men som jag av tidsskäl ändå fått lov att 

bortse från7. Jag har med andra ord insett att jag ”missat” litteratur som kanske borde haft sin 

givna plats i framskrivningen av dessa diskurser, och att framskrivningen därför kan anses 

bristfällig – något som utan tvekan kan vara en punkt för kritik.  

     Den tidsaspekt som nämns ovan kan också, vilket kanske inte är särskilt överraskande, 

sägas ha påverkat kvaliteten på min analys. Då det material jag använt är relativt omfattande, 

har jag uppfattat detta som svårt att överblicka, och även här har jag under arbetet med 

materialet insett att jag missat sådant som jag, då jag upptäckt det, på grund av tidsskäl varit 

tvungen att bortse från. Jag är medveten om att analysens argument hade kunnat bli starkare 

om den hade ägnats mer tid, men också att en mer noggrann genomgång av materialet hade 

gett mig möjlighet att se flera olika dimensioner i lärarnas tal, något som hade kunnat bidra 

till att göra analysen mer nyanserad och rättvisande.8  

     Trots ovan nämnda svagheter, menar jag att min uppsats också uppvisar kvalitet på flera 

punkter. Detta kan relateras till de kriterier för kvalitet i diskursanalys som omnämns i avsnitt 

3.1.4 i metodologivsnittet. För det första menar jag att min uppsats präglas av en reflexiv 

hållning, något som jag uppfattar som ett av de viktigaste av dessa kriterier. Denna reflexivitet 

framkommer både i förhållande till min egen plats i diskursen (stycke 3.2.2) och det faktum 

att min text bidrar till att reproducera befintliga diskurser och befästa kategoriseringar, något 

som jag diskuterar tidigare i det här avsnittet. Här kan man även tala om kvalitet utifrån det 

faktum att jag visar en medvetenhet inför och tydligt redogör för och kritiserar arbetets 

svagheter (jfr Hermerén 2011), till exempel vad gäller intervjun som metod och de svagheter 

som kan kopplas till analysen.   

     Vidare lyfts i litteraturen att kvalitet i diskursanalys handlar om att uppsatsens argument 

ska kunna bedömas som skäliga, något som möjliggörs av att läsaren kan följa hur analysen 

gått till. Styrkan i de argument som förs fram i min uppsats, påverkas givetvis av de två 

aspekter av analysproblematik som jag diskuterar ovan. Trots dessa svagheter, menar jag att 

                                                 
7 Här kan nämnas t ex Gerle (2003), som i Mångkulturalism – för vem? behandlar bland annat de komplexa 
aspekter av ett mångkulturellt samhälle som berörts i den här uppsatsen.  
8 Jag ska här understryka att jag förstås inte skyller dessa tidsrelaterade brister på någon annan. Istället rör sig 
detta om val jag själv gjort, men som likväl är val som kan ha haft inverkan på arbetets slutgiltiga kvalitet och 
som därför bör nämnas. 
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jag med hjälp av de analytiska begrepp som applicerats på materialet kunnat visa på vissa 

tydliga tendenser, t ex genom de uteslutningar som synliggörs och diskuteras. För att ge 

läsaren en chans att bedöma detta ”uppsatsens argument”, har jag också eftersträvat att ge en 

bild av hur analysen gått till, då jag redogör för de analytiska redskap som använts, men också 

då jag beskriver min egen ingång i uppsatsarbetet eftersom denna lett till de avgränsningar 

och kategoriseringar som gjorts och därför kan sägas vara en del av analysen (jfr Börjesson 

2003).   

     Vad gäller uppsatsens kvalitet i bemärkelsen att synliggöra maktrelationer och kritisera 

dessa, kan jag här konstatera att resultatet inte på ett direkt sätt formuleras i termer av makt. 

Trots detta menar jag att maktrelationer, nämligen relationen mellan minoritet och majoritet, 

synliggörs och problematiseras i uppsatsen, till exempel i fråga om påverkan av normer i sfi-

utbildningen och vad denna påverkan kan säga om synen på sfi-deltagaren. Ett tydligt 

maktperspektiv återfinns förstås också i bakgrunden, där etnisk diskriminering och 

exkludering av minoritetsgrupper diskuteras. Även om uppsatsen, vare sig jag vill det eller 

inte, riskerar att också reproducera stereotyper bilder av dessa grupper (i enlighet med det som 

diskuteras tidigare i detta stycke), vill jag hävda att ett kritiskt perspektiv från början till slut 

eftersträvats i arbetet. 

     Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att jag är medveten om att min uppsats kan 

kritiseras på vissa punkter, men att den på andra punkter uppvisar kvalitet. Denna kvalitet 

ligger främst i att resultatet visar vissa tydliga tendenser och aktualiserar frågor som kan vara 

viktiga att ge utrymme i sfi-utbildningen, men också att jag visar på en reflexiv hållning i 

förhållande till det egna arbetet. 

 

5.2 Diskussion av resultatet  

Som nämnts ovan, menar jag att resultatet i den undersökning jag genomfört aktualiserar flera 

frågor som det kan finnas orsak att reflektera över och problematisera i sfi-utbildningen, 

liksom i övrig pedagogisk verksamhet där de dilemman som diskuteras ger sig till känna. I det 

här avsnittet kommer jag, efter några ord om den hegemoniska monokulturella diskursen, dels 

att belysa några av dessa komplexa frågor, men också diskutera möjliga sätt att tänka kring 

och förhålla sig till dem i den pedagogiska praktiken.  
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5.2.1 Den hegemoniska monokulturella diskursen 
Som framgått i kapitel 4, tolkar jag den ambivalens och blindhet som lärarna visar upp inför 

sfi-utbildningens roll att fostra deltagare, som att den monokulturella diskursen står i en 

hegemonisk position. Diskursens dominans påverkar här individen på ett omedvetet plan och 

gör att det ses som rimligt och rätt att svenska normer är överordnade och att sfi-deltagare 

därför ska påverkas i riktning mot denna norm.  

     Man kan förstås till att börja med diskutera huruvida denna den monokulturella diskursens 

dominans måste betraktas som ett problem. Den monokulturella diskursen kan, som nämns i 

början av kapitel 2, tyckas rimlig och välgrundad utifrån flera aspekter, där en tydlig sådan 

aspekt är att en monokulturell norm kan ses som ett nödvändigt redskap då det kommer till att 

hålla ihop ett samhälle med en stor värdemässig heterogenitet. Det finns alltså orsaker till att 

den monokulturella diskursen kan ses som god och rimlig. Trots detta, menar jag att det också 

finns klara skäl att betrakta den monokulturella diskursens dominans som just problematisk. 

Ett sådant skäl som resultatet aktualiserar, är att den monokulturella diskursen tycks stå i 

kontrast till de ideal som de intervjuade lärarna säger sig stå för. Lärarna säger till exempel att 

de är emot att fostra deltagare, eftersom detta sänder ut signaler av att deltagarnas kultur 

skulle vara sämre – ett synsätt som går emot lärarnas ideal. Man motsätter sig med andra ord 

det den monokulturella diskursen står för, men tenderar ändå, på grund av att diskursen är just 

hegemonisk, att handla i enlighet med den och att på så sätt reproducera den. Att den 

monokulturella diskursens dominans på detta sätt kan förstås som något som blir till ett hinder 

för sfi-läraren att handla utifrån sina ideal, menar jag kan betraktas som en problematisk 

aspekt av denna dominans. Dessutom kan man, utan att överdriva, hävda att de aspekter av 

den monokulturella diskursen som förs fram i kapitel 2, också pekar på att denna diskurs kan 

utgöra ett problem i ett demokratiskt samhälle. Jag syftar här på aspekter som att studerande 

med utländsk bakgrund tenderar att betraktas utifrån ett bristperspektiv, det vill säga att fokus 

hamnar på vad de saknar istället för vad de har (Elmeroth 2008), att dessas tidigare 

erfarenheter på detta sätt osynliggörs och blir utan värde i den svenska skolan (Haglund 2004, 

Elmeroth 2008) och att minoritetsgrupper tenderar att andrafieras i samhället och i 

utbildningen, alltså att betraktas som avvikande utifrån synen på svenskhet som synonymt 

med normalitet (Lorentz 2007, 2009, Elmeroth 2008, Tesfahuney 1999). De aspekter av den 

monokulturella diskursen som jag här talar om, kan alltså utgöra skäl till att betrakta denna 

diskurs som just problematisk – något som också aktualiserar ett behov av att aktivt arbeta 

med denna problematik. Detta tas som utgångspunkt när jag i det följande försöker att föra 

fram tankar kring sätt att förhålla sig till och aktivt arbeta med dessa frågor i sfi-utbildningen.  
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5.2.2 Den avgörande medvetenheten  
I litteraturen lyfts kulturell medvetenhet fram som en särskilt viktig egenskap för att utveckla 

interkulturell kompetens (Stier & Sandström Kjellin 2009, Lorentz 2009). Detta rör till 

exempel sådant som att bli medveten om sina egna etnocentriska tendenser och om att man 

själv är en kulturell produkt, det vill säga formad av kulturen – något som kan skapa mer 

konstruktiva och respektfulla möten med andra kulturer. Jag menar att det även i resultatet 

framkommer att denna medvetenhet är ett obligatoriskt inslag då den interkulturella diskursen 

i sanning utmanar den monokulturella. Utan en medvetenhet om att sfi-utbildningen är 

normativ, är det nämligen omöjligt att se huruvida detta kan betraktas som problematiskt i 

något avseende, och följaktligen även omöjligt att eventuellt problematisera de normer som 

förmedlas. Utan denna medvetenhet tenderar bilden istället att bli att samhället och 

utbildningspraktiken bara är så här, med konsekvensen att det alltid kommer att vara så och 

att det därför bara finns ett sätt att förhålla sig till normrelaterade krockar, nämligen att sfi-

utbildningens deltagare ska anpassas mot svenskhet. Med andra ord är medvetenheten här en 

förutsättning för att den monokulturella diskursen ska kunna utmanas av den interkulturella, 

det vill säga för att interdiskursivitet ska uppstå. Utifrån tanken på interdiskursivitet som tätt 

sammankopplad med förändring (jfr Winther Jørgensen & Phillips 1999), är i förlängningen 

också förändring helt beroende av den medvetenhet som jag här har talar om.  

     I materialet uttrycks på många ställen en medvetenhet om att man som människa är just 

kulturellt formad och etnocentrisk, och att detta kommer att påverka den undervisning man 

bedriver. När det kommer till medvetenheten om hur detta får konsekvenser i förhållande till 

deltagarna, alltså att man enligt sina egna kulturella normer och övertygelser också tenderar 

att fostra i riktning mot dessa, kan man dock konstatera att denna medvetenhet tycks betydligt 

svagare. Istället framträder ofta det jag tidigare kallat en blindhet – en blindhet som både rör 

vilka värden som faktiskt förmedlas i undervisningen, det vill säga den fostran som sker, men 

också vilka värden som bör förmedlas. Vad gäller det sistnämnda ger lärarna överhuvudtaget 

inte uttryck för att ha reflekterat över något sådant, eller att samtal förs kring frågan. De 

demokratiska värdena ses, som framgår i resultatet, som överordnade och detta legitimeras 

genom dessa värdens status av att vara goda. Denna syn på de demokratiska värdena återfinns 

också i den interkulturellt orienterade litteraturen, något som framgår av att dessa värden inte 

behöver bli föremål för det kritiska ifrågasättande eller dekonstruktion, som i övrigt så tydligt 

präglar det interkulturella perspektivet (Lorentz 2009). Men på samma sätt som jag i 
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bakgrunden påpekar att litteraturen inte tycks diskutera gränserna för de värden som ska 

erkännas, tycks det även i sfi-praktiken råda en sådan oklarhet; det förefaller som om lärarna 

tenderar att fostra även i fråga om sådana normer som inte har att göra med den svenska lagen 

eller med de demokratiska värdena. Just vilka typer av normer som bör förmedlas och varför, 

framstår därmed som oklart.  

    Utifrån det ovanstående menar jag att resultatet aktualiserar behovet av samtal kring dessa 

frågor bland sfi-utbildningens personal och i undervisningen. De fenomen som nu ibland 

tycks ligga på en oreflekterad nivå, vilket just blindheten antyder, behöver lyftas upp och 

göras synliga. Att samtala kring frågorna kan först och främst skapa medvetenhet kring vilka 

normer som är inbakade i sfi-utbildningen, och som en följd av detta också synliggöra vilka 

av dessa normer som tenderar att förmedlas till deltagarna, det vill säga på vilka områden en 

socialisation av deltagarna faktiskt förekommer. Utifrån Lorentz (2009) kan man här tala om 

ett dekonstruktivt eller postmodernt tanke- och förhållningssätt, där det som ses som självklart 

i undervisningspraktiken blir föremål för granskning och problematisering.  

     Ett sådant kritiskt förhållningssätt, ger dock också upphov till ett annat dilemma. Jag syftar 

här på frågan kring vilka värden och normer som sfi-utbildningen faktiskt bör förmedla och 

hålla fast vid, något som kan sättas i relation till det resonemang jag för i bakgrunden utifrån 

komplexiteten kring erkännandets pedagogik (Elmeroth 2008) och gränserna för detta 

erkännande (Brantefors 1998). Vilka är de värden som till varje pris behöver upprätthållas? 

Och vilka värden och normer faller utanför denna kategori? Med andra ord; på vilka punkter 

kan olika synsätt ges erkännande? I processen att hitta gångbara sätt att förhålla sig till dessa 

komplexa frågor, ska huvudpersonerna i utbildningspraktiken, nämligen sfi-deltagarna själva, 

givetvis göras till resurser. Med andra ord behöver lärare och deltagare här tillsammans ta sig 

an den utmanande uppgift det innebär att förhandla fram vilka värden som måste upprätthållas 

i verksamheten, och tvärtom vilka normer som inte faller in i denna kategori utan där olika 

synsätt kan ges giltighet. Att reflekterande samtal likt dessa redan förs i undervisningen, visar 

resultatet på. Det som utifrån materialet dock framstår som en utmaning och ett område för 

utveckling, är att som lärare öppna upp för att dessa samtal kan peka på sådant som 

majoritetssamhället och dess kultur har att lära av minoritetsgrupper. Eftersom den mono-

kulturella diskursen på denna punkt tycks begränsa tanken till att det främst är minoriteten 

som ska förändras i riktning mot svenskhet, efterfrågar ett sådant perspektivskifte både 

självmedvetenhet, öppenhet och mod. 

     Då det ovanstående sätts i relation till innehållet i avsnitt 4.2 i resultatet, nämligen synen 

på lärande och undervisning, blir detta på ett ännu tydligare sätt en didaktisk fråga. Också när 
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det gäller dessa fenomen, visar resultatet att den monokulturella diskursen är i en helt 

dominant position där endast det jag här har kallat svenska sätt att bedriva undervisning ses 

som rätta och goda. På denna punkt kan samtal vara värdefulla för att skapa medvetenhet 

kring de val beträffande undervisningsinnehåll och undervisningsformer som faktiskt görs. 

Precis som i resultatdelen, vill jag här understryka att en större medvetenhet kring dessa val, 

inte med nödvändighet behöver leda till en förändrad undervisningspraktik. Det viktiga här 

ligger istället i att reflektera över vilka val som görs, varför de görs och hur detta påverkar 

förutsättningarna för språkutveckling – det vill säga skolframgång – för sfi-deltagarna. 

Uteslutningen av ett eventuellt samband mellan undervisningssätt som går i linje med 

deltagares förväntningar på skola, och dessas grad av skolframgång, menar jag är en intressant 

aspekt av resultatet. Även i denna fråga kan samtal fylla en viktig funktion för att skapa 

medvetenhet om exakt varför de svenska undervisningsidealen ses som så universellt 

överordnade. Sådana samtal skulle också, om det ses som relevant, kunna beröra kopplingen 

mellan deltagares skolframgång och en undervisning som utgår från deras tidigare 

erfarenheter av och uppfattningar om utbildning. Som materialet pekar på är detta en koppling 

som hittills tycks ha varit utesluten att göra i den studerade sfi-utbildningen. 

    Sammanfattningsvis har medvetenhet här lyfts upp som en avgörande faktor för att kunna 

förhålla sig till och problematisera sfi-utbildningens monokulturella tendenser. Denna 

medvetenhet rör den egna kulturella fostran och hur denna påverkar mötet med deltagare, men 

också de sätt på vilka sfi-praktiken i sig själv är normativ och tenderar att fostra. För att 

utveckla denna medvetenhet har samtal här lyfts upp som en möjlig väg – samtal som även 

kan beröra frågan kring vilka normer och värden som i sfi-utbildningen bör hållas högt och 

förmedlas. Dessa samtal ska inte bara involvera sfi-utbildningens personal. Även deltagarna 

bör här göras till resurser i arbetet med att hitta gemensamma förhållningssätt kring värden 

och normer i sfi-praktiken.  

5.2.3 Synen på deltagaren 
Något som jag menar hänger intimt samman med resonemanget ovan, är frågan kring hur sfi-

deltagaren betraktas. Som jag hävdar i resultatet är det nämligen inte orimligt att tänka att en 

bristfokuserad syn på deltagaren har en koppling till den socialisation som sker; om något är 

bristfälligt behöver det omformas. Detta aktualiserar behovet av att reflektera över vilken syn 

som faktiskt råder gentemot deltagaren, och huruvida detta har en koppling till tendensen att 

socialisera mot svenskhet. 
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    Här vill jag lyfta fram några av de uteslutningar som materialet visar på, som viktiga fynd i 

min studie. Som jag visat i kapitel 4, är det, med något litet undantag, uteslutet att det kan 

vara något positivt att ha en utländsk bakgrund, det är uteslutet att andra kulturers normer kan 

vara bättre än de svenska på någon punkt och det är uteslutet att det svenska majoritets-

samhället, och sfi-läraren, på något sätt kan lära av eller ta intryck av deltagaren som 

representant för minoriteten. Denna tendens i materialet har kopplingar till det som Elmeroth 

(2008) benämner ett bristperspektiv, och som framstår som ett av den monokulturella 

normens stora problem i ett demokratiskt samhälle. I materialet kan denna bristsyn också 

kopplas till det att kompetens och kunnande tenderar att göras synonymt med svenskhet – 

med andra ord blir att ”kunna” och att vara ”kompetent” detsamma som att ha de färdigheter 

som anses värdefulla i det svenska samhället. Att deltagarna utvecklar förmågor som är av 

värde i det svenska samhället är givetvis inte fel, tvärtom kan detta vara väldigt viktigt. Det 

som dock framstår som ett problem med att ”kunnande” blir synonymt med ”svenskt 

kunnande”, är att en logisk följd av detta resonemang blir att deltagares tidigare erfarenheter 

görs osynliga och i värsta fall värdelösa – något som går i linje med det Haglund (2004) 

noterat i sin studie om minoritetselever i svensk skola. Draget till sin spets innebär detta med 

andra ord att en omformning mot svenskhet är en förutsättning för att vara någon i det 

svenska samhället. På samma sätt bidrar materialets utsagor om ”svenskar” och ”invandrare” 

som två grupper med vitt skilda kapital och livssituationer, till att upprätthålla en sådan 

bristsyn på deltagaren, där ”invandraren” menas ha behov, men inget att ge. Lorentz (2007, 

2009) talar, som nämnts i bakgrunden, om detta dikotomibetonade sätt att förstå och 

språksätta en mångkulturell kontext som symptomatiskt för vår samtid, och menar att detta 

andrafierande synsätt kan innebära ett problem i att skapa ett inkluderande samhälle. Också 

Elmeroth (2008) talar om andrafieringen som ett problem, bland annat därför att synen på 

dom andra sällan är neutral, utan att det dikotomibetonade sättet att tänka istället ger upphov 

till över- och underordning i samhället. Bland annat dessa problematiska aspekter aktualiserar 

frågan kring om det kan finnas skäl att reflektera över hur sfi-deltagaren, som representant för 

minoriteten, tenderar att betraktas. Denna reflektion bör alltså beröra huruvida det kan finnas 

tendenser till ett andrafierande synsätt, där den andre betraktas som avvikande eller mindre 

kompetent och kunnig utifrån de kriterier som den svenska normen sätter upp.  

     I likhet med Elmeroth (2008) vill jag därför peka på den möjlighet till förändring det skulle 

kunna innebära att i synen på deltagaren ge större fokus till de resurser som dennes tidigare 

erfarenheter, kunskaper och kompetenser kan utgöra. Detta perspektiv skulle också kunna 

innebära att själva det faktum att deltagaren är flerspråkig och har en annan kulturell bak-
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grund lyfts upp som något positivt, och som något som i det svenska samhället kan utgöra en 

resurs. Givetvis kan detta också sättas i relation till resonemanget om normer ovan. Ett mer 

resursfokuserat synsätt skulle med andra ord även kunna riktas mot deltagarnas kulturella 

uttryck och normer, något som också skulle kunna öppna för tanken att det svenska 

majoritetssamhället skulle kunna lära av och influeras av dessa. Att det svenska samhället och 

kulturen inte har något att lära av minoriteter, och att svensk kultur och dess normer på alla 

sätt är överordnade andra kulturer, borde nämligen inte vara det enda rimliga sättet att förstå 

en mångkulturell verklighet. Trots det är det just på detta vis mångkultur tycks betraktas i 

materialet, åtminstone sett till de utslutningar på denna punkt som jag talar om ovan.  

    Även här är förstås medvetenhet och reflexivitet a och o. Som en av mina intervjuade lärare 

uttrycker det, gäller det att hela tiden försöka att vara medveten om hur kommunikationen 

med deltagaren ser ut. Rör det sig om en likvärdig kommunikation, eller ser läraren sig som 

den som vet och kan bäst? Också här kan samtal kollegor emellan och på verksamhetsnivå 

vara till hjälp för att synliggöra attityder och synsätt, och möjliggöra för den enskilde läraren 

att betrakta deltagaren på det likvärdiga sätt som faktiskt eftersträvas. Precis som nämns i 

resultatet och även i inledningen av diskussionen, framkommer det nämligen tydligt att det är 

ett ideal hos lärarna att se olika kulturer som helt och hållet jämbördiga. Man motsätter sig 

alltså att ha en attityd där den svenska kulturen ses som överordnad. En större medvetenhet 

kring eventuella tendenser att betrakta deltagaren utifrån brist, skulle på detta sätt också kunna 

leda till att läraren faktiskt kan efterleva sina ideala synsätt och de principer som anses vara 

goda och rätta.  

    För att sammanfatta det ovanstående, kan sägas att det synsätt som deltagaren betraktas 

utifrån är en viktig del av att bearbeta monokulturella tendenser i sfi-utbildningen. Jag pekar 

här på vikten av ett resursfokuserat perspektiv på deltagaren, där dennes bakgrund och 

tidigare erfarenheter görs till just en resurs. Ytterst sett handlar detta alltså om en upp-

värdering i synen på de kunskaper, erfarenheter och kompetenser som deltagaren besitter. 

Även här är reflexivitet och medvetenhet hos läraren av stor betydelse. Genom samtal kring 

den syn på deltagaren som råder i sfi-utbildningen (något som kanske till exempel kan 

upptäckas genom att fundera över tänkbara anledningar till den fostran som sker) kan 

oreflekterade attityder upptäckas och, om detta anses önskvärt, bearbetas och på sikt 

förändras.  
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5.2.4 Diskursiv förändring – omöjlighet eller möjlighet? 
De ovanstående styckena har kretsat kring sätt att arbeta med och utmana den monokulturella 

diskurs som råder i sfi-utbildningen, med andra ord att skapa förändring i den diskursordning 

som en interkulturell och en monokulturell diskurs båda ”konkurrerar om att ge innehåll var 

och en på sitt sätt” (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s 64). I fråga om möjligheten till 

förändring i denna diskursordning, vill jag återknyta till något som nämnts i kapitel 3 och som 

gjort sig påmint i analysen av mitt material, nämligen att möjligheten till diskursiv förändring 

inte är gränslös eller ovillkorlig. Istället begränsas denna möjlighet av maktrelationer och 

strukturer som råder i det omgivande samhället, och ”skenbart gränslösa möjligheter till 

kreativitet i diskursiv praktik […] begränsas och inskränks i praktiken av de hegemoniska 

relationerna och de hegemoniska striderna” (Jørgensen & Phillips 1999, s 78). De 

maktrelationer och de sätt att förstå världen som fått hegemonisk ställning skapar alltså 

gränser för vilken förändring som blir möjlig. Som sagt har detta visat sig tydligt i min studie. 

Det jag här syftar på, är att det ofta i materialet framkommit att det sägs vara för deltagarens 

egen skull som fostran sker. I det omgivande samhället råder nämligen en monokulturell 

diskurs, och om inte deltagaren formas i enlighet med diskursens normer i sfi-verksamheten, 

kommer denne inte att få ett bra liv i Sverige. Jag menar att detta förhållande kan sägas vara 

ett stort dilemma. Som jag redan nämnt i resultatavsnittet, innebär detta nämligen att sfi-

läraren är hänvisad till att socialisera deltagaren i riktning mot svenskhet – oasvett om detta 

går i linje med lärarens ideal eller inte. Man kan här dra parallellen till vad som nämnts ovan; 

de strukturer som råder i det samhälle där diskurserna är verksamma kommer att sätta gränser 

för vilken diskursiv förändring som blir möjlig. I sfi-utbildningens fall innebär detta att sfi-

lärare kommer att välja att handla efter en monokulturell diskurs därför att det omgivande 

samhället ”kräver” detta. Strukturen i det omgivande samhället har med andra ord satt gränser 

för i vilken grad lärare kommer att ansluta sig till en interkulturell diskurs i sfi-praktiken. 

Denna monokulturella struktur i utbildning och samhälle går dessutom flera hundra år tillbaka 

i tiden (jfr Tesfahuney 1999) och är med andra ord inget som rubbas i en handvändning. Man 

kan här konstatera att sfi-läraren är ”fast i diskursen” – läraren är hänvisad till att ansluta sig 

till denna diskurs, och kommer dessutom att reproducera den genom att själv agera utifrån 

den. Och det faktum att detta sker för deltagarens egen skull, gör denna situation än mer 

komplex. 

     Bör då diskursiv förändring ses som något alldeles omöjligt? Som jag konstaterat ovan, 

utgör det omgivande samhällets strukturer här en kraftig begränsning. Särskilt problematiskt 

tycks det här, att den rådande diskursen på högre nivåer på ett sådant avgörande sätt påverkar 
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sfi-utbildningen - utan att sfi-utbildningen själv har någon chans att göra något åt detta, med 

andra ord att själv påverka eller omforma denna samhällets diskurs ”tillbaka”. Att föreställa 

sig att de verksamma i sfi-utbildningen genom ett nytt synsätt och språk skulle kunna påverka 

majoritetssamhället välcementerade diskurs, framstår nämligen som ganska orimligt. Möjlig-

heten att den samhälleliga diskursen kring det mångkulturella på sikt kan förändras ska förstås 

inte uteslutas, men för att sådana förändringar ska komma till stånd krävs annat än ett 

förändrat språk och synsätt i sfi-utbildningen. 

    Vad gäller möjligheten till diskursiv förändring i själva sfi-utbildningen, kan bilden delvis 

sägas vara annorlunda. Trots att samhällets rådande diskurs, enligt ovan, kommer att påverka 

även denna diskurs på ett avgörande sätt, kan man här lyfta fram den potential som sfi-

utbildningen har i att vara en mötesplats mellan minoritet och majoritet i det svenska 

samhället. Här uppstår personliga möten mellan individer i dessa grupper, möten som enligt 

flera av de intervjuade lärarna är ovärderliga för att fördomar ska kunna brytas och för att 

insikten ska kunna födas om att likheterna mellan människor många gånger överbryggar 

skillnaderna. Med andra ord finns i denna praktik möjligheter att bryta andrafiering och att 

skapa det ”nya språk” som Lorentz (2007, 2009) menar är så viktigt för att upprätta ett 

inkluderande samhälle.  

     Trots att, som nämnts ovan, ett nytt språk i sfi-utbildningen inte kan förväntas förändra 

majoritetssamhällets diskurs, kan man däremot peka på den betydelse som detta språk även 

skulle kunna ha för sfi-deltagarens, det vill säga minoritetens, uppfattning av sig själv i 

Sverige. Med andra ord skulle sfi-utbildningen här kunna bidra till att dess studerande fick 

uppleva att de har en plats i Sverige på sina egna villkor, men också att deras kulturella och 

språkliga bakgrund kan utgöra en resurs i denna nya kontext. Om sfi kunde gynna en sådan 

utveckling, är det inte omöjligt att detta i förlängningen också skulle kunna skapa bättre 

förutsättningar för möten mellan minoritet och majoritet på samhällsnivå – möten som i sin 

tur på sikt även skulle kunna bidra till en förändrad diskurs i samhället.  

      

5.2.5 Avslutande ord 
En fråga kvarstår i relation till resonemanget ovan – nämligen frågan om huruvida den 

hegemoniska monokulturella diskursen ens gör det möjligt för de förändrade synsätt som jag 

här har talat om att komma till stånd. Resultatet av min undersökning visar ju nämligen att 

den monokulturella diskursen är just så dominant att den, som Haglund (2004) uttrycker det 

”verkar bortom individens medvetande” (s 365). Att förändra sådant som man själv inte ser 
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som problematiskt, är förstås omöjligt. Därför har jag i min uppsats, i enlighet med den inter-

kulturellt orienterade litteraturen, betonat vikten av att först och främst skapa medvetenhet 

kring de monokulturella tendenser som finns i sfi-utbildningen.  

     Huruvida den monokulturella diskursens dominans kommer att lämna en öppning för 

denna medvetenhet att på allvar lägga grunden för förändring, kan i slutändan inte bli mycket 

annat än en spekulativ fråga. I vilken grad den interkulturella diskursen framöver kommer att 

få genomslag i förhållande till den monokulturella, med andra ord huruvida diskursiv 

förändring i sfi-utbildningen faktiskt kan bli möjlig, blir därför en sak för framtida forskning 

att klargöra.  
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BILAGA  
 

Tack för att du vill medverka i min undersökning! 

 

När vi ses för intervju, kommer jag att fråga om ditt skriftliga samtycke till att medverka i min 

studie, samt att vår intervju spelas in och att jag använder det inspelade materialet som grund 

för analys. För att du ska kunna ta ställning till detta, följer här lite information: 

 

• Det inspelade materialet kommer att användas i en uppsats i pedagogik inom 

lärarutbildningen vid Örebro Universitet. När uppsatsen är färdig kommer den att 

läggas ut i databasen DiVA, digitala vetenskapliga arkivet. Den kan alltså komma att 

läsas av fler än studenter och lärare på lärarutbildningen i Örebro.  

  

• Allt material kommer att avidentifieras i uppsatsen genom att de medverkande ges 

fingerade namn. Det betyder att den som läser uppsatsen inte kommer att veta vem det 

är som uttalar sig. 

 

• Det inspelade materialet och transkriptionerna av det kommer inte att användas för 

några andra ändamål än för studien, och det kommer att raderas då studien är slutförd. 

 

• De medverkande har när som helst under studiens gång möjlighet att dra sig ur vad 

gäller sitt medverkande, utan att behöva ge vidare skäl för detta. 

 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Eriksson 
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