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Sammanfattning:  
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera några sfi-lärares 
interkulturella förhållningssätt samt hur deras förhållningssätt avspeglas i sfi-verksamheten. Detta 
konkretiseras genom en kvalitativ fenomenografisk forskningsansats i kombination med 
socialkonstruktivistisk teori. Studien  baseras på self report där fyra verksamma sfi-lärare medverkat 
i undersökningen. Tidigare interkulturell forskning visar att de interkulturella intentionerna ännu 
inte fått ett genomslag i svenskt skolsammanhang samt att sfi-verksamheten fokuserar mycket på 
att undervisa om svensk kultur som produkt och inte process. Tidigare forskning visar också att 
skilda skolkulturella referensramar är en utmaning när erfarenheter av olika skolsystem möts. 
Resultatet i denna studie visar i likhet med tidigare forskning att samhällsorientering är ett 
dominerande inslag i verksamheten. Men resultatet visar också att lärarna har god interkulturell 
förståelse och förmåga. Samtidigt visar den socialkonstruktivistiska analysen att svenskhet och 
kulturer skapas på sfi. En viktig slutsats är att lärare inte ensamma kan lyckas åstadkomma den 
interkulturella förståelsen i skolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
 
interkulturalitet, interkulturell förståelse, sfi, fenomenografi, socialkonstruktivism   
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1. Inledning  
 
Arbetet på sfi innebär möten med elever från många olika kulturer som talar många olika språk 
vilket ställer höga krav på sociokulturell och interkulturell förståelse. I ett och samma klassrum 
möter läraren elever som har flytt krig och förföljelse eller analfabeter som aldrig har varit i kontakt 
med skrift tidigare, men läraren kan även möta högutbildade akademiker eller kärleksinvandrade 
som har flyttat till Sverige under frivilliga former. Några elevers förstaspråk, hemland eller kultur 
har läraren kanske aldrig tidigare hört talas om. Var och en av dessa elever bär sedan med sig 
erfarenheter av kunskap från skilda skolsystem. De bär med sig normer och sociala system som nu 
ska mötas och förhandlas. Hur förstår och hanterar lärare dessa kulturmöten? Lärares 
interkulturella förståelse och förhållningsätt är studiens huvudfråga.  
 
Mitt intresse för kultur, kulturmöten och interkulturell förståelse har egentligen alltid funnits och 
har vuxit i och med mitt arbete som sfi-lärare. I mitt arbete har jag fått en viss insyn och förståelse 
för hur migration kan påverka på såväl samhälls- , grupp- och individnivå. Jag har också fått 
erfarenheter av kulturmöten och kulturella krockar. Erfarenheterna är i det stora hela positiva och 
jag känner inte igen mig i mediabeskrivningen av konflikter som skapas av migration och 
kulturmöten (Delmi rapport 2017:6). Visst har vi ibland olika bilder och åsikter om av vad som är 
rätt och riktigt eller hur undervisning bör bedrivas. Men är det ett hinder eller en möjlighet? Om 
detta vill jag få djupare insikter. Lärarens interkulturella erfarenheter och uppfattningar fokuseras 
här med anledning av att det är läraren som är elevens första kontakt och brygga till den nya 
kulturen. En förhoppning är att uppsatsen kan bidra till diskussioner om interkultur bland blivande 
och verksamma lärare.  
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Problem  
 
Ett övergripande mål för vuxenutbildningen är att eleverna ska ha kunskaper om svenska och 
västerländska kulturarv, men även ”andra kulturer” (SKOLFS 2017:17 2.1). Vuxenutbildningens 
uppdrag och värdegrund är att ”förmedla kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i 
samhället” (SKOLFS 2017:17, s. 5) Vidare beskrivs att: 
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 
höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell och etnisk 
mångfald. För individen är utbildningen oavsett studieform en social och kulturell mötesplats. 
Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 
utbildning i vuxenutbildningens olika kurser.  
(SKOLFS 2017:17, s. 6)  

 
I kursplanen för sfi (SKOLFS 2017:91) nämns även interkulturell kompetens i syftesbeskrivningen. 
Rådande styrdokument och läroplaner framhåller begrepp som: kultur, kulturarv, kulturell och 
etnisk mångfald och kulturell mötesplats. Kursplanerna är av beskrivande karaktär för vad 
undervisningen ska behandla men talar inte om hur det ska ske. Wellros (2004) beskriver i en artikel 
interkulturella arbetssätt för lärare utifrån ett pragmatiskt lingvistiskt perspektiv. Hon menar att 
vissa delar i utbildningens samhällsorientering är oproblematiska medan andra innebär svårigheter. 
Undervisning om kulturarv, traditioner och synliga kulturella inslag brukar inte mötas av problem 
(2004, s. 646). Att däremot förmedla och undervisa tvetydliga begrepp som ”den gemensamma 
referensramen i samhället” förutsätter reflektion och förhandling. Vad ryms inom den 
referensramen? Är det enbart en västerländsk och svensk referensram? Dessa värden och 
kunskapsmål ska därigenom även realiseras i en mångkulturell och flerspråkig kontext. Läraren 
befinner sig i centrum av denna komplexitet och tidigare har lärarutbildningen visat brister i att 
förbereda lärare inför dagens mångkulturella situation och interkulturella uppdrag (Ekstrand & 
Nadarevic 2010). Att belysa och analysera hur några lärare i svenska för invandrare förstår, hanterar 
och realiserar dessa värden och kunskapsmål i kulturmötet utgör därför en relevant och aktuell 
studie.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka, beskriva och analysera några sfi-lärares 
interkulturella förhållningssätt samt avspegling av lärarnas förhållningssätt i undervisningen. Syftet 
konkretiseras genom följande frågeställningar:  
 

§ Hur definierar lärarna begreppet interkultur/interkulturalitet? 
§ Hur hanterar lärarna interkultur/interkulturalitet i sitt arbete inom utbildningsformen sfi?  
§ På vilket sätt implementerar lärarna interkultur/interkulturalitet i sin undervisning? 

 
Disposition  
 
Uppsatsen är disponerad över sex kapitel. Det första kapitlet har presenterat problemområdet och 
uppsatsens syfte. Det andra kapitlet är ett bakgrundskapitel som presenterar en översikt av sfi-
verksamhetens framväxt och syfte samt introducerar centrala begrepp. Teori och tidigare forskning 
presenteras i kapitel tre och i kapitel fyra redogörs för metodvalet samt valet av kvalitativ 
forskningsansats motiveras. I samma kapitel redovisas forskningsetiska reflektioner och 
tillvägagångssättet. Det femte kapitlet presenterar resultatet som följs av uppsatsens sjätte och sista 
kapitel bestående av en metod- och resultatdiskussion.  
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2. Bakgrund  
 
Följande bakgrundskapitel består av två avsnitt: det första presenterar en kort översikt av sfi-
verksamhetens framväxt, syfte och mål fram till idag, och det andra definierar och ger en teoretisk 
förståelse av kultur och andra närliggande begrepp.  
 
Sfi-verksamhetens framväxt och utveckling  
 
I Skolverkets (1997) rapport redovisas att utbildningen i svenska för invandrare har gått från att 
vara en informell försöksverksamhet mot en alltmer kvalificerad och formaliserad språkutbildning. 
Verksamheten har genom tiderna fått kritik och genomgått flertal granskningar och reformer som 
landat i missledande slutsatser. Skolverket (1997, s. 36) menar att det beror på att utbildningen stått 
i konflikt med sitt syfte som utbildning eller integrationsprogram.  
 
Sfi-utbildningen började utvecklas under 1960-talet i och med den kraftigt ökade 
arbetskraftsinvandringen till Sverige. Det fanns då bara vaga mål med undervisningen och det var 
att invandrare skulle lära sig språket för att snabbt kunna integreras in i samhället (Skolverket 1997). 
Undervisningen bedrevs utanför skolväsendet av studieförbunden och därför fanns inte heller 
några reglerade styrdokument eller krav på behöriga lärare. Någon egentlig reglering av 
verksamheten utarbetades först på 1970-talet i och med Läroplan i svenska för vuxna invandrare 
(Lsfi71). Samtidigt togs ett beslut om arbetsmarknadsutbildningar med motivering att språket 
skulle fungera som brygga till arbete och integration. 70-talets sfi-verksamhet var dock i 
verkligheten fortsatt informell och föga reglerad vilket i början av 1980-talet ledde fram till att 
verksamheten stod i behov av granskning och utveckling (Skolverket 1997). 1986 kom en reform 
som resulterade i att ämnet svenska som andraspråk infördes på lärarutbildningen. Först på 1990-
talet övertog kommunerna ansvaret för att bedriva svenskundervisningen för invandrare och med 
Lfp-94 infördes också den första kursplanen. Det var då betyg och centrala prov introducerades. 
Nästa stora utveckling skedde genom 2000-talets reformer då ett steg mot en alltmer 
individualiserad och nivåbaserad sfi-verksamhet togs. 2002 ville regeringen utreda hur skolformen 
kunde förnyas och organiseras. I utredningens betänkande (SOU 2003:77) problematiseras 
motsättningar som utredarna menar alltid har funnits om syftet med sfi. Bör sfi betraktas som ett 
redskap för arbetsmarknadspolitisk integration eller som en pedagogisk verksamhet med 
samhällskunskaper?  I betänkandet sammanfattas att sfi alltid har haft ett bredare syfte att tillföra 
både språkliga kunskaper och viktiga perspektiv av svenskt samhällsliv (SOU 2003:77, s. 75).  
 
Idag består sfi av fyra delkurser och tre olika studievägar som individualiserar utbildningens längd 
och format. Däremot har utbildningsformen svenska för invandrare ingen egen läroplan utan 
omfattas av läroplanen för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101). Enligt skollagen (2010:800) 
faller skyldigheten att erbjuda språkundervisning för medborgare som saknar grundläggande 
svenskkunskaper på hemkommunen. Utöver grundläggande språkkunskaper uttrycker kursplanen 
att eleverna ska inom utbildningen ”ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom 
att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, 
samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige” (SKOLFS 2017:91). Beslutet om att alla 
undervisningsformer ska präglas av en ”interkulturell dimension” uttrycktes första gången i språk 
och kulturutredningens betänkande (SOU: 1983:57, s. 22). Det övergripande syftet med 
betänkandet var att anpassa skolan till den språkliga och kulturella mångfalden orsakad av migration 
och förflyttning, något som fortfarande står i behov av utveckling vilket kommande 
forskningskapitel kommer att antyda.  

 
En historisk överblick av sfi visar att samhällsorientering och integrering varit på agendan sedan 
utbildningens start. Sedan 30 år tillbaka har ett övergripande mål för samtliga skolformer dessutom 
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varit det interkulturella perspektivet (SOU: 1983:57). I Skolverkets rapport (1997, s. 160) svarade 
74% av de tillfrågade eleverna att sfi undervisar ”tillräckligt eller för mycket om svenska helger och 
traditioner!”. Hur det interkulturella perspektivets definieras och realiseras av lärare är en eftersatt 
fråga (Lundgren & Rosén 2017). För att kunna förstå begreppet interkultur är det först nödvändigt 
att definiera vad kultur är.  
 
Definition(er) av kultur  
 
Kultur är ett mångfacetterat och komplext begrepp som ofta väcker starka känslor och 
associationer. Stier (2009) uttrycker att någon helt klar definition av kultur inte kan göras. Själva 
ordet kultur har sitt ursprung från latinets cultura som betyder odling. Svenska akademiens ordlista 
(2015) definierar kultur följande: 
 

1. mänsklig verksamhet inom ett visst område och en viss tid; vetenskap, litteratur, 
konst, musik m.m. 
2 systematisk odling t.ex. av växter 

 
I Norstedts svenska synonymordbok (2009) föreslås:  
 

civilisation, humanisering, bildning, ’utveckling’, förädling, förfining, andlig/mental 
odling, andligt liv, hög utvecklingsnivå, litteratur, musik, vetenskap, folkskick, 
levnadsvett, hyfsning, uppfostran, ’polityr’, finess, takt och belevenhet […].  

 
Stier (2009) och Stier & Sandström-Kjellin (2009) redogör utifrån human- och 
samhällsvetenskaperna fyra vanligt återkommande kulturbeskrivningar. Kultur kan enligt en 
beteendemässig  beskrivning förstås som synliga mönster för hur en grupp människor handlar och 
agerar när de lever inom gemensamma referensramar. Frågan om hur är central. Hur hälsar man på 
läraren och hur tar man ordet i klassrummet? Forskare med beteendemässig förståelse av kultur är 
intresserade av yttre ramar för hur individen eller gruppen gör. En funktionalistisk beskrivning av 
kultur har även den fokus på yttre beteenden men frågan är snarare varför än hur. ”En gemensam 
kultur och kollektivt delade beteenden och handlingsmönster är en nödvändig grund för 
sammanhållningen i samhället […]” (Stier 2009, s. 27). Funktionalistiskt inriktade forskare är 
således intresserade av att synliggöra samhällens sociala funktioner, normer och regelsystem. Kultur 
analyseras då som en organisation av värderingar, lagar och traditioner som genom 
socialiseringsprocesser (familj, utbildning) förs vidare från en generation till en annan.  I en kognitiv 
beskrivning, till skillnad mot beteendemässig och funktionalistisk, ses kultur som ett mentalt filter 
som hjälper människor att tolka omvärlden. Det är kulturen som styr människans sätt att tänka, 
känna och förstå upplevelser och tolkningar av världen. Kultur kan beskrivas som en tyst kunskap 
om varandet. Den fjärde beskrivningen av kultur är att den är symbolisk. Kultur är allt som 
människan har skapat och omskapat i  både materiell och immateriell  bemärkelse. Människan har 
skapat artefakter såsom böcker och kläder men människan har samtidigt skapat innebörder om vad 
som är bra eller dålig litteratur och vad som är fint mode (Stier 2009).  
 
Gemensamt för de nämnda kulturbeskrivningarna ovan är att kultur är något som skapas och 
omskapas genom mellanmänsklig kontakt och att kultur inte är statiskt. Dessa beskrivningar är inte 
separerade från varandra utan samspelar snarare genom växelvis påverkan. Lahdenperä (2004) 
liknar kultur vid en isbergsmetafor och menar att kultur har både synliga och osynliga delar. Synlig 
kultur ovanför ytan är artefakter och mänskliga produkter men även mänskliga konstruktioner i 
egenskap av språk och traditioner. Under ytan hamnar mer svåråtkomlig kulturell kunskap, normer, 
värdesystem, kommunikation och känsloyttringar. Vidare kan man med isbergsmetaforen ändå 
förstå att kulturer saknar fasta rötter och likt ett isberg är ett fenomen satt i ständig rörelse. I takt 
med att isberget flyter kommer det i kontakt med nytt vatten och en ny horisont.  
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Interkultur 
 
Interkultur handlar om kommunikation och förståelse för de möten som sker mellan korsande 
kulturgränser. Inter- som förled förtydligar att det finns en relation mellan flera enheter (Svenska 
Akademiens ordbok (2015). Lahdenperä (2004) framhäver att begreppet interkultur pekar mot en 
gränsöverskridande process där kulturmötet värderas positivt för alla parter. Lorenz (2013) klargör 
att interkultur kännetecknar en process medan begreppet mångkultur står för ett tillstånd. Det går 
att tänka sig i en glidande skala med ytterligheterna etnocentrism och kulturrelativism i ena ändarna och 
att interkultur då hamnar i mitten som en medlare. Etnocentrism som vetenskapligt begrepp 
myntades av Summers (1940) (refererad i Stier & Sandström-Kjellin 2009, s. 107) och karaktäriserar 
ett okritiskt förhållningssätt till att den egna kulturen och nationen är högst stående. Kulturrelativism 
är istället ett antagande om att alla kulturer har värde och bör respekteras förbehållslöst. Stier (2009) 
diskuterar dock dilemmat i att tolerera sådant som inom ramen för ett samhälle anses strida mot 
mänskliga rättigheter. Samtidigt lyfter Stier svårigheten med att som människa helt kunna frikoppla 
sig från ett åtminstone delvist etnocentriskt tänkande. Ett interkulturellt förhållningssätt utmanar 
och förhandlar om normer, kunskaper och etnocentriska laddningar. Forskare som Stier (2009), 
Stier & Sandström-Kjelin (2009), Lahdenperä (2004) och Lorenz (2013) skriver samtliga att 
interkulturellt förhållningssätt förutsätter kunskap om den självupplevda kulturens normer och 
värderingar för att kunna och kommunicera om andras upplevelser.  
 
Sammanfattningsvis kan ett interkulturellt förhållningssätt alltså beskrivas som en 
gränsöverskridande process som förutsätter kunskap, nyfikenhet och respekt både om den 
självupplevda kulturen och den främmande kulturen.  
 
Monokulturella antaganden  
 
En ofta kritiserad formulering i läroplanen 2011 (se t.ex. Lahdenperä 2001 eller Elmeroth 2008) är 
att värdegrunden ska överensstämma ”med den etik som förvaltas av kristen tradition och 
västerländsk humanism”. Kritiken menar att formuleringen är en monokulturell beskrivning och 
att läroplanen är kulturellt färgad på bekostnad av minoritets- och andraspråkselever. Lahdenperä 
(2008) framställer monokulturella antaganden i organisationer och menar att de karaktäriseras av:   
 

§ Homogenitet som norm och ideal 
§ Mångfald som problem som ignoreras eller åtgärdas och hanteras 
§ ”Kulturell blindhet” 
§ Yrkessegregering/etnisk segregering – fasta grupper 
§ Etnocentrisk kommunikation - vi och de andra – ”annorlundahet” 
§ Grupptänkande 
§ Majoriteten har tolkningsföreträde  
§ ”Kulturpoliser” som värnar om den rådande organisationskulturen 
§ Byråkrati, anpassning och lydnad – chefskap – konformitet  
§ Kompensatorisk hållning 

 
(fritt återgett ur Lahdenperäs bok Interkulturellt ledarskap 2008, s. 33) 
 

Med andra ord är monokultur en motpol till interkultur där de monokulturella antagandena 
behöver problematiseras.  
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3. Teori och tidigare forskning  
 
I det här kapitlet ges en översikt av tidigare forskning som omfattar interkulturalitet, kulturella 
referensramar och kategoriseringar i huvudsak inom sfi men även studier inriktade mot 
grundskolan, styrdokument och läroplaner refereras. Forskning specifikt om lärares 
förhållningssätt till och implementering av interkulturalitet inom vuxenutbildningen saknas 
(Lundgren & Rosén 2017).  Översikten består av ett urval då en avgränsning varit nödvändig utifrån 
föreliggande studies begränsade omfång. Därmed har forskning utanför Sverige helt uteslutits. Då 
studien ämnar undersöka det interkulturella hade ett globalt perspektiv givetvis varit angeläget men 
i huvudsak vill jag här få insikt om hur interkulturalitet kommer till uttryck i sfi-verksamheten. 
Litteraturgenomgången refereras tematiskt och inte kronologisk eftersom utifrån relevant 
skolforskning i svensk kontext som berör interkulturalitet har två teman kunnat utkristalliserats 
som sammanfattas i två rubriker; 1. Kulturella referensramar och kategoriseringar. 2. 
Interkulturalitet i teori och praktik. Kapitlet inleds dock med en beskrivning av 
socialkonstruktivismen som teori.  
 
Socialkonstruktivism  
 
Socialkonstruktivism som teori har influerats ur flera vetenskaper såsom filosofi, sociologi och 
lingvistik (Burr 2015). Burr skriver att socialkonstruktivismen som teori och metod bygger på fyra 
antaganden. Det första är att kritiskt problematisera inställningen till ’självklar kunskap’. Det andra 
är att medvetandegöra att hur sociala händelser uppfattas och representeras är historiskt och 
kulturspecifikt. Wenneberg (2000) exemplifierar detta med att beskriva sorgeuttryck. Tårar och gråt 
kan förstås som kroppens naturliga respons på sorg. Det är helt enkelt ett känslouttryck som vi 
naturligt förstår och relaterar till vissa känslor men det beror på vilka ”vi” är. I somliga kulturer 
uttrycks nämligen sorg istället med skrik och pendlande kroppsrörelser. Ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv är varken skrik eller tårar ett ”naturligt och självklart” tillstånd. 
Det är en socialt konstruerad händelse vilken produceras och reproduceras historiskt och kulturellt. 
Det tredje antagande är att kunskap upprätthålls av sociala processer. Kunskap beskrivs inte som 
en produkt av någon objektivt förståelse utan som ett resultat av sociala processer och social 
interaktion. Slutligen går det sista antagandet ut på att kunskap och sociala handlingar samverkar. 
Detta exemplifierar Burr (205, s. 5) med att dra paralleller till förbudseran av alkohol i USA. En 
berusad person ansågs av samhället och juridiken bryta mot lagen och fängslades. Temperance-
rörelsen ansåg tvärtom att det var alkoholen som var problemet och människan som förtärde 
alkohol var istället ett offer. Därur är sociala konstruktioner också nära sammanlänkade med 
maktstrukturer.  
 
Wenneberg (2000) skriver att socialkonstruktivismen som kritiskt perspektiv går ut på att analysera 
underliggande strukturer av till synes ytlig och naturlig kunskap. Betydelsen av ordet analys kan 
härledas (SAOB) till ”upplösning” eller ”sönderdelning”. Teorin handlar alltså om att lösa upp det 
självklara och uppmärksamma att det bakom det självklara döljer sig en intrikat social påverkan. 
Lahdenperä (2004) lyfter språkets betydelse i socialkonstruktivismen. Även känslor och språk är en 
social konstruktion och det är genom begreppsanvändning som världen tolkas och kulturella 
identiteter skapas, påverkas och förändras. Det är med ett socialkonstruktivistisk perspektiv som 
detta arbete att ansluta till för att förstå kultur och interkulturalitet. Läroplaner, sättet att prata om 
kultur och andra begrepp har producerats och reproduceras beroende av kontextuell och historisk 
kunskap. Därmed är mina intentioner inte att på något sätt granska lärare på individnivå utan att 
sätta resultat av deras beskrivningar i ett större samhällsperspektiv med hjälp av den 
socialkonstruktivistiska teorin.  
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Denna uppsats ämnar belysa lärarnas interkulturella uppfattningar och problematisera dem. Att 
belysa hur interkulturalitet förstås och avspeglas i sfi-verksamheten är intressant ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv eftersom skolan inte existerar utanför eller oberoende från 
samhället utan måste ses som ett resultat av det samhälle som vi gemensamt har konstruerat. 
Samma perspektiv har antagits av b.la. Carlson (2002).  
 
Kulturella referensramar och kategoriseringar   
 
Är sfi en brygga eller gräns? Den frågan ställer sig Carlsson (2002) i sin avhandling med samma 
namn där hon ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv undersökt synen på kunskap och lärande 
inom utbildningen. I intervjuer har hon träffat deltagare, lärare, och representanter från övriga 
verksamheter med koppling till sfi (arbetsförmedlingen och socialtjänsten) för att få svar på hur 
kunskap och lärande yttrar sig i kulturmötet. Carlssons slutsats är att svenska normer och 
värderingar fungerar både som brygga och gräns. Deltagarna uttrycker att utbildningen bidragit till 
stärkt självförtroende och varit betydande för den svenska identiteten. Samtidigt visar Carlssons 
avhandling att det huvudsakliga ansvar för att integreras i det svenska samhället åläggs på deltagarna 
vilket undervisningen i sfi förmedlar genom en monokulturell norm. Eftersom författaren (2002, 
s. 28) har ett särskilt intresse för meningsskapande processer  har hon även analyserat språkbruket 
om utbildning och kunskap. Där vittnar analysen om skiljande språk. Språk kopplat till kunskap 
och lärande accentuerat av lärare och skolpersonal är det ”egna ansvaret”. ”Det egna ansvaret” 
syftar enligt lärarnas kulturella idévärld till att självständigt ansvara för sina studier och sin 
språkutveckling. I elevernas idévärld tolkas begreppet ”eget ansvar” istället mot familjehållning och 
reproduktion av traditioner och religion. Eleverna menar att lärarna visar begränsad förståelse för 
deras livssituation och möjlighet till hemstudier. Sammanfattningsvis verkar konkretisering om vad 
”eget ansvar” betyder sinsemellan utbildare och inlärare inte föras. Carlson skriver (2002, s. 184) 
att det är svårt att ifrågasätta ”det självklara”, vilket är kärnan i interkulturell pedagogik och 
socialkonstruktivismen. Föreställningarna om kunskap och värderingar skiljer sig åt till fördel för 
majoritetskulturen.  
 

Påtagligt är att de symboliska och kulturella kapital som kursdeltagarna för med sig från det 
gamla hemlandet förlorar i värde på den svenska marknaden. Rådande normer, kriterier och 
aktuell dagordning även i sfi-undervisningens praktik bestäms i första hand av det svenska 
majoritetssamhällets styrgrupper. (Carlsson 2002, s. 248) 

 
Även Rosén (2013) kommer fram  till att vissa dominerande diskursiva praktiker med ett svenskt 
perspektiv produceras inom sfi-utbildningen. Den invandrade har varit mottagare för omsorg, 
arbete och kulturell integration genom utbildningen såväl teoretiskt som praktiskt. Dock visar 
Rosén att sfi som organisation förändrats över tid. Rosén menar att under 60-talets sfi signalerade 
och förmedlade utbildningen vikten av samhällsintegration men idag är det istället 
anställningsbarheten och vidareutbildning som står högt i kurs. Anmärkningsvärt är att sfi-
deltagaren sällan ses som ett subjekt samt att samhällsintegrationen bygger på en envägsöverföring 
och inte process.  
 
Zachrison (2014) riktar i sin avhandling skarp kritik mot sfi och menar att utbildningen fokuserar 
mer på svensk kultur och integrering in i det svenska samhället än själva språkinlärningen. 
Zachrisons lägger fram att flertal elever möter stora svårigheter när de måste tolka kulturella 
budskap i undervisningen, som hon menar är helt frikopplade från elevernas vardag. När eleverna 
får till uppgift att skriva om påsken vet de inte hur de ska göra (se även Rosén 2015). De har varken 
språk- eller kulturkunskap för att kunna genomföra den krävda uppgiften. Genom att studera hur 
språket lärs ut konstaterar Zachrison att undervisningen fokuserar på svenska högtider och 
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kulturellt kodad skönlitteratur vilka diskurser eleverna inte är delaktiga. Rosén (2015) menar att 
svensk kultur och svenska traditioner presenteras på och av sfi som ett fast kunskapsobjekt som 
eleverna ska föra över till sin kunskapsbank. Zachrisons slutsats är att språkundervisning och 
kulturinlärning bör separeras. Om språkinlärning och kulturell kunskap ska kombineras behöver 
undervisningen i större utsträckning bygga på elevernas förförståelse och vardag än vad den gör 
idag, anser Zachrison.  
 
”Vi är uppvuxna med att få instruktioner. Det sitter i ryggmärgen”, säger en man i Gustafssons 
(2007, s. 156) avhandling. En annan informant reflekterar om sfi-utbildningen och menar att 
arbetsformen är oigenkännlig och mycket svår. De är vana tyst invänta och följa instruktioner. 
Studien fokuserar på hur elever från irakiska Kurdistan upplever den organiserade undervisningen 
i sfi. Även om Gustafssons avhandling specifikt tar avstamp i den kurdiska diasporan kan resultaten 
ge verksamma lärare viss kunskap om kontrastiva pedagogiska praktiker och koder. Informanterna 
ur intervjustudien uttrycker behov av lärares förståelse för deras situation och tidigare pedagogiska 
erfarenheter. I Gustafssons möte med det Kurdiska skolsystemet i Irak framträder skiljande synsätt 
där summativ bedömning dominerar hela utbildningen. Att följa läroboken är centralt och likaså är 
prov avgörande för elevernas progression. Återkommande beskrivningar i Gustafssons material är 
faktaorienterad kunskap med tyngdpunkt på memorering och grammatik, lucktexter, diktamen och 
prov. Detta går emot det svenska skolsystemet som värdesätter kommunikativa förmågor och helt 
andra kunskaper vilket innebär att våra olika referensramar krockar. Det beskrivs också ett större 
relationellt avstånd mellan lärare och elev i jämförelse med svenskt skolsystem. En slutsats som 
Gustafsson gör är att sfi-lärare behöver kunna träda in i en traditionell lärarcentrerad roll för 
undervisning för att bättre ta tillvara på elevernas tidigare pedagogiska erfarenheter och upplevelser.  
 
Interkultur i teori och praktik  
 
I Lundgrens (2002) avhandling är syftet att undersöka hur den interkulturella förståelsen kan 
utvecklas i grundskolans engelskundervisning. Lundgren definierar interkulturell förståelse i likhet 
med många andra som en ”förmåga att förstå att människor uppfattar världen på olika sätt och att 
ens eget sätt bara är ett bland många alternativ” (2002, s.13). Vad mål och kursplaner förmedlar är 
dock konkret kulturkunskap och inte någon processorienterad kulturförståelse. Lundgren menar 
att kulturbegreppet inte problematiseras och såsom det uttrycks i kursplaner kan en statisk 
förståelse kopplad till nation befästas vilket motsäger ett interkulturellt lärande.   
 
En avhandling inne på liknande resultat och slutsatser är Eklunds (2003). I den konstaterar Eklund 
att det interkulturella synsättet i skolan ännu inte har utvecklats framgångsrikt. Avhandlingens syfte 
var att jämföra hur läroplaner och andra statliga dokument formulerar interkulturalitet med hur 
elever uppfattar lärandet för att få svar på om intentionerna med ett interkulturellt förhållningssätt 
korrelerar med verkligheten. I studien framkommer att det interkulturella synsättet bara till viss del 
uppfylls i läroplaner. Eklund kritiserar skolans målstyrning eftersom ”Interkulturellt lärande 
förutsätter en process, men läroplanen talar bara om mål” (2003, s. 349). Eklund understryker att 
om det interkulturella lärande ska kunna ske krävs ett möjliggörande innehåll. Studien visar också 
att eleverna sällan av läraren styrs in i homogena studiegrupper, istället lämnas valet fritt till eleverna 
som då premierar samarbete med liknande tanke- och arbetssätt. Därmed utmanas inte kontrastiva 
kulturella referensramar. Eklunds studie visar att just dessa lärare inte aktivt främjar interkulturella 
möten där kontrastiva kulturella referensramar möts.  
 
Fridlunds (2011) avhandling visar att annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska upplevs 
problematisk och behöver åtgärdas. Syftet med Fridlunds avhandling är att finna svar på hur lärare, 
pedagoger och rektorer talar om, tolkar samt motiverar åtskild undervisning för elever i svenska 
som andraspråk och förberedelseklass. En motsägelsefull bilder träder fram när mångfald å ena 
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sidan formuleras som en resurs men å andra sidan diskuteras samma mångfald ”inom en 
åtskillnadsdiskurs” (Fridlund 2011, s. 145).  Uppdelningen som sker av elever i förberedelseklass 
ger intryck av en godtycklig bedömning då elever sorteras utifrån principen ”om hur pass 
problematisk en insocialisering i ”svenskheten” bedöms vara och inte om elevernas kunskaper i 
svenska språket” (2011, s. 191). Resultatet talar för  att lärarna gör sitt bästa för att underbygga 
motivet med åtskild undervisning utifrån vad styrdokument säger men att det görs med stor tvekan. 
Resultatet talar också för att elever delas in i olika grupper främst för att passa direktiv och 
organisation.  
 
En forskare som tidigt uppmärksammade etnocentriska föreställningar i skolsammanhang är 
Lahdenperä (1997a) som i avhandlingen Invandrarbakgrund eller skolsvårighet analyserade 
åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. Lahdenperäs arbete visade i slutet på 1990-talet 
att en stor andel lärare då tolkade elevernas invandrarbakgrund som orsak till skolsvårigheter. I 
åtgärdsprogrammen, skrivna under fortbildningskurser för lärare i specialpedagogik, framträdde en 
”problemtolkning” kopplad till elevernas etniska bakgrund i relation till skolarbetet. Lahdenperä 
förespråkade efter resultaten ett förändringsarbete.  Lahdenperäs slutsatser var att skolan hade en 
monokulturell och monolingvistisk norm i sin bedömning av invandrarelever och argumenterade 
för interkulturell undervisning och interkulturella perspektiv.  

Lahdenperä har haft ett fortsatt interkulturellt forskningsfokus där hon författat artiklar och 
böcker om interkulturell pedagogik och ledarskap. I Symposium från 2003 skriver hon om 
interkulturella miljöer och dess betydelse för elevers språk- och kunskapsutveckling. I svensk 
kontext är interkulturell och mångkulturell forskning främst riktad mot frågor som rör 
tvåspråkighet, förhållningen till modersmål och lärande i flerspråkiga sammanhang (Lahdenperä 
2003). I samma riktning har det pedagogiska arbetet rört sig och Lahdenperä argumenterar i sin 
artikel för att det interkulturella förhållningssättet är i behov av både bredd och djup. Med andra 
ord menar hon att interkulturell pedagogik inte bara är ett fenomen som bör behandla frågan  om 
modersmål och flerspråkighet utan en aktiv insats som rör hela skolorganisationen och all miljö 
däromkring. I en annan artikel skriver Lahdenperä (2006) vidare på det antagandet och beskriver 
nyckelkomponenter som en interkulturell ledare bör besitta. Interkulturella organisationer behöver 
ha kunskap och medvetenhet om fenomen som hindrar ett interkulturellt lärande vilket kan vara 
etnocentrism och monokulturella antaganden. De behöver vara villiga att förhandla om förlegad 
byråkrati, hierarkier och förgivandetagna normer, kunskaper och arbetssätt. Hennes artikel är det 
bidrag som ligger närmast min forskningsfråga då hon undersökt lärares förhållningsätt och 
interkulturella ledarskap. Även om kulturell kunskap, personliga egenskaper och attityder hos 
enskilda lärare har betydelse för den interkulturella atmosfären menar Lahdenperä att hela 
organisationen måste ha som mål att utveckla det interkulturella förhållningssättet.  
 

4. Metod  
 
I följande kapitel redovisas forskningsprocessen, metod och tillvägagångssätt. Inledningsvis 
beskrivs metodvalet och den fenomenografiska ansatsen. Därefter följer en beskrivning av urval, 
informanternas bakgrund och genomförandet samt analysen tydliggörs. Kapitlet redovisar också 
tillförlitligheten samt tillhandahåller ett avsnitt med forskningsetiska reflektioner.  
 
 
Kvalitativt metodval  
 
Eftersom syftet var att få kunskap om förhållningssätt och erfarenheter av ett specifikt fenomen 
valdes en kvalitativ forskningsinriktning. Starrin (1994) menar att det är forskningsfrågan som 
avgör inriktningen. För att kunna besvara syftet valdes en fenomenografisk ansats med hjälp av 
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self report. Ansatsen kombinerades med den socialkonstruktivistiska teorin som förklarades i 
kapitel 3. Kombinationen av socialkonstruktivistisk teori och fenomenografisk forskningsansats 
valdes för att möjliggöra ett brett perspektiv på resultatet i diskussionen. 
 
Kvalitativ forskning har för avsikt att ta  reda på människors upplevelser och förståelse av världen 
eller att förstå samband mellan olika fenomen. I ett försök att reda ut distinktionen mellan 
kvantitativt och kvalitativt inriktad forskningsmetod hänvisar Starrin (1994) till ordens 
grundbetydelse. Kvalitativ är ett ord som beskriver ett inre värde och en beskaffenhet (SAOL 
2015). Kvantitet har med mängd att göra. Forskningsfrågor av öppen karaktär riktade mot inre 
företeelser och fenomen menar Starrin (1994) inte går att besvaras i egenskap av kvantitativa 
mättekniker. Kvalitativ forskningsinriktning däremot tar mer fasta på ord än kvantifiering och 
utgångspunkten är att beskriva och tolka olika fenomen snarare än att lägga fram hårddata (Bryman 
2008). Bryman skriver även att en annan distinktion som kan göras mellan kvantitativ eller kvalitativ 
riktning är synssättet eller strategin som forskaren närmar sig arbetet med. I en induktiv strategi 
utgår forskaren enbart från det empiriska materialet, vilket är vanligt förekommande i kvantitativ 
forskning. Det är sålunda det empiriska materialet som styr processen. I den deduktiva strategin 
utgår och styrs forskaren från det teoretiska perspektivet. Det är med hjälp av framtagen teori som 
forskaren tolkar och analyserar materialet, vilket är mer förekommande i den kvalitativa 
forskningen.  
 
Den fenomenografiska forskningsansatsen   
  
Fenomenografin är en kvalitativ ansats som vill belysa människors erfarenhet och upplevda 
fenomen. ”Man beskriver hur människor själva upplever ett bestämt fenomen, utan att ta upp 
frågan om det är sant eller falskt” (Khilström 2007, s. 158). Syftet med fenomenografin är att 
systematiskt beskriva människors erfarenheter och meningsskapande i omvärlden. 
Fenomenografin är inte en teori utan en ansats som prövats fram empiriskt, från början av 
inlärningspsykologiska forskare (Alexandersson 1994) för att förstå hur människor uppfattar sin 
inlärning. Alexandersson (1994, s. 119-120) skriver att fenomenografin ibland skiljer mellan 
åsiktsbaserad och meningsskapande uppfattning. Det finns alltså en distinktion och 
betydelseskillnad mellan uppfattningsbegrepp som ”jag upplever” och ”jag tycker”. Den 
åsiktsbaserade uppfattningen menar dock Alexandersson kan inneha en undermedveten reflektion. 
Vad som sammanfattar fenomenografins intresse, oavsett distinktioner mellan olika 
uppfattningsbegrepp, är just att finna dessa olika uppfattningar.  
 
Intentionerna har varit att få ta del av informanternas upplevelser och beskrivningar för att sedan 
sätta dem i ett större perspektiv med hjälp av det socialkonstruktivistiska perspektivet. 
 
Self report  
 
För att besvara uppsatsens  syfte och frågeställningar valdes self report som metod. Inom 
fenomenologin utvecklade Amadeo Giorgi (1989) refererad i Davidson (2007) en metod där 
informanten ger sin beskrivning av ett specifikt fenomen i form av skriven text. Self report som 
metod kan beskrivas som en självständig intervjuform där  informanten lämnar sina svar skriftligt, 
utan fysisk (eller psykisk) påverkan av den som intervjuar. Genremässigt kan även berättande eller 
beskrivande text och bild användas som datainsamlingsmetod. Emellertid valdes några öppna 
frågor för att bättre kunna ringa in och styra frågorna mot uppsatsens problemområde. Frågorna 
bör med denna metod formuleras så de kan svara på informanternas upplevelser och erfarenheter 
(Davidsson 2007). Syftet med metoden har varit att få tillgång till deras självständiga reflektioner 
och upplevelser av ett specifikt fenomen, nämligen interkulturalitet. 
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Urval  
 
Fenomenografiska studier betonar att informanterna bör ha olika erfarenheter, attityder och 
värderingar för att få ett variationsrikt underlag (Alexandersson 1994). Studiens urval är av den 
anledningen målinriktat där informanter har valts utifrån kriterier såsom ålder, kön, erfarenhet och 
geografisk spridning för att åstadkomma ett homogent utslag. Syftet med det målinriktade urvalet 
har varit att som forskare kunna välja ut individer med relevans för studien i överensstämmelse 
med Bryman (2008, s. 392). Det var viktigt för studien att komma i kontakt med lärare som hade 
olika erfarenheter av sfi-verksamheten och utbildning i övrigt. För att få tillgång till informanter 
kontaktades lärare i min arbetskrets och tidigare studiekrets via sociala medier. Utifrån studiens 
begränsade tidsram har fem informanter tillfrågats om medverkan varav  två män och två kvinnor 
har medverkat. En tillfrågad informant avböjde den skriftliga rapporten då frågorna ansågs vara 
för stora och krävde för resonerande svar. 
 
Beskrivning av informanterna   
 
Informanterna är mellan 27 och 50 år. De har olika erfarenheter av att undervisa på sfi och eller 
andraspråkselever. En informant har själv erfarenhet av att studera svenska som andraspråk och 
att vara ny inlärare och lärare i en främmande skolkultur. Informanterna är utsprida geografiskt 
över tre olika skolor och fyra lärare har besvarat rapporten. Informanternas skolor har inte tagits 
med eller kodats eftersom organisationerna i sig inte har varit fokus för studien, inte heller har 
intentionerna varit att jämföra olikheter mellan verksamheter. Viktigare har varit att få fram 
informanter med olika erfarenheter av behörighet, examensår och undervisning vilket jag har ansett 
vara relevant för min forskningsfråga.  
 
 
 Ålder & 

kön 
Utbildning / Behörighet  Examensår  Erfarenhet av 

undervisning 
sfi/sva  

Lärare 
A 

30 år 
man  

Ämneslärarutbildning 
religion/historia samt sva 45 hp 

2017 1,5 år inom 
grundläggande 
vuxenutbildning (sva) 
och 2,5 år inom sfi 

Lärare 
B 

50 år 
kvinna 

Grundskolelärare sv/sva  1991 9 månader 

Lärare 
C 

27 år 
kvinna 

Ej behörig  - 3 månader  

Lärare 
D 

40 år 
man  

Gymnasielärarexamen 
svenska/religion samt sva 45 hp  

2005, 2010 13 år inom 
gymnasieskolans 
introduktionsprogram 
(sva) och 4 månader 
inom sfi  
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Genomförande   
 
Den röda tråden i arbetet har varit ”förståelse”. Jag började med att formulera ett preliminärt syfte 
om lärares interkulturella förhållningssätt. Därefter tog jag del av relevant forskning och litteratur 
för att själv skapa en förståelse för ämnet och få insyn i forskningsbehovet.  Utifrån genomläsning 
av forskning och litteratur framgick en avsaknad av studier gällande lärares interkulturella 
förhållningssätt. Däremot fann jag forskning om interkulturalitet med andra infallsvinklar (Se 
kapitel 3). Problemformuleringarna reviderades och de slutgiltiga frågorna resulterade i att 
metodvalet föll på kvalitativa self report, eftersom jag ville förstå lärarnas förståelse av interkultur. 
Utifrån metodval, syfte och problem formulerades därefter frågorna i självrapporten. 
Självrapporterna genomfördes under en vecka och skickades ut samtidigt till alla informanter. De 
skickades ut digitalt och i samband med det informerade jag om studiens syfte och erbjöd även de 
som valde att medverka att återkoppla till mig vid eventuella oklarheter.  
 
Analys  
 
Alexandersson (1994) beskriver i Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus att analys och tolkning 
markeras med fyra faser: 
 

1. Göra sig bekant med data  
2. Studera likheter och skillnader 
3. Kategorisera  
4. Studera den underliggande ordningen 

  
I den första fasen lästes rapporterna igenom översiktligt för att skaffa ett första intryck och skapa 
en helhet av materialet. Syftet med fas ett är att leta efter utmärkande drag, skillnader eller likheter 
och eventuella upprepningar för att kunna urskilja ett mönster i helheten (Alexandersson 1994). 
Dessa skillnader och likheter studerades mer analytiskt och ingående i fas två. Textstycken, 
meningar och nyckelord som utifrån syftet antingen kunde likställas eller kontrasteras för att finna 
nya tolkningar i materialet markerades. I fas två sorterades även data irrelevant för undersökningens 
syfte bort. Selekteringen gick till så att svar som inte direkt berörde interkultur eller mina 
frågeställningar helt enkelt utgick. Därefter kunde kategoriseringen av resultatet påbörjas i fas tre 
vilket var arbetets mest krävande fas, såväl tids- som forskningsmässigt. Det var svårt att finna rätt 
motiv i kategorierna men efter noggranna genomläsningar kunde slutligen rubriker och 
underrubriker kopplade till studiens syfte och frågeställningar urskiljas, vilka redovisas i 
resultatkapitlet. Dessa rubriker och underrubriker av kategorierna står för ”den underliggande 
ordningen” vars syfte är att skapa en struktur i kategorisystemet (Alexandersson 1994, s. 125-128).  
 
Tillförlitlighet 
 
Tillförlitligheten i kvalitativ forskning omfattas av fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
och konfirmation (Bryman 2008). Trovärdigheten kan säkerställas genom att forskningen har utförts i 
enlighet med forskningsetiska regler vilket presenteras under nästa rubrik. Resultatet i denna 
undersökning tillhandahåller en beskrivning av kvalitativt skilda uppfattningar och beskrivningar 
av det interkulturella förhållningssättet. Alexandersson (1994, s. 122) menar att fenomenografin 
inte har som mål överföra utan att fånga upp skilda uppfattningar som kan motsvara ”variationen av 
uppfattningar i populationen”. Resultatet i denna undersökning kopplas senare i 
resultatdiskussionen till vad som framkommit i andra forskningssammanhang vilket dock säger 
något om överförbarheten. Pålitlighet handlar om att presentera och motivera alla delar i uppsatsen. 
Konfirmationskravet säkerställs genom att forskaren redovisar sin medvetenhet om att en fullkomlig 
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objektivitet inte kan uppnås i samhällsforskning (Bryman 2008). Jag har i största möjliga mån 
försökt att sätta mig själv inom parantes vid genomförande och analys av self rapporterna. Att helt 
och hållet nolla min förförståelse i processen har dock varit omöjligt och det är med ödmjukhet 
och medvetenhet om detta jag försäkrar att jag agerat i god tro.  
 
Forskningsetiska reflektioner  
 
Att bedriva forskning som utvecklar och fördjupar människans kunskaper och synsätt är 
nödvändigt för både samhället och individer som lever däri (Vetenskapsrådet 2002). Vid 
införskaffande av kunskap som berör människor är de etiska överväganden dock av stor vikt. Inom 
humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning sammanfattar Vetenskapsrådet fyra 
forskningsetiska huvudkrav som är mycket viktiga att beakta vilket jag i detta arbete har tagit hänsyn 
till. I enlighet med informationskravet har samtliga uppgiftslämnare informerats om att deltagandet är 
frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande genom att meddela mig detta. Deltagarna har även 
skriftligt informerats om uppsatsens syfte i grova drag och betydelsen av deras svar samt hur de 
ska komma att användas. Konfidalitetskravet uppfylldes genom att uppgiftslämnarna skriftligt 
garanterades anonymitet och att deras svar enbart skulle komma att användas inom denna studie, 
vilket då även svarade för nyttjandekravet vars princip är att uppgifter inte får spridas vidare. 
Samtyckeskravet anses  vara uppfyllt då deltagarna aktivt valt att delta i studien.  
 

5. Resultat 
 
Resultatet presenterats utifrån kategorier genom citat relevanta för studiens syfte och 
problemställningar. Citaten är ett urval av vad som framkommit i lärarnas olika rapporter. I 
materialet har följande kategorier identifierats: 
 
1. Möten 
2. Kulturella referensramar 
3. Lärdomar  
4. Kulturen i Sverige 
5. Grundläggande värderingar 
6. Förstå och jämföra erfarenheter   
 
Möten 
 
På frågan hur lärarna definierar kultur framträder den första kategorien, nämligen möten. I lärarnas 
mer konkreta definitioner av interkultur som begrepp framträder på ytan en likartad beskrivning. 
Lärarna definierar interkultur som ett ”möte mellan någonting som är olika”. En definierar det som 
mötet mellan olika kulturer och två lärare tillägger också att det är mötet mellan människor från 
olika kulturer. I den djupare beskrivningen och uppfattningen av interkultur framträder vissa olika 
uppfattningar.  En lärare (lärare A) tänker sig det interkulturella förhållningsättet dualistisk i form 
av motsats och kontrast. Samtidigt problematiserar läraren den automatiska kopplingen mellan 
etnicitet och kultur. Läraren uttrycker att kopplingen visserligen kan förekomma men poängterar 
att den inte behöver vara statisk.    
 

För mig innebär begreppet interkultur mötet mellan människor från olika kulturer. Jag tänker 
mig att ett interkulturellt förhållningssätt som en motsatts till ett etnocentriskt förhållningssätt. 
Det betyder iofs att jag kanske per automatik utgår i från att etnicitet och kultur är starkt 
kopplade till varandra. Så behöver det ju inte vara, även om det ofta förekommer på SFI. 
(Lärare A) 
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En annan lärare (Lärare B) beskriver istället interkultur som mångfacetterat och flerdimensionellt. 
Här framhävs att det rör sig om en innehållsrik process människor emellan. Innehållsrikt i den 
bemärkelsen att processen kan innebära såväl möjligheter som svårigheter och frågor. Läraren 
upplever att interkultur innebär både möjligheter och problem när människor möts i processen.  
 

Alla de möjligheter, problem, frågeställningar och processer som härrör ur möten mellan 
människor från olika kulturer.  (Lärare B) 
 

En tredje lärare (Lärare D) beskriver interkultur i termer som förståelse, ökade kunskaper, vilja och 
samexistens. Även denna lärare nämner skillnader, olikheter och problem men understryker att 
skillnaderna ses som tillgång. Denna lärare uttrycker också att förutsättningen för viljan och 
förståelsen är bilateral tolkning.  
 

Möten mellan olika kulturer där viljan från alla sidor är ökad förståelse och där kulturella 
skillnader ses som en styrka snarare än ett problem. Jag tycker att det är viktigt att kulturella 
skillnader inte ses som ett problem i sig, utan att de ses som en möjlighet till ökade kunskaper 
om olika sätt att leva och att dessa olika sätt kan samexistera. (Lärare D) 

 
Sammanfattningsvis beskrivs interkultur som ett möte. En rapport ansågs inte kunde besvara 
frågan och därför presenteras här bara tre citat.  
 
Kulturella referensramar 
 
Kulturella referensramar är ytterligare en kategori jag funnit i materialet och i den beskriver lärarna 
hur de upplever och hanterar kulturmöten i situationer som dels rör skola, utbildning och arbetsliv 
dels mer osynliga kulturella referensramar och koder som utspelas inom deras verksamhet eller i 
anslutning till deras verksamhet. Lärarna beskriver här några upplevda svårigheter och problem då 
olika normsystem och kulturella referensramar möts och främmande värderingar testas.  
 
Lärare C ger uttryck av att synen på läraren skiljer sig åt mellan olika kulturella skolsystem och att 
det visar sig på sfi.   
 

Några av de säger att det är konstigt att säga lärarens namn istället för att säga lärare. (Lärare 
C)  
 

Citatet av lärare C antyder att olika kulturella skillnader finns mellan relationen lärare och elev där 
den svenska referensramen innebär ett närmare relationellt avstånd. Detta är något som lärare och 
elever behöver förhandla i den svenska skolkontexten. I den svenska skolkulturen tilltalar eleverna 
läraren med förnamn vilket citatet visar inte alltid förekommer i andra skolkulturer.  
 
En annan lärare, nämligen lärare A, beskriver att förväntningarna på läraren, prov och betyg skiljer 
sig mycket sinsemellan kulturerna och att detta ofta resulterar i en kulturkrock. Läraren beskriver 
att skillnader i skolkulturella referensramar leder till upprepade enskilda samtal om mål och 
förväntningar och att övergången till den svenska skolkulturen tar lång tid för eleverna. Läraren 
beskriver dessutom slutligen erfarenhet av skilda kulturella referensramar inom elevgruppen som 
är åldersrelaterade.  
 

Samtidigt upplever jag att ofta uppstår kulturkrockar. I synnerhet mellan de högutbildade 
elevernas erfarenheter av skolgång och den svenska skolan. Förväntningarna på vad en lärare 
är till för, på prov och på hur man klarar att få ett betyg skiljer sig ibland mycket från hur det 
fungerar i Sverige. Jag upplever att det ofta tar lång tid för en del elever att förstå skillnaden 
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mellan att skriva texter med egna ord, och att kopiera en perfekt text rakt av. I synnerhet de 
elever (ofta Syrien) vars skolkultur bygger på perfektionism. (Lärare A) 
 

Lärare A ger uttryck av att uppleva att skilda skolkulturella referensramar och synen på kunskap är 
en svårighet som tar tid att lära ut. Av lärarens beskrivning framkommer att vissa skolkulturer 
premierar kopiering av text framför texter med egna ord. Krocken hanteras genom samtal mellan 
kollegor och enskilt med eleverna som då behandlar olika förväntningar och mål.   

 
Det leder till att jag och mina kollegor ofta får sitta ned med eleverna enskilt och samtala kring 
måluppfyllelse och förväntningar. (Lärare A) 
 

Ytterligare en svårighet i kulturmötet är referensramar som handlar om normer. Lärare A uttrycker 
att hierarkierna mellan ung och gammal skiljer sig mellan kulturer vilket försvårar grupparbeten 
och samarbetsuppgifter som är en del av den svenska läroplanen. Att åstadkomma en förändring 
beskrivs som svårt.     
 

En annan krock som jag har erfarenhet av är relationen mellan yngre och äldre. Det har ibland 
varit ohållbart att göra grupparbeten eller gemensamma presentationer, eftersom hierarkierna 
är så starka att en del av de yngre eleverna vägrar yttra sig. Det är svårt att ändra det, eftersom 
respekten för äldre är så stor. Men vad ska man göra när klassen består av 7 elever över 45 och 
en elev under 25? (Lärare A)  

 
Möjligtvis är det så att ålder har en aktning i vissa kulturer men så är inte fallet i svensk kontext där 
ung och gammal har samma status. Samma lärare berättar om tillfällen då interkulturell medling 
mellan externa organisationer skett. Läraren hanterar därmed inte bara interkultur i sitt klassrum 
utan interkulturella konflikter på sin arbetsplats och i anslutning till den.  
 

Slöja eller inte på praktikplats samt möjlighet att be på en fast plats i skollokalen är exempel 
på situationer där jag har fått medla mellan enstaka kollegor och elever. (Lärare A) 

 
Lärare B beskriver liknande upplevelser av att hjälpa elever att förstå och tolka svårigheter eller 
olikheter i det svenska samhället samtidigt som det är utmanande att förhålla sig neutral till 
uppdraget. Kulturella referensramar i samhället som dennes elever har svårt att hantera är språket 
och rutiner hos myndigheter.  
 

Kanslisvenskan är ett stort problem för sfi-elever, liksom telefonsvarare och hemsidor till olika 
myndigheter. Det ägnar vi rätt mycket tid åt…(Lärare B)  

 
Andra kulturella referensramar än skola och utbildning som rör samhällsliv och osynliga normer 
framträder även i materialet. Lärare B uttrycker att det är svårt att upprätthålla en neutralitet till när 
olika referensramar utmanar normer om moral, uppfostran, äktenskap eller brott och straff.  
 

Svårigheten är att förhålla sig neutral till vissa synsätt och sedvänjor, samtidigt som man ska 
beskriva hur det svenska samhället fungerar. Det kan gälla barnuppfostran, äktenskap, 
kvinnosyn, vad som är omoraliskt, omskärelse, brott och straff, men också synen på tid, 
kunskap och vad som är socialt accepterat. (Lärare B)  

 
Lärare B uttrycker i anslutning till beskrivningar om olika referensramar att sfi-verksamheten är en 
naturlig plats för eleverna att ställa dessa frågor om samhällslivet i Sverige. Det är på sfi som 
eleverna ges tillfälle att fråga om referensramar som de inte känner igen.  

 
De ser saker i vårt samhälle de inte förstår och den naturliga platsen att fråga på är sfi. (Lärare 
B).  
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Med andra ord verkar samhällsorientering vara ett naturligt inslag i såväl teori som praktik i sfi-
verksamheten vilket lärare behöver kunna hantera.   
 
Lärare C som är ny på sfi-undervisningen beskriver att det är en svårighet att möta elever som inte 
har någon studievana eller studiebakgrund alls. I dennes rapport framkommer att en stor andel 
elever inte gick i skolan innan de kom till Sverige.  
  

De flesta gick inte i skolan i deras hemland. Det kommer att bli så svårt för dem att lära sig ett 
nytt språk. De har olika studietraditioner och olika ålder. (Lärare C)  
 

Lärare C ger uttryck för det komplexa med att undervisa på sfi där elever från olika bakgrunder ska 
lära sig ett nytt språk och samtidigt lära sig nya traditioner när de dessutom kanske befinner sig i 
en livsfas där en skolkontext känns mycket avlägsen. 
 
Lärdomar  
 
Ytterligare en kategori som kunnat urskiljas i lärarnas olika rapporter är lärdomar. Där  beskrivs 
bland annat hur de interkulturella mötena bidragit till omprövad förståelse, nya lärdomar, synsätt 
och möjlighet till personlig utveckling.  
 
Lärare D beskriver att egna fördomar har synliggjorts och utmanats i mötet med nya elever och att 
det har bidragit till ny kunskap.  
 

Jag minns när jag började och då hade många elever från Irak och att det efter ett tag gick upp 
för mig att de var kristna och inte alls muslimer som mina fördomar hade fyllt i när de talade 
arabiska. (Lärare D).  

 
Läraren fortsätter beskriva att en lärdom av arbetet på sfi är att inte ta saker för givna och att 
variationer inom den gemensamma gruppen är större än likheterna. Läraren beskriver upplevelser 
av att eleverna är intresserade av lärarens bakgrund och det är där mötena sker. En annan 
beskrivning som läraren för fram är att undervisning i en andraspråkskontext är lärorikt för 
omvärldskunskapen.  
 

Lärdomen där är väl att inte ta saker för givet utan att fråga sina elever och att vara genuint 
intresserad av deras bakgrunder, för min erfarenhet säger mig att eleverna i regel är mycket 
intresserade av lärarens bakgrund och där kan verkliga möten ske. Vi är olika på många sätt, 
men likheterna är nästan alltid större än skillnaderna. Jag har lärt mig så enormt mycket om 
världen av att undervisa andraspråkselever. (Lärare D) 
 

Lärare B ger uttryck och beskrivning av att lärdomar är att se saker ur nya infallsvinklar som inte 
är svenskt färgade. Samt att inte se rätt eller fel.  
 

En lärdom är att inte se allt med svenska glasögon, utan lyssna och försöka ta till sig andras 
sätt att tänka utan att tänka i rätt eller fel. (Lärare B)  
 

Läraren beskriver också att en stor upptäckt är olika definitioner och upplevelser av vad som är 
könsförtryck mellan kvinnor.  
 

En stor upptäckt är att många invandrade kvinnor tycker synd om svenska kvinnor och inte 
anser sig själva vara under förtryck. (Lärare B)  
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Lärare A beskriver kulturmötena som positiva och utvecklande för det egna perspektivet.  
 

Annars har jag framförallt haft positiva upplevelser av dessa möten. Framförallt vad gäller 
förståelse för mina egna perspektiv, språk och historia. (Lärare A)  

 
Kulturen i Sverige 
 
En fjärde kategori är kulturen i Sverige. På frågan om hur kulturen i Sverige förmedlas i 
undervisningen svarar två lärare (A och D) att kulturbegreppet är svårt. Lärare A ställer sig frågande 
till vad kulturen i Sverige är och beskriver att i samband med undervisning om ”det typiskt svenska” 
pratar de om vad som är typiskt för andra etniciteter. Kulturen i Sverige är enligt lärare A något 
som både undervisas och förmedlas.  
 

Kulturen i Sverige? Vad är det ens? Jag pratar och undervisar om saker som är typiskt svenskt 
(kräftskiva, jantelagen etc), i samma veva som vi pratar om vad som är typiskt bulgariskt eller 
eritreanskt eller kurdiskt. (Lärare A)  

 
Lärare A beskriver att begreppet är svårt och skriver att det finns många olika tolkningar av vad 
kulturen i Sverige egentligen är beroende på vem du frågar. Lärare D tolkar begreppet ur ett 
mångfaldsperspektiv och att svensk matkultur till exempel idag influerats av andra länder och ett 
svensk kultur är mångfald. Framförallt beskriver läraren synlig kultur.  

 
”Kulturen i Sverige” är ett mycket svårt begrepp på det sättet att det kan vara så mycket och 
så lite på grund av vem du frågar. Vissa traditioner och vissa filmer, böcker, musik osv kan 
nog sägas tillhöra svensk kultur, men det är en sån enorm spännvidd i detta begrepp att det 
oftast blir meningslöst att tala om. På många sätt tycker jag att svensk kultur idag handlar om 
mångfald. Till exempel svensk mat är ju både köttbullar, spagetti och köttfärssås, tacos, sill, 
pizza och kebab. (Lärare D)  
 

I en annan rapport beskriver lärare B att den svenska kulturen förmedlas med utgångspunkt i 
elevernas självupplevda erfarenheter. Ur det som upplevs främmande för eleverna diskuteras 
erfarenheterna genom att diskutera, läsa texter eller se filmer som utvecklar och förklarar svensk 
kultur. Därmed är utgångspunkten inte lärarens självupplevda kultur utan hur eleverna upplever 
Sverige premieras.  
 

Vi pratar mycket om vad som upplevs viktigt i Sverige av eleverna, t.ex passa tider, inte stå för 
nära, inte prata för mycket. Jag utgår dels från elevernas egna erfarenheter, sånt som de 
upplever annorlunda vad gäller svensk kultur. Vi diskuterar våra olika erfarenheter, läser texter 
av olika typer , ser film som antingen förklarar eller bidrar till ytterligare diskussion. (Lärare B)  
 

Grundläggande värderingar 
 
Samhällets grundläggande värderingar är exempel på kultur som är ännu mer skymd än vad som 
hittills har redovisats och sammanfattas i en egen kategori. I flera självrapporter accentueras 
demokrati, jämställdhet och religionsfrihet som grundläggande värderingar. Lärare A skriver i sin 
rapport att elever utöver svenska behöver lära sig hur man bor i Sverige, lära sig värden och 
samhället i Sverige och använder ord som ”respektera varandra”. Andra skriver även om 
barnuppfostran och oskrivna regler. Demokrati och samhällsengagemang lyfter två lärare som ett 
återkommande inslag i hela undervisningen. Den ena läraren (lärare D) implementerar detta genom 
att använda texter om svensk politik och den andra läraren (lärare A) genom att prata om och 
uppmuntra till att använda egna röster.  
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För mig innebär samhällets grundläggande värden bland annat yttrandefrihet, religionsfrihet, 
jämlikhet och jämställdhet. Jag skulle säga att de genomsyrar undervisningen. Dels genom att 
jag uppmuntrar eleverna att använda sina röster, att vi pratar mycket om att alla människor får 
gå i skola, får rösta, får gifta sig med vem man vill och liknande. (Lärare A)  

 
Det handlar om demokrati, jämställdhet, rättvisa och hur detta tar sig uttryck i samhället. Jag 
tillämpar det genom att ta upp texter kring det svenska politiska systemet och vikten av allas 
engagemang. (Lärare D) 

 
Lärare B beskriver att de pratar och läser om mänskliga rättigheter och demokrati men att elever 
upplever det som ett främmande och svårförståeligt inslag.  

 
Vi pratar om/läser om/ ser om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och demokrati som för 
en del är helt främmande och mycket svårt att förstå. (Lärare B)  
 

Samma lärare skriver att studiematerialet som används för att undervisa om grundläggande 
värderingar både är faktaorienterat och innehåller mer processorienterade förståelsesfrågor. 
Åtminstone försöker sådant material användas och kombineras ihop med autentisk undervisning 
om svenska traditioner. Samhällets grundläggande värderingar enligt denna lärares uppfattning 
innebär även traditioner.  
 

Vi försöker hitta studiematerial som tar upp relevanta frågeställningar/fakta. Det kan vara 
texter om pappaledighet, lika lön för lika arbete, barnuppfostran, hbtq-frågor men också 
svenska traditioner som midsommar, lucia etc, som dyker upp under året och som bäst 
förklaras i sitt sammanhang. (Lärare B)  
 

I samhällets grundläggande värderingar beskriver samma lärare skola, utbildning, arbete och yrke 
och samhällets rättigheter och skyldigheter som förmedlas genom blanketter.  
 

Vi pratar om skola, arbete och yrken och hur utbildningsvägarna ser ut i Sverige och hur man 
söker jobb, vad som är viktigt att tänka på, vad som gäller vid sjukdom, ledighet, barnomsorg, 
sjukdom och alla dessa blanketter som eleverna aldrig har stött på, men som svenskar delar ut 
i parti och minut…(Lärare B)  

 
Förstå och jämföra erfarenheter 
 
Här redovisas lärarnas svar på hur de implementerar de kulturella och interkulturella kursmålen i 
deras undervisning. En kategori som har framträtt är förstå och jämföra erfarenheter. En lärare (lärare 
A) upplever att syftet är att eleverna ska förstå varandras kulturer och den svenska kulturen. Det 
realiseras genom att eleverna berättar och visar det de räknar som sin kultur.   
 

För mig handlar det här om att eleverna ska få en förståelse för varandras kulturer och den 
svenska. I undervisningen försöker jag, så ofta det är möjligt att låta eleverna få berätta om, 
eller visa, delar av det de anser är deras kultur. Det kan vara högtider, musik, dans, poesi etc. 
(lärare A) 
 

Läraren skriver att eleverna studerar samhällsorienterade ämnen vid sidan av svenskan vilket leder 
till diskussioner om normer och värderingar. Eleverna lär sig av varandra och delar med sig av 
kulturella erfarenheter, uppger läraren.    
 

De allra flesta av våra elever läser samhällskunskap vid sidan av svenskan, vilket gör att det 
ofta blir diskussioner om bland annat normer, värderingar etc i klassrummet. Då får eleverna 
tillfälle att dela med sig av egna kulturella erfarenheter, och lära av de andra. (Lärare A)  
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I en annan self rapport med lärare D framkommer att kursmålet handlar om att skapa utrymme 
för jämförande reflektioner mellan Sverige och hemlandet. Lärarens erfarenhet är att eleverna 
brukar kunna länka nya erfarenheter till det gamla mycket bra.  

 
Jag tänker att det mycket handlar om att ge utrymme för reflektioner kring t ex hur det var att 
arbeta i hemlandet och hur man uppfattar att det är i Sverige när man kommer i kontakt med 
en arbetsplats. Min erfarenhet är att de flesta elever är mycket bra på att koppla de nya 
erfarenheterna till gamla.(Lärare D)  
 

Samma lärare fortsätter med att poängtera lyhördhet som ett verktyg för att möta och tillvarata 
elevers tidigare erfarenheter. Det är lärarens uppfattning att det är så ett närmande och lärande av 
varandra kan ske. Samtidigt redovisar läraren att ”vi” sfi-lärare är skyldiga att beröra frågor om 
Sveriges demokrati och jämställdhet.  
 

Jag tror det handlar om en lyhördhet inför elevers erfarenheter och att försöka möta dessa. 
Bara genom att vara genuint intresserad av elevernas erfarenheter, så tror jag att vi kan närma 
oss varandra och lära av varandra. Sedan tycker jag att vi SFI-lärare har en skyldighet att lyfta 
frågor som rör svensk demokrati, jämställdhet osv. (Lärare D)  
 

Avslutningsvis redogör läraren att skyldigheten för sfi-lärare är att lyfta fram frågor om 
svensk demokrati och jämställdhet.   
 
Sammanfattning och analys av resultat  
 
Sammanfattningsvis  visar de olika rösterna i självrapporterna att interkultur och kultur såsom syfte 
och mål uttrycker det implementeras genom reflektion, diskussion och lyhördhet.  
 
Problem och svårigheter som lärarna upplever i de kulturella mötena är att kulturella referensramar 
ibland inte överensstämmer med varandra. Det råder enligt lärarnas beskrivningar ibland olika 
förväntningar på läraren och synen på betyg och prov mellan det svenska skolsystemet och 
elevernas tidigare pedagogiska erfarenheter. Av resultatet framkommer att en del lärare upplever 
kulturkrockar, både inom verksamheten men också inom den tillkomna och gemensamma 
gruppkulturen som då hanteras genom medling, reflektion och utbyte av olika erfarenheter. Andra 
svårigheter som beskrivs är förmågan att hålla sig neutral till vissa synsätt och normer som går emot 
det svenska samhällets grundläggande värderingar. Lärarna uttrycker att de interkulturella mötena 
som helhet har varit lärorika och utvecklande.  Lärdomar om att omvärdera den egna kunskapen 
och uppfattningen av det egna eller det andra framkommer. Lärarna hanterar interkulturalitet 
genom att lyssna, medla, diskutera och skaffa sig kunskap och förståelse för olikheter och likheter. 
Resultatet visar också att vissa lärare hanterar kulturen i Sverige genom att problematisera begreppets 
betydelse och innebörd. Lärarna implementerar kultur och interkultur i undervisningen genom 
elevernas frågor eller uppfattningar som utgångspunkt och att reflektioner om vad kulturen i 
Sverige egentligen är tillsammans. Sfi-verksamheten ses av en lärare som en naturlig plats för frågor 
om samhällets regler och funktioner. Samhällets grundläggande värderingar och oskrivna regler 
tillämpas genom texter och film som förklarar eller bidrar till fler frågor. Flera lärare beskriver 
samhällets grundläggande värderingar med ord som demokrati, religionsfrihet och jämlikhet och 
dessa realiseras genom samtal, diskussion och texter. En lärare beskriver att det handlar om vikten 
av allas engagemang och försöker uppmuntra elever till att använda den egna rösten.  
 
För att sätta resultatet i ett större perspektiv med hjälp av socialkonstruktivismen kan svenskhet 
och kulturkrockar sägas konstrueras genom sfi. Lärarnas beskrivningar medverkar till 
konstruktionen av svenskhet med begrepp som demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter och 
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rättvisa. Dessa begrepp problematiseras inte kulturellt eller lingvistiskt i det inkomna materialet.  
Kulturen i Sverige problematiseras och konstrueras som komplext och beskrivs med ord som 
”mångfald”. Den andra kulturen konstrueras utan komplexitet med begrepp som ”lära av 
varandra”, högtider, musik och poesi. Samma bild av komplexitet framträder inte i konstruktionen 
av ”den andra”. Lärarna konstruerar även svårigheter som är relaterade till integreringen in i det 
svenska samhället. Deltagarna på sfi har svårt att anpassa sig till den svenska skoltraditionen, till 
demokratin och andra kulturella konstruktioner vilket leder till att synsätten krockar. Samtidigt 
konstrueras en förståelse och ödmjukhet för nya synsätt och kunskaper hos lärarna själva. Flera 
lärare ifrågasätter den förgivettagna kunskapen på individuell nivå. Lärarna är öppna för ny kunskap 
och fördomarna ger plats åt nya perspektiv och givande ny kunskap. Hur fördomar från första 
början skapats är inget som problematiseras i lärarnas beskrivningar. Å ena sidan konstrueras kultur 
som en lättillgänglig produkt å andra sidan beskrivs den samtidigt som en komplex process. Dessa 
konstruktioner är i sig redan konstruerade i läroplaner och formellt förankrade styrdokument. 
Samtidigt kan man beskylla mig för att ha medverkat till konstruktionen av vad som kommit fram 
i rapporterna eftersom det är jag som har konstruerat underlaget.  

6. Diskussion  
 
Det här är uppsatsens sista kapitel och syftet är att avrunda, sammanfatta och komma med 
slutsatser och koppla resultatet till tidigare forskning. Resultatdiskussion inleder kapitlet och 
fortsätter med en metoddiskussion för att slutligen låta några avslutande kommentarer sätta punkt.  
 
Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien har varit att undersöka, beskriva och analysera några sfi-lärares interkulturella 
förhållningssätt för att få en förståelse för hur interkulturalitet avspeglas i deras verksamhet. Fokus 
har varit lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter av interkulturalitet och kulturmöten vilka jag 
nu kopplar dels till tidigare forskning och dels till ett bredare samhällsperspektiv i min diskussion.  
 

§ Hur definierar lärarna begreppet interkultur/interkulturalitet? 
 
Interkultur som begrepp definieras som ”mötet mellan någonting som är olika” och förståelsen av 
interkultur som fenomen beskrivs i termer som ”motsats till etnicitet”, utbyte, en innehållsrik 
process och en verklighet där både möjligheter och problem ryms. Definitionerna stämmer väl 
överens med hur begreppet beskrivs av Stier & Sandström-Kjelin (2009), Lahdenperä (2004) och 
Lorenz (2013).  
 

§ Hur hanterar lärarna interkultur/interkulturalitet i sitt arbete inom utbildningsformen sfi?  
 

Lärarna uttrycker att de ägnar mycket tid till att förklara kulturella företeelser eftersom 
verksamheten ses som en naturlig plats för samhällsorientering både för deltagare och anordnare. 
Lärarna visar enligt tolkning av resultatet god förståelse för interkulturalitet och medvetenhet i 
kulturmötet. På samma sätt visar resultatet att samhällsorientering och kulturkunskap ges relativt 
stort utrymme i de undersökta lärarnas verksamheter enligt deras egna beskrivningar. Resultatet 
överensstämmer med vad Skolverket redovisar om sfi-verksamhetens syfte som utbildning av både 
språk och samhälle (1997). En röst i undersökningen säger att sfi-lärare har en skyldighet att lyfta 
frågor som rör svensk demokrati och jämlikhet. Sfi-klassrummet kan mycket väl vara den första 
svenska samhällsdiskursen som deltagaren befinner sig i. Att då lära sig språket, kulturen och 
samhällets grundläggande värderingar parallellt kan därför ses som självklart. Zachrisson (2014) 
motsätter sig denna samordning och anser att sfi har för stort fokus på svensk kultur och 
integrering. Jag håller till viss del med Zachrissons kritik om att sfi tenderar att lyfta och premiera 
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det svenska och anser att förhållandet behöver problematiseras. Zachrisson ser helst en uppdelning 
av ämnena och argumenterar för att om språk- och kulturundervisning ska integreras bör den i 
större grad bygga på elevernas tidigare erfarenheter och förförståelse. Resultatet i min 
undersökning visar  dock att lärarna i sina rapporter till stor del faktiskt utgår från elevernas tidigare 
kunskaper och upplevelser.  Av resultatet är jag villig att dra en slutsats om att lärarna har ett tydligt 
och meningsfullt interkulturellt förhållningssätt i sin verksamhet. Lärarna är engagerade och 
kulturellt medvetna. De problematiserar, är lyhörda och förhandlar om egna positioner och lyssnar 
på elevernas erfarenheter. Istället för en uppdelning av språk och kulturundervisning ser jag det 
värdefullt att på sfi inta ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och ifrågasätta samt problematisera 
”självklar kunskap” och konstruktioner av kunskap, som t.ex. samhällets grundläggande 
värderingar och kristen humanism.  
 

§ På vilket sätt implementerar lärarna interkultur/interkulturalitet i sin undervisning? 
 
I undervisningen implementeras kultur och interkultur genom samtal, diskussioner, jämförelser 
och genom texter och filmer. Lärarna uppfattar texter och filmer om det svenska samhället som 
ett tydligt redskap för att förmedla och hantera interkulturell kunskap. Lärarnas uppfattningar och 
samtal visar på en öppenhet och vilja. Vad som saknas är ett kritiskt perspektiv. Vad innehåller 
texten? Är det självklart att en film kan tydliggöra kunskapskonstruktion? Är filmvisning ett 
igenkännande koncept för eleverna?  
 
Resultatet visar att lärarna möter olika kulturella referensramar vilket överensstämmer med 
Gustafssons (2007) forskning. I synnerhet är det förväntningarna på lärare och skolans 
kunskapsinnehåll som avviker. Som jag ser det har sfi-verksamheten ändå goda förutsättningar för 
att få till ett interkulturellt lärande och det vore slösaktigt att inte ta tillvara de möjligheterna som 
finns inom sfi-verksamheten genom en uppdelning. Däremot anser jag att kulturundervisningen 
och det interkulturellt lärande är i behov av en mer pragmatisk och lingvistisk roll såsom Wellros 
(2004) beskriver i sin artikel. Dels för att begrepp är svåra att tolka (Zachrison 2014, Rosén 2015) 
och dels för att hennes förslag bättre skulle kunna premiera sfi som i huvudsak en kvalitativ 
språkutbildning med kulturella inslag och inte tvärtom. Lärare i undersökningen uttrycker nämligen 
att de anser att kultur är ett svårdefinierat begrepp. Zachrisson lyfter att kulturella budskap i 
synnerhet är svårtolkade för eleverna och Rosén (2015, .s 58) menar att det interkulturella lärande 
inte ska begränsas till ett jämförande perspektiv där läraren presenterar ”det här är våra traditioner” 
som ska jämföras med ”era traditioner”. Rosén betonar istället att uppmärksamma likheter och 
variationer. Flera lärare har uppfattat att likheterna i de flesta fallen är fler än olikheterna och att 
variationer inom gruppen är större vilket är en bra utgångspunkt. Samtidigt  är utgångspunkten i 
diskussionerna ofta just motsättningar och jämförelser. Eleverna får berätta för varandra om sina 
kulturer eller genom diskussioner få förståelse för varandras kulturer. De jämför varandras likheter 
och olikheter. En informant menar att eleverna görs delaktiga genom att undervisa om traditioner 
autentiskt. Min slutsats är att lärarna gör sitt bästa för att förmedla det jämförande och att 
motsättningen mellan att jämföra ligger bortom lärarnas kontroll och att det interkulturella behöver 
formuleras och problematiseras annorlunda i styrdokument, vilket är en slutsats som även 
Lundgren (2002) och Fridlund (2011) kommer fram till. Kulturbegreppet problematiseras av 
lärarna men är samtidigt bundna till styrdokument och läroplaner.  
 
Av resultatet framkommer att flera lärare ifrågasätter ”självklar kunskap” och att arbetet på sfi 
bidragit till att se på saker med andra glasögon än svenska. I Marie Carlssons avhandling (2002) 
accentuerar flera lärare ”det egna ansvaret”. I min undersökning accentueras ”att använda sin röst” 
och ”att delta i samhället”. Vad dessa begrepp betyder och innebär problematiseras dock inte. Som 
svensk kan jag förstå att det egna ansvaret och delta i samhället handlar om djupt underliggande 
strukturer som har att göra med att Sverige är ett individualistiskt samhälle där alla medborgare 
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behöver bidra. Jag känner till ordens sammanhang, betydelse och konstruktioner. Jag anser att sfi 
är en väl lämpad plats för att undervisa och förmedla språk och kultur parallellt utifrån två 
förutsättningar. Dels att lyfta att begrepp är historiskt och kulturellt betingade och dels att 
ifrågasätta detta. Eleverna måste få förutsättning att förstå kopplingen mellan språket, kulturen och 
samhällets referensramar.  
 
Lärarna implementerar och undervisar med goda interkulturella intentioner, vilket är 
undersökningens viktigaste resultat och slutsats. De upplever dock kulturkrockar och att olika 
kulturella referensramar möts vilket resulterar i samtal och diskussioner både inom verksamheten 
och i anslutningen till den. De kulturella referensramarna hanteras med nyfikenhet och respekt av 
lärarna och behöver istället problematiseras i läroplanen och styrdokument. Slutsatsen är att lärarna 
gör sitt bästa för att hantera interkultur i kulturmötet men att lärarna inte ensamt kan åläggas denna 
uppgift vilket även framkommit i tidigare forskning (Eklund 2003). Samtidigt visas i likhet med 
annan forskning (Rosén 2013) att sfi bidrar till konstruktionen av svenskhet och andra kategorier 
vilket är något som ständigt behöver ifrågasättas och problematiseras om det interkulturella 
lärandet ska få fäste.  
 
Metoddiskussion  
 
Eftersom jag inte har sökt det ”rätta” eller ”objektiva”  svaret utan velat fånga in och beskriva 
erfarenheter av ett upplevt fenomen var en kvalitativ och fenomenologisk riktning en välgrundad 
metod. Fördelar med self report som datainsamling har varit att informanten fritt kunnat disponera 
över tid och rum där han eller hon sluppit påverkan av mig som intervjuare. Formatet i self report 
tillåter informanten större möjlighet till reflektion. En styrka har varit att få fram informanternas 
tankar och upplevelser, och en svaghet har varit att inte följa upp vissa trådar med efterföljande 
observationer eller en djupintervju. Undersökningen hade vunnit på en kombination av flera 
insamlingsmetoder.  
 
Kombinationen av fenomenografisk ansats och socialkonstruktivistisk teori har ändå erbjudit 
tillgång till informanternas uppfattningar och att samtidigt problematisera uppfattningarna. 
Informanterna är få men uppvisar en bredd av bakgrund och erfarenheter som har betydelse för 
resultatet.  
 
Avslutande kommentar  
 
Som förslag till framtida och fortsatt forskningsansats utifrån mitt resultat föreslår jag 
aktionsforskning för att kunna utveckla interkulturalitet i hela skolans miljö. Eftersom 
interkulturalitet handlar om ett förändringsarbete anser jag att ett aktionsforskningsprojekt vore en 
lämplig och givande metod för att utveckla nödvändig ny kunskap på området.  
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Bilaga 1 
 
Hej,  
Jag skriver en kandidatuppsats som handlar om interkultur på sfi. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka, beskriva och analysera några sfi-lärares interkulturella förhållningssätt för att få 
kunskap och insikt om hur interkultur avspeglas i verksamheten. Jag skriver uppsatsen inom 
ämnesområdet andraspråksforskning/svenska som andraspråk på Högskolan Dalarna.  

Jag har valt en metod som kallas self report för att få svar på problemformuleringen. Det är en 
metod som har utvecklats inom fenomenologin av Amadeo Giorgi (1989) refererad i Davidson 
(2007). Det är en sorts kvalitativ intervjumetod där respondenten fritt beskriver utifrån ett 
specifikt ämne, och i det här fallet ber jag dig berätta om dina erfarenheter av kulturmöten och 
hur du hanterar det i ditt arbete och din undervisning.  

Eftersom mitt syfte är att få insyn i sfi-lärares beskrivning och erfarenhet av ett visst fenomen 
passar self report som metod. Fördelar med metoden är att du som respondent fritt kan disponera 
över tiden. Du hinner tänka igenom ditt svar i lugn och ro och slipper påverkan av mig som 
intervjuare. En nackdel är att vi sitter på olika platser vilket försvårar följdfrågor. Därför är 
frågorna öppna och du är mer än välkommen att skriva fritt utifrån frågorna som följer.  

(I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer deltagare i min 
undersökning att vara anonyma. Svaren kommer inte att användas utanför denna uppsats 
och ditt deltagande är frivilligt ).   

Bakgrundsfrågor 
 

1. Ålder 
2. Utbildning (behörighet, examensår)  
3. Din erfarenhet av SFI/SVA (hur länge du arbetat etc)  

 
Intervjufrågor 
 

§ Mitt intresse och syfte är att undersöka och beskriva några sfi-lärares interkulturella 
förhållningssätt. Hur skulle du definiera ”interkultur”? Vad är det för dig?  
 

§ Arbetet på sfi innebär möten med elever från många olika kulturer som talar många olika språk. 
Vissa språk och kulturer kanske du aldrig har mött tidigare. Beskriv och berätta om dina 
erfarenheter av dessa möten. Positiva som negativa. Svårigheter, lärdomar?  
 

§ A) Hur hanterar och förklarar du följande uttryck från syfte och mål ur läroplanen i din 
undervisning?  
B) Hur tillämpar du flöjande syften och mål när du undervisar?  

 
”Samhällets grundläggande värderingar” 
”Kulturen i Sverige”  
”Reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, 
samhälls, studie- och arbetsliv i Sverige”.  
 
(Citat hämtade ur kursplan för svenska för invandrare & Läroplan för vuxenutbildningen)  

 
 

 
Tove Paqualin 
tovepaq@gmail.com 
 



 
 

30 

076-8398468  
Varmt tack för ditt deltagande!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


