
UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för nordiska språk 

EXAMENSARBETE, 15 hp 

Svenska som andra språk C 

Ht 2020 

 

 

Handledare: Margareta Svahn 

Institutionen för nordiska språk 

  

“Jag har inte som mål att göra dem 

till feminister” 

– en kvalitativ studie om fem SFI-lärares 

erfarenheter kring jämställdhet i 

undervisningen  

 

Malin Strängby 



 

 

2 

Sammandrag 

På SFI utgör kulturmöten en del av vardagen för lärare och elever och i mötena sker ett 

interkulturellt samspel. Syftet med denna uppsats är att ur ett interkulturellt perspektiv 

undersöka hur SFI-lärarna arbetar med vuxenutbildningens värdegrund kring jämställdhet. 

Genom inspelningar från kvalitativa intervjuer med fem verksamma SFI-lärare synliggörs 

deras erfarenheter kring jämställdhet i undervisningen, deras upplevda möjligheter och 

svårigheter samt hur det interkulturella samspelet framträder och hanteras. Resultatet visar att 

lärarna arbetar olika medvetet med jämställdhet vilket överensstämmer med tidigare 

forskning. Vidare upplever informanterna att eleverna i undervisningen får möjligheter till 

nya insikter men att de som lärare har svårt att hitta relevant undervisningsmaterial. Lärarnas 

positiva attityder syns i samspelet med eleverna men det förekommer också etnocentriska 

inslag. Slutsatsen är att en öppen och medveten interkulturell syn hos lärarna gynnar det 

interkulturella samspelet kring jämställdhet i undervisningen samt att samarbete och 

diskussion med kollegor ökar lärarnas medvetenhet kring sin kulturella prägling. 

 Nyckelord: Värdegrund, jämställdhet, SFI-lärare, undervisning, interkulturellt samspel  
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 Inledning 

I vuxenutbildningens utbildningsform svenska för invandrare, SFI, finns lärare och elever 

med olika kulturella bakgrunder. Kulturmöten är därmed en vardaglig del inom SFI. Inom 

kulturmöten sker ett interkulturellt samspel. Begreppet innebär att i kulturmötena kunna förstå 

sin kulturella prägling samt andra kulturer både genom tankar och handlingar (Stier, 

Sandström Kjellin, 2009:14). Denna insikt och medvetenhet kan vara utmanande då vi alla har 

mer eller mindre omedvetna attityder om vår egen och andra kulturella grupper. Att vara 

medveten om sin egen och andras kulturer kallas att ha en interkulturell medvetenhet. 

Forskare inom pedagogik och sociologi är överens om att denna kompetens hos lärare med 

elevgrupper som har varierade kulturella bakgrunder är viktig för att underlätta 

kommunikationen mellan läraren och eleven.  

Med det interkulturella samspelet i fokus kommer jag i denna uppsats studera SFI-lärarnas 

attityder till elevernas kulturella bakgrunder och hur dessa hanteras i undervisningen. Min 

förhoppning är att föreliggande studie kan bidra till att SFI-lärare och andra lärare som arbetar 

på mångkulturella skolor, ökar sin självreflektion och medvetandegör sina egna attityder kring 

sin egen och andra kulturella grupper. Vidare hoppas jag också att studien stärker 

forskningsläget i ett omdebatterat fält.  

Jag har valt att fokusera på vuxenutbildningens värdegrundsuppdrag om jämställdhet 

eftersom Skolinspektionens senaste granskning av SFI visar att lärarna arbetar med 

jämställdhet i olika medveten grad (SOU, 2018:33). I vuxenutbildningens värdegrund är 

jämställdhetsuppdraget en viktig del. I värdegrunden anges att “Vuxenutbildningen ska aktivt 

och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som kan uppfattas som kvinnligt och manligt.” 

(Lvux, 2012). Vidare saknas forskning som kombinerar interkulturellt samspel med 

undervisning kring jämställdhetsuppdraget och många undersökningar inom SFI framhåller 

endast elevens syn. Därför är det betydande att belysa SFI-lärarnas tankar och erfarenheter i 

denna kontext. 
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 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att ur ett interkulturellt perspektiv undersöka hur SFI-lärare 

arbetar med vuxenutbildningens värdegrund kring jämställdhet. I undersökningen står fem 

SFI-lärares egna erfarenheter och tankar kring jämställdhet i den praktiska undervisningen i 

fokus.  

Syftet mynnar ut i följande fyra frågeställningar: 

 Hur beskriver SFI-lärarna sitt arbete kring jämställdhet i undervisningen?  

 Vilka svårigheter respektive möjligheter upplever SFI-lärarna kring jämställdhet i 

undervisningen? 

 Hur framträder det interkulturella samspelet om attityder kring jämställdhet i 

undervisningen? 

 Hur hanterar SFI-lärarna det interkulturella samspelet om attityder kring jämställdhet i 

undervisningen? 

 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis utbildningen Svenska för invandrare, SFI. Därefter 

redovisas för uppsatsen relevanta citat från vuxenutbildningens värdegrund. Avslutningsvis 

redogörs för en SFI-granskning från Skolinspektionen följt av en skolhistorisk studie ur ett 

språk- och jämställdhetsperspektiv.  

 Utbildning i Svenska för invandrare 

SFI är en förkortning för Svenska för invandrare. Begreppet används av deltagare både inom 

som utanför verksamheten trots att benämningen enligt 2010 års skollag är “Kommunal 

vuxenutbildning i Svenska för invandrare” (SFS 2010:800). Då förkortningen brukas i stor 

utsträckning kommer den att användas i denna uppsats. Vidare kommer jag i uppsatsen att 

benämna de studerande inom SFI som inlärare och elever. 

SFI-utbildningen startade i mitten av 1960-talet och sedan dess har stora förändringar skett. 

Under många år ansvarade studieförbunden för utbildningen som erbjöd undervisning främst 

för invandrad arbetskraft (Norlund Shaswar, Wedin, 2020:13–14). Kommunen övertog 

ansvaret 1991 och samma årtionde fick SFI sin första kursplan som, till skillnad från tidigare, 
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fick styra utbildningen och inte bara ha “en vägledande funktion” (Harstad, Hostetter, 

2017:18). År 2016 samordnades SFI i skolformen kommunal vuxenutbildning och idag finns 

det även flera privata aktörer (Harstad, Hostetter, 2017:18). Integreringens mål var att 

åstadkomma en effektivare och tydligare utbildning för nyanlända vuxna (Norlund Shaswar, 

Wedin, 2020:14). 

I kursplanen för kommunal vuxenutbildning i Svenska för invandrare fastställs att det är en 

“kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper 

i svenska språket” (2017:1). Utbildningens centrala fokus ligger på språkets funktion; 

eleverna ska förvärva kommunikativa kunskaper som krävs för att aktivt kunna medverka i 

vardags-, samhälls- och arbetslivet eller fortsatta studier (Norlund Shaswar, Wedin, 2020: 13). 

Eleverna ska få kunskap om vilka strategier som kan användas i tal och skrift i olika 

kontexter, göra kulturella reflektioner samt språkliga bedömningar över sitt eget lärande. 

Förutom det grundläggande målet har SFI och vuxenutbildningen tre funktioner; dels “en 

kompensatorisk funktion där de som fått minst utbildning ska prioriteras”, dels “en 

demokratisk och medborgerlig funktion” samt “en arbetsmarknadsmässig funktion” (Fejes i 

Norlund Shaswar, Wedin, 2020:15).  

De mångskiftande kunskapsområdena i SFI-utbildningen är, tillsammans med behovet av 

individanpassning, ofta en utmanande del i SFI-lärarnas dagliga undervisning (Norlund 

Shaswar, Wedin, 2020:13–14). Inlärarna på SFI-utbildningen är en mycket heterogen grupp 

med olika behov, förutsättningar och mål. Även inlärare som inte har grundläggande läs-och 

skrivfärdigheter erbjuds SFI-utbildning. Åldrarna på inlärarna varierar, men nästintill 75 % är 

mellan 20–29 år (Harstad, Hostetter, 2017:18). Kursplanen och den heterogena gruppen 

kräver att utbildningen anpassas efter individens behov och för att öka möjliggörandet av 

detta är utbildningen indelad i tre studievägar och fyra kurser. I studieväg 1 kan kurserna A, 

B, C och D läsas. I studieväg 2 kan kursen B, C och D tas och i studieväg 3 finns kurserna C 

och D (Lvux, 2012). Generellt sett börjar inlärare som inte har någon eller mycket liten 

studiebakgrund i studieväg 1. De inlärare som har några eller flera års studiebakgrund börjar 

med studieväg 2 och de som har högskolebakgrund eller liknande kan börja studieväg 3. 

Startnivån bestäms även med hänsyn till inlärarnas övriga bakgrund och förutsättningar 

(Lvux, 2012). 
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 Vuxenutbildningens värdegrund 

Värdegrunden för vuxenutbildningen baseras, såsom övriga svenska utbildningsnivåer, på 

skollagen (2010:800). Jag har hämtat fem citat från vuxenutbildningens värdegrund vars 

innehåll är relevant för min uppsats. Citaten berör jämställdhet samt den kulturella och sociala 

aspekten, vilka är centrala i uppsatsen. 

I vuxenutbildningens läroplan anges “jämställdhet mellan kvinnor och män” som en del i 

“Grundläggande värden” (Lvux, 2012):  

Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. 

Undervisningen ska vara icke-konfessionell. (Lvux, 2012) 

Därefter behandlas den kulturella samt sociala aspekten i utbildningen ur framför allt elevens 

perspektiv. 

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. (Lvux, 2012) 

Under rubriken “Saklighet och allsidighet” riktas fokus på undervisningen och elevens samt 

lärarens roll och förväntningar.  

Vuxenutbildningen ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den 

ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas ska det alltid klart framgå 

vem det är som står för dem. 

 

Alla som verkar inom vuxenutbildningen ska hävda de grundläggande värden som anges i 

skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. (Lvux, 2012) 

Slutligen tas jämställdhet upp under rubriken “En likvärdig utbildning”. 

Vuxenutbildningen ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som kan uppfattas som 

kvinnligt och manligt. (Lvux, 2012) 

Sammanfattningsvis visar citaten det kulturella och sociala perspektivets roll. Den svenska 

kulturen ska förmedlas samtidigt som individen, här eleven, ska vara fri och uppmuntras att 

uttrycka sina personliga åsikter. Vidare ses jämställdhet som ett viktigt inslag. 

Vuxenutbildningen, både lärare och elever, ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och 
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män samt motarbeta fördomar om vad som anses som kvinnligt och manligt. Hur det ska 

göras framkommer dock inte. 

 Skolinspektionens granskning av SFI med fokus på 

jämställdhet 

Skolinspektionen gjorde en kvalitetsgranskning 2018 över SFI med fokus på undervisningen. 

Med hjälp av observationer och intervjuer från 15 verksamheter ger granskningen en relativt 

god bild på vilket sätt utbildningsformen SFI “främjar elevers möjligheter att lära sig och 

utveckla ett funktionellt andraspråk” (SOU, 2018:4). Den mest relevanta delen av 

granskningen för denna uppsats handlar om undervisningen ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Enligt granskningen präglas majoriteten av SFI-verksamheternas innehåll av ett 

jämställdhetsperspektiv (SOU, 2018:21). Detta innebär att lärarna har könsmixade grupper i 

undervisningen, att eleverna upplever att de får ta lika mycket plats i diskussioner samt att 

lärarna tar upp ämnen som jämställdhet och könsroller i undervisningen utifrån olika teman 

(SOU, 2018:21). Inga av de granskade verksamheterna visar en omedvetenhet kring 

jämställhet i undervisningen (SOU, 2018:21). Dock varierar det bland lärare hur pass 

medvetna de är och hur aktivt de arbetar med jämställdhetsaspekten i undervisningen (SOU, 

2018:33). De mest medvetna lärarna berör jämställdhet i alla arbetsformer och teman. 

 Ett historiskt perspektiv på SFI utifrån en språk- och 

jämställdhetsdiskurs 

Följande avsnitt baseras i huvudsak på en sammanställande, svensk skolhistorisk studie av 

Rosén (2013) vilken är relevant för min uppsats. Inledningsvis behandlar avsnittet synen på 

SFI-eleverna ur ett sociohistoriskt perspektiv. Därefter tas SFI-utbildningen och dess elever 

upp ur en feministisk postkolonial aspekt. 

I Roséns studie redogörs sociohistoriskt för en språkdiskurs i SFI-utbildningen från 1970-

talet fram till 2011. Studien pekar bland annat på hur synen på “invandrare” har lagts fram 

över tid. Från 1970-talets läroplans syfte nämns eleven som “invandraren” och positionerades 

ofta till “den manlige arbetaren” (Rosén, 2013:139). Det var viktigt att språket, här svenskan, 

skulle användas i arbetet vilket även nämns i 2006 års syfte. Dock var det år 2006 mer fokus 

på själva arbetet och anställningsbarheten än arbetaren. Ordet “invandrare” ändras till “elever 

med annat modersmål än svenska” i 2006 års läroplan (Rosén, 2013:140).  
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I läroplanerna från 1970-talet och fram till 2011 fokuserades det på att eleven skulle lära 

sig det svenska språket (Rosén, 2013:137). Den nationalistiska synen “ett land-ett språk” 

dominerade, om än i olika skala. Rosén skriver att den nationalistiska synen tillsammans med 

en ökad globalisering ledde till kategoriseringar av olika grupper i samhället över hela 

tidsspannet (a.a:137). Kategoriseringarna tolkar jag som en indelning i de som kunde 

respektive inte kunde svenska. SFI-utbildningen hade kvar sitt namn “Svenska för 

invandrare” år 2011 vilket Rosén anser är ett tecken på att en normativ svenskhet finns kvar 

(a.a:137). Ännu idag lever terminologin kvar. 

Den andra delen av Roséns studie är också intressant för min uppsats. Den belyser SFI-

utbildningen och dess elever ur ett feministiskt postkolonialt perspektiv.  

Redan under 1970-talet fanns det föreställningar att Sverige skulle vara världens mest 

jämställda land. Denna nationella, svenska identitet visade sig starkare under 1990-talet 

(Rosén, 2013:146). Samhällssynen speglade människorna under hela tidsperioden där den 

”svenska” mannen och kvinnan sågs som jämställda till skillnad från “den traditionella och 

kulturbundna invandrarmannen och invandrarkvinnan” (Rosén, 2013:146). Med andra ord har 

jämställdhet betraktats som en svensk norm och invandrade kvinnor och män därmed som 

annorlunda (Rosén, 2013:146). Statistiska studier gjordes mellan “invandrarkvinnor” och 

“svenska kvinnor” där resultatet visade att “invandrarkvinnor” i högre utsträckning hade egen 

inkomst än “svenska kvinnor” (Arbetsmarknadsdepartementet 1981 i Rosén, 2013:148).  

Trots resultatet pekades “invandrarkvinnor” ut som icke jämställda och som offer för det 

kulturbundna och traditionella (Rosén, 2013:148). På så vis reproducerades föreställningar om 

det svenska som modernt och jämställt.  

På 1980-talet fick SFI i uppgift “att undervisa invandrarna om jämställdhet och förändra 

deras syn på könsroller” (Rosén, 2013:150). Därmed gick jämställdhet från att vara en 

ideologisk fråga till att bli ett pedagogiskt innehåll (Tallberg Broman, 2002:16). Grunden för 

SFI:s nya roll stod uttryckt i en proposition i den svenska lagstiftningen från 1983/84: 

Särskilt för invandrargrupper med annan syn på könsroller än det som gäller i Sverige är det 

angeläget att klargöra hur det svenska samhället ser på jämställdhet och könsroller. (Tallberg 

Broman, 2002:16) 

Man ansåg alltså att “invandrargrupper” avvek från den svenska synen på jämställdhet och 

könsroller och att “invandrarnas” eget språk och kulturarv begränsade detta. År 1986 infördes 

jämställdhet och könsroller i SFI:s läroplan och undervisningen (Rosén, 2013:150). Innehållet 

om “den svenska värdegrunden” i dessa ämnen återfinns även i 1991 års läroplan för SFI. Det 
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var tydligt att eleverna skulle undervisas om den svenska kulturen snarare än att den var något 

”som kan diskuteras och ifrågasättas” (a.a:150). Med andra ord skulle “invandrarkvinnans” 

och ”invandrarmannens” identiteter ledas mot “de rätta svenska värderingarna” (a.a:151).  

 Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden nedan presenteras inledningsvis ett av uppsatsens mest centrala 

begrepp, jämställdhet. Därefter ges en bakgrund till ett annat: kulturmöten. Avslutningsvis 

behandlas teorin kring interkulturellt samspel. 

 Jämställdhet 

I detta avsnitt tas jämställdhet upp. Två begrepp som ofta kopplas ihop med jämställdhet är 

heteronormativitet och likhetsnormen. Begreppen kommer att finnas med i undersökningen 

och behöver därför förklaras. Jag är medveten om att andra källor kan ha andra 

begreppsförklaringar men det är källor från Kulick (2005), Dahl (2005) och Tallberg Broman 

(2002) denna uppsats utgår ifrån. 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha lika rättigheter (Kulick, 2005:49). Vidare 

betyder begreppet att alla människor ska ha samma möjligheter och skyldigheter inom alla 

diskurser i samhället och livet oavsett kön (Roth, 2002:18). Kulick skriver att detta är en 

“självklar utvecklings- och rättighetsdiskurs” i den offentliga debatten i Sverige (2005:50). 

Begreppet jämställdhet handlar exempelvis inte om etnicitet utan begränsas till kön, här 

kvinna och man. Dock är det numera relativt vanligt att inte vilja begränsa sig till två kön utan 

att istället att anta en mer könsneutral identitet. Vidare betraktas jämställdhetsdiskursen som 

en plats där heterosexualiteten har en obligatorisk plats och där jämställdhetsarbetet handlar 

om att definiera vad kön är och vad det betyder att vara kvinna och man (Dahl, 2005:22). 

Därmed finns en heteronormativitet vilket står för att det heterosexuella livet är ett självklart 

sätt att leva samt att det förutsätts att alla är heterosexuella (a.a.22). Även likhetsnormen är ett 

viktigt begrepp i uppsatsen. Likhetsnormen innebär att man inte reflekterar över 

könstillhörigheten hos sig själv eller andra. I skolan kan det manifestera sig genom att läraren 

anser att alla elever på skolan behandlas likadant, oavsett kön (Tallberg Broman, 2002:21). 

Detta oreflekterade synsätt på jämställhet kan orsaka undervisningssvårigheter i diskussionen 

kring jämställdhet när lärare inte ser skillnad på kön. Synsättet synliggör att många lärare inte 
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“tycks ha reflekterat över vad deras eget kön betyder för deras situation på arbetsplatsen och 

för deras arbete” (a.a:22). 

 Kulturmöten och interkulturellt samspel 

I följande avsnitt förklaras inledningsvis begreppen kultur och kulturmöten. Därefter beskrivs 

det interkulturella samspelet kring två faktorer: attityder och etnocentrism. Teorin är främst 

baserad på Stier och Sandström Kjellin (2009). 

Begreppet kultur innefattar flera områden och sammanfattningsvis är det ett sätt för 

människor att leva (Stier, Sandström Kjellin, 2009:23). Lahdenperä (2004) delar in dessa 

områden i sju delar; artefakter såsom konst och musik, traditioner, värdegrunder och 

trosuppfattningar, språk och sätt att tänka, känslor, relationer och sätt att kommunicera samt 

personlig hållning och självuppfattning (2004:13). Kulturmöten rör både grupper i samhället 

och individer “som vill hantera en vardag, skapa en meningsfull tillvaro och minimera 

konflikter och problem i mötet med andra” (a.a.13). Det är det sociala samspelet mellan 

kulturer som interkulturellt samspel handlar om. Interkulturellt samspel innebär att i 

kulturmöten kunna förstå sin “egen” kultur, samt andra kulturer både inifrån och utifrån, både 

genom tankar och handlingar (Stier, Sandström Kjellin, 2009:14) 

När människor från olika kulturer möts bestämmer vi motparten som olik oss själva, på 

samma gång som motparten definierar oss som annorlunda. Därmed är det vanligt att 

kulturmötets deltagare saknar kunskaper om varandras kulturer och dessutom om sig själva 

(Stier, Sandström Kjellin, 2009:13). I skolan är kulturmötets deltagare dessutom ofta inte 

medvetna om att ett kulturmöte har hänt utan de beskriver dem som en “problematisk 

situation” (a.a:13). Det är vanligt att läraren beskriver situationen som att en konflikt har skett 

och att eleven har uppträtt felaktigt i olika sammanhang. Det kan handla om att eleven inte har 

visat läraren respekt, att hen har haft brister i det svenska språket eller att eleven inte har 

förstått demokratiska värderingar (a.a:13).  

I det interkulturella samspelet finns flera faktorer som påverkar oss människor. Med hjälp 

av bland annat attityder och etnocentrism tolkar människan och försöker förstå sin omvärld. 

Gemensamt för de två faktorerna är att individen ofta tror att dessa kommer från hen själv, 

snarare än från hens kultur (Stier, Sandström Kjellin, 2009:102). Nedan presenteras faktorerna 

med utgångspunkt i attityder. 
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Alla människor bär på attityder till olika saker i livet. I det interkulturella samspelet 

handlar attityderna om “det främmande, andra kulturer och etniska grupper” (Stier, Sandström 

Kjellin, 2009:104). Våra attityder berör inte bara våra tankar utan även våra handlingar kring 

andra grupper. Dessa tankar och handlingar baseras på “kunskapsmässiga, känslomässiga, 

beteendemässiga och motivmässiga komponenter” (a.a:105).  Forskarna skriver att det är 

viktigt att lärare är medvetna om dessa komponenter då de ofta träffar elever med olika 

kulturella bakgrunder. På så vis kan läraren bilda ett gemensamt “vi-språk” som ger grund för 

en gemenskap och empati (Lorentz, 2009:116). Dock kan det vara utmanande att ändra på 

sina attityder då de är så kopplade till oss själva och vilka vi tror att vi är (Stier, Sandström 

Kjellin, 2009:106). Vidare är attityderna till ens egen kultur oftast positiva vilken på så vis 

värderas högre än andra kulturer. Det är vanligt att de får en etnocentrisk karaktär, vars 

begrepp förklaras nedan. 

Etnocentrism är ett vetenskapligt begrepp som innebär “ett oreflekterat tankesätt där den 

egna nationen ses som världens centrum”, som överlägsen andra nationer (Stier, Sandström 

Kjellin, 2009:107). I alla kulturer finns en “vi-grupp” och en “de-grupp” och dessa sätts i 

relation till varandra. Etnocentrismen höjer ”vi-gruppens” kultur till norm, till skillnad från 

”de-gruppens” avvikande kultur. Den uppkommer i tidig ålder och är ett sätt att både tänka 

och känna, dock är det inte medvetna eller avsiktliga tankar eller känslor (a.a:108).  

Sammanfattningsvis är det viktigt att läraren har en grundläggande interkulturell attityd i 

undervisningen. Det innebär egenskaper såsom nyfikenhet och öppenhet “för att möta andra 

sätt att tänka och att vara och att våga ifrågasätta de egna normerna” (Lorentz, 2009:117). Det 

är även viktigt för läraren att kunna byta perspektiv från sitt eget kulturella raster och byta till 

olika kulturella roller. Detta kräver insikter, interkulturella erfarenheter samt kunskap om 

andra kulturer och målet är att förstå dem (Stier, Sandström Kjellin, 2009:123). En sådan 

interkulturell medvetenhet ökar förmågan att se interkulturellt samspel i skolan/förskolan som 

möjligheter till ömsesidigt givande möten mellan lärare och elever (a.a:14). 

 Material och metod 

I avsnittet nedan beskrivs inledningsvis vilket material och vilken metod som har använts i 

undersökningen. Därpå följer ett avsnitt om metodens styrkor och svagheter. Därefter 

redogörs för undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis 

diskuteras studiens etiska aspekter. 
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Materialet består av inspelningar från fem lärare som undervisar på SFI. I undersökningen 

är inte individerna intressanta eftersom det är gruppen SFI-lärare jag vill studera. Därmed 

presenteras de endast utefter vilken kurs de undervisar samt universitetsbakgrund. En av 

lärarna undervisar på B-nivå, tre av dem undervisar på C-nivå och en på D-nivå. Fyra av 

lärarna är behöriga att undervisa på SFI. Den femte läraren har högskolepoäng i svenska men 

ingen lärarexamen. Jag tolkar att samtliga lärare har en svensk bakgrund då de uppfattas att 

tala modersmålssvenska.  

Kravet för att delta i undersökningen var att lärarna skulle vara verksamma inom SFI-yrket 

och ha arbetat som SFI-lärare i minst ett år. Jag hade inget krav på att de skulle vara behöriga 

SFI-lärare, dock ville jag att samtliga skulle ha högskolebakgrund. Således blir informanterna 

mer homogena. Fyra av informanterna kontaktades på grund av bekantskap med dem och att 

deras profil stämde överens med vad som söktes. Den femte informanten blev jag upplyst om 

genom gemensamma kontakter. Urvalet är ett exempel på ett subjektivt urval, det vill säga att 

informanterna “handplockas för undersökningen utifrån deras relevans för det ämne eller den 

teori som undersöks” samt utifrån deras “priviligierade kunskap om eller erfarenhet om 

ämnet” (Denscombe, 2018:67). 

Datainsamlingen gjordes i form av inspelade kvalitativa forskningsintervjuer. Det är en 

intervju som genomförs för att bland annat utforska människors ”uppfattningar, känslor och 

erfarenheter” (Denscombe, 2019:268). Intervjufrågorna fokuserade på teman kring 

jämställdhet i undervisningen kopplat till interkulturellt samspel, se Bilaga 1. Intervjuerna var 

av semi-strukturerad karaktär, det vill säga att de liknade ett vardagssamtal men hade varken 

ett öppet eller slutet frågeformulär (Kvale, Brinkmann, 2012:43). Vidare kan kvalitativa 

forskningsintervjuer ha en fenomenologisk riktning vars syfte är att förstå fenomen på djupet 

(Denscombe, 2019:268). Därför beskrivs resultatet detaljerat med flera citat. 

Intervjuerna tog cirka 45 minuter per informant. Intervjuerna spelades in med en diktafon. 

I analysarbetet lyssnade jag inledningsvis igenom varje intervju för att få en känsla av 

helheten. Därefter fastställde jag teman i intervjuerna som de uttrycktes av intervjupersonerna 

så enkelt som möjligt. Utifrån dessa teman utgick jag från undersökningens syfte och mina 

forskningsfrågor och sorterade bort sådant som inte tillhörde syftet. För min egen skull satte 

jag in varje informants svar i en tabell så att resultatet blev överskådligt. Därefter valdes 

relevanta intervjudelar och citat ut och transkriberades. Slutligen knöt jag ihop centrala teman 

till en beskrivande text. Analysmetoden som jag har använt kallas meningskoncentrering. 

Metoden innebär att beskrivningarna lyfts fram i koncentrerad form utifrån informanternas 
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utsagor (Kvale, Brinkmann, 2012: 221–223). Således har jag i informanternas beskrivningar 

hittat teman som kopplas till undersökningens fyra frågeställningar. 

Undersökningen består av två delar. Den första delen är beskrivande där informanternas 

erfarenheter och upplevelser beskrivs rikt och djupgående. I den andra delen analyseras 

beskrivningarna utifrån frågeställningarna som kopplas till attityder och etnocentrism inom 

interkulturellt samspel.  

 Metoddiskussion 

En styrka med kvalitativa forskningsintervjuer är framförallt att metoden möjliggör öppenhet 

för nya och oväntade fenomen istället för att komma med färdiga kategorier och 

tolkningsscheman (Kvale, Brinkmann, 2012:46). Detta anser jag leder till ökad förståelse och 

fler dimensioner på det interkulturella samspelet. 

Det finns även svagheter med metodvalet. Det är ett stort ansvar som ligger på mig som 

intervjuare då kvaliteten på intervjuerna är avgörande för kvaliteten på den följande analysen, 

verifieringen och rapporteringen. Vidare är det svårt att generalisera resultatet eftersom det 

finns få intervjupersoner. Min undersökning avser inte att ge en generell beskrivning av det 

interkulturella samspelet kring jämställdhet i SFI-lärarnas undervisning. Hade det varit syftet 

hade inte kvalitativa intervjuer valts som metod då urvalet är för litet för en generalisering. 

För att kunna ge en generell bild över jämställdhetsuppdraget ur ett interkulturellt perspektiv 

kan metodkombination vara aktuellt. Lärarenkäter med fler informanter tillsammans med 

gruppintervjuer skulle vara relevant för att uppnå ett generellt och djupt resultat. Ett annat 

alternativ hade varit att kombinera forskningsintervjuer med klassrumsobservationer, samt att 

även intervjua eleverna som SFI-lärarna undervisar. På grund av rådande situation kring 

Covid-19 var detta svårt och den temporära lösningen med distansundervisning på SFI var 

inte ämnat att undersökas i denna uppsats. 

 Undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Min forskningsposition som relativt erfaren och behörig grundskole- och SFI-lärare kan 

påverka deltagarnas svar. Det finns en risk att deltagarna vill synas i god dager och verka 

mycket pålästa kring vuxenutbildningens värdegrund. På så sätt påverkas undersökningens 

validitet. Denscombe skriver dock att det är viktigt inom fenomenologi att forskaren vistas 
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nära det område som hen studerar för att undvika ett alltför stort teoretiserande (2018:197). 

Således verkar min lärarbakgrund ha fördelar.  

Innan jag genomförde intervjuerna dokumenterade jag mina åsikter för att ha kontroll på 

mina förutfattade meningar och synliggöra mina egna attityder. Under intervjuerna ställde jag 

flera kontrollfrågor för att öka mina möjligheter till rätt tolkning och lyssnade igenom 

inspelningarna flera gånger för att minska risken att feltolka och dra förhastade slutsatser.  

 Etik 

Eftersom intervjuer kan beröra känsliga ämnen är det viktigt att intervjupersonens 

personuppgifter hemlighålls. Jag anonymiserade informanterna genom att ge dem påhittade, 

könsneutrala namn. Jag avkönade dem då det annars finns risk att läsaren gör tolkningar om 

jämställdhet utifrån deras kön vilket inte undersökningen ämnar studera. 

Innan SFI-lärarna intervjuades fick de läsa och godkänna ett samtyckesbrev, se Bilaga 2. I 

brevet informerades de bland annat om undersökningens syfte, att de skulle anonymiseras 

samt att de kunde avbryta sitt deltagande när de önskade. Intervjuinnehållet från diktafonen 

kommer att raderas direkt efter publiceringen av uppsatsen. Jag gjorde dessutom det talande 

språket till skriftlig, korrekt form vid utskrifterna eftersom det är möjligt att språket kan vara 

känsligt och utpekande för intervjupersonerna (se t.ex. Kvale, Brinkmann, 2012:204). I detta 

fall kan det vara känsligt eftersom jag intervjuade svensklärare. 

  Resultat 

Nedan presenteras resultatet utifrån undersökningens forskningsfrågor. Jag undersöker hur 

SFI-lärarna beskriver sitt arbete kring jämställdhet i undervisningen, vilka svårigheter 

respektive möjligheter de upplever kring ämnet samt hur det interkulturella samspelet kring 

jämställdhet i undervisningen framträder och hanteras av dem. Citaten nedan har valts ut för 

att exemplifiera och tydliggöra de teman som har relevans för frågeställningarna. 

Efter resultatdelen följer i diskussionsavsnittet en gemensam analys om resultatet kopplat 

till teorin om interkulturellt samspel och tidigare forskning. I resultat- och 

diskussionsavsnitten har jag valt att inte diskutera varje informant enskilt på grund av att det 

finns risk att det skulle kännas utpekande för dem. 
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 Hur beskriver SFI-lärarna sitt arbete kring jämställdhet i 

undervisningen? 

I följande avsnitt beskrivs inledningsvis informanternas syn på sina SFI-uppdrag och därefter 

hur och i vilken utsträckning jämställdhet integreras i undervisningen. 

Informanternas inställning till uppdraget varierar men samtliga beskriver det i första hand 

som ett språkligt uppdrag. Lee, Charlie och Eli uttrycker att de även har ett samhällsuppdrag. 

Kim beskriver att hens språkliga uppdrag går hand i hand med att stärka elevernas självkänsla 

i språket. Ellis, som undervisar på B-nivå, ser på sitt yrke som språklärare snarare än 

samhällsutbildare: 

Ellis: Jag fokuserar mest på kursplanen, på det stoff de ska kunna, de som är föreskrivna. På C och 

D-nivå är det mer fokus på samhället. Jag breddar inte för mycket för då kanske jag gör dem en 

björntjänst. De får också samhällskunskap men man ska inte behöva gå in för mycket i det. 

SFI-lärarna beskriver relativt samstämmigt att värdegrunden om jämställdhet är ett naturligt 

synsätt för dem i undervisningen. Ett exempel är när de delar in eleverna i blandade grupper 

med kvinnor och män. Vidare är jämställdhet inget de undervisar om explicit utan de försöker 

integrera jämställdhet när tillfället dyker upp. Lee säger att: 

Lee: Jag jobbar inte i teman. När jag skriver exempeltexter så tänker jag på det. När det kommer 

upp frågor eller ämnen i allmänhet då tänker jag att jag kan ta upp det. 

Även Ellis beskriver det allmänna förhållningssättet kring jämställdhet i undervisningen: 

Ellis: Man behöver inte gå in på “nu ska vi ha jämställdhetsvecka”. Det ska genomsyra hela arbetet. 

Man får ha det i åtanke. Jag tänker ganska sällan på det men är uppmärksam på om jag ser något 

gå emot någon jämställdhetsvärdering. 

Hur integreringen av jämställdhet i undervisningen görs och i vilken utsträckning, ser olika ut 

för SFI-lärarna. Charlie beskriver att hen lär ut ord som har med jämställdhet att göra för att 

öka elevernas förståelse. Lee uttrycker ett stort engagemang kring jämställdhet både privat 

och i sitt yrke. I ett utvecklingsarbete och för att arbeta medvetet med jämställdhet har hen 

gjort ett eget undervisningsmaterial. Materialet består av 300 ord som SFI-läraren anser är 

viktiga att kunna på D-nivå, som hen undervisar i.  

Lee: Jag försöker få in exempel så att det inte ska vara könsstereotypa normer kring yrken till 

exempel och att också homosexuella relationer är representerade. Jag försöker verkligen jobba 

medvetet med detta. 
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Vidare berättar Lee och Ellis att de använder det könsneutrala pronomenet hen mycket i 

undervisningen. De har också sett pronomenet i det digitala läromedel som de använder. Ellis 

berättar om det stöd hen får i det läromedel hen har stött på: 

Ellis: Könsneutralt pronomen är ju naturligt i undervisningen. Bara genom att titta på texter i 

läromedel... Det är ju det som utspelar sig i Sverige. Personerna och situationerna. De förmedlar 

inte några unkna värderingar. Man får det gratis när man läser läromedelstexter. 

Eli uttrycker en svårighet att hitta lättlästa texter om jämställdhet och Kim beskriver att det är 

svårt att arbeta med jämställdhet nu under distansundervisningen. Charlie däremot berättar att 

det finns mycket undervisningsmaterial som tar upp ämnen där jämställdhet finns som en del 

och distansundervisningen verkar inte hindra hen avsevärt.  

Charlie: Vi har en digital bok och där finns det bra färdiga texter om jämställdhet. Jag har tema 

Familj just nu och där kommer frågorna upp i form av allmänna diskussioner och så får eleverna 

skriva och berätta om hur det kan fungera i deras hemländer. 

SFI-lärarna berättar att de kan få och ofta tar stöd av sina kollegor i sitt arbete. Kim, Ellis, 

Charlie och Eli berättar dock att ämnet jämställdhet inte är något som är vanligt att de pratar 

om.  

Charlie: Vi kan diskutera det mesta och bolla tankar med varandra, men vi har inte diskuterat 

jämställdhet i undervisningen, men det har dykt upp kommentarer om kvinnans roll hemma. 

Lee berättar om ett nära samarbete med andra lärare på skolan samt närmaste chef. Lee har 

exempelvis haft ett gemensamt projekt med SO-lärarna på skolan. Projektets tema behandlade 

rättigheter och skyldigheter där jämställdhet och diskrimineringsgrunder var centrala delar 

och där innehållet integrerades i SFI-undervisningen. Eleverna diskuterade, såg på film, 

arbetade kring kvinnlig rösträtt, könsöverskridande identitet och homosexualitet. Ämnena 

diskuterades och Lee pratade om de svenska lagarna kopplat till dessa ämnen. Sedan dess är 

de ett stående inslag i Lees undervisning. Hen menar att det är viktigt att även på SFI ha med 

samhällsorienterade ämnen som en del i undervisningen. 

Lee: Många läser SO när de är nya i Sverige, men på SFI behöver man repetera dessa saker. Det 

går bättre att diskutera mer när de har mer erfarenhet efter några år i Sverige. 

Sammanfattningsvis beskriver informanterna att deras generella SFI-uppdrag har ett språkligt 

fokus. Tre av informanterna anser också att de har ett samhällsuppdrag. En informant belyser 

vikten av att stärka elevernas självkänsla i det svenska språket. Vidare beskriver 

informanterna att de ser jämställdhet som ett naturligt synsätt i undervisningen samt att de 

försöker integrera ämnet när tillfälle ges. På vilket sätt och hur mycket integreringen görs ser 
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olika ut för informanterna. I undervisningen ges exempel på hur de arbetar med ord, det 

könsneutrala pronomenet hen, teman och det stöd de får av kollegor. En av informanterna 

uttrycker ett särskilt engagemang för jämställdhet och ett gott samarbete med kollegor och 

närmsta chef. 

 Vilka svårigheter respektive möjligheter upplever SFI-

lärarna kring jämställdhet i undervisningen? 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis de svårigheter informanterna upplever i undervisningen 

kring jämställdhet. Därefter presenteras informanternas tankar kring de möjligheter de 

upplever. 

Alla mina informanter utom Lee upplever svårigheter kring arbetet med jämställdhet i 

undervisningen. Kim, Ellis, Charlie och Evi beskriver svårigheter av olika typer och grad. I 

föregående avsnitt beskrev Eli svårigheter att hitta lämpliga texter att arbeta med om 

jämställdhet. Kim beskriver att SFI inte har mycket spelutrymme utöver språkundervisningen 

och de nationella prov som eleverna gör under utbildningens gång vilket Kim anser försvårar 

jämställdhetsuppdraget. Ellis, som undervisar på B-nivå, ser elevernas bristande kunskaper i 

det svenska språket som en svårighet.  

Ellis: Jag har inte ett behov av att belysa jämställdhet specifikt. Men jag har väldigt låga nivåer så 

det är så att det kan vara svårt att prata om det. Det blir svårt rent språkligt att prata om det. Det är 

ett komplext innehåll. Saknar man språket är det svårt att göra det meningsfullt.  

Eli, som undervisar på C-nivå, upplever också elevers bristande kunskaper i det svenska 

språket som ett hinder att arbeta med jämställdhetsuppdraget, liksom hur gruppen är 

sammansatt mellan kvinnor och män. Elis klass består 80 % av kvinnor. Hen menar att detta 

blir en svårighet eftersom det blir svårt att dela upp kvinnor och män i jämna smågrupper. En 

annan svårighet är elevernas agerande i undervisningen. 

Eli: Den muntliga nivån är ganska låg. Man måste prata väldigt konkret. Det är svårt att få till en 

diskussion. De har som mål att diskutera saker men mycket beror på eleverna. Vissa är väldigt 

pratsamma och vissa har väldigt svårt att prata när de ska prata inför andra. 

Charlie, som också undervisar på C-nivå, beskriver att hen och eleverna har ett bra 

samtalsklimat i klassen. Distansundervisningen har dock gjort det svårare att diskutera saker 

när alla sitter framför sina skärmar hemma. Vidare menar Charlie att hen inte upplever några 

svårigheter explicit men hen blir allvarsam när hen tänker på det som hände i Paris för några 
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veckor sedan där en lärare blev mördad eftersom hen talade om religioner. Charlie reflekterar 

över i vilken utsträckning hen kan prata om religion med sina elever. 

Charlie: Tänk om någon av mina elever nämner för någon att jag skämtade om Jesus, Budda och 

profeten Mohammed. Så med en viss försiktighet kan jag inte prata om dessa saker. 

Majoriteten av informanterna ser möjligheter att arbeta med jämställdhet i undervisningen. 

Lee, Kim, Ellis och Charlie upplever att ämnet ger eleverna möjligheter att få nya perspektiv 

och insikter om jämställdhet i sin vardag i form av diskussioner och språkrelaterade uppgifter. 

Charlie: Om vi talar om sysslor i hemmet så kan en kvinna, en fru i hemmet, reagera på det och 

tänka “varför bara jag?”. Samtal kan få eleverna att tänka efter. 

Lee ser också möjligheter till att eleverna får nya perspektiv men hens målsättning är inte att 

påverka eleverna till stor grad utan hen vill att nya tankar ska komma från eleverna själva. 

Lee: Jag vill inte gå in med inställningen att de ska bli jämställda. Men om man lyfter ämnet kan 

de bli mer medvetna om de frågorna. Det är de lagarna som finns i Sverige. De har valt Sverige för 

att det är ett fritt land, ett jämställt land. De kan få upp ögonen för det och kanske ändrar sina 

värderingar. Jag har inte som mål att göra dem till feminister. Men jag hoppas att de som har 

antifeministiska värderingar ändå ska fundera på det.  

Sammanfattningsvis beskriver samtliga informanter utom en, svårigheter att arbeta med 

jämställdhetsuppdraget i undervisningen. Svårigheterna handlar om problem att hitta lämpliga 

läromedelstexter om jämställdhet samt ont om tid och utrymme på grund av undervisningens 

språkuppdrag och nationella prov. Vidare rör de upplevda svårigheterna hur gruppen är 

sammansatt av kvinnor och män samt elevernas vilja och förmåga till att diskutera ämnen 

generellt i undervisningen. En informant nämnde distansundervisningen som ett hinder. Två 

av informanterna, som undervisar i B-, samt C-kurs, beskriver elevernas bristande 

språkfärdigheter som en svårighet att arbeta med jämställdhet i undervisningen. 

Alla informanter utom en, ser möjligheter med att arbeta med jämställdhet i 

undervisningen. Möjligheterna rör att eleverna kan få nya perspektiv och insikter om 

jämställdhet i sin vardag. En informant uttrycker att hen vill att eleverna ska bli mer medvetna 

om jämställdhet genom självreflektion. 
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 Hur framträder det interkulturella samspelet om attityder 

kring jämställdhet för SFI-lärarna i undervisningen? 

I detta avsnitt återges inledningsvis hur det interkulturella samspelet framträder i 

undervisningen kring jämställdhet. I avsnittet därefter beskrivs hur SFI-lärarna hanterar det 

interkulturella samspelet kring jämställdhet i undervisningen. 

De flesta lärarna uttrycker positiva känslor när de beskriver sitt läraruppdrag. Det är främst 

genom deras attityder till läraruppdraget som det interkulturella samspelet framträder. Lee 

berättar att hon tycker att det är roligt att arbeta med eleverna på SFI: 

Lee: De är mer öppna och sociala. Det är lätt att komma i kontakt med människor som inte är födda 

i Sverige. Det är roligt att träffa och prata med människor från andra länder med olika bakgrunder. 

Lee och Charlie berättar att det är viktigt för dem som SFI-lärare att man tycker om 

människor, gillar att träffa människor från olika kulturer och att också vilja lära sig om andra 

människors kulturer. Lee talar om vikten av att visa omtanke och berättar att det är sekundärt 

att vara en duktig pedagog. Vidare beskriver Lee att det är spännande med olika värderingar 

och att det är utvecklande för hen personligen att få möjlighet att diskutera och undervisa 

eleverna på SFI med fokus på jämställdhet men också i den generella undervisningen. 

Lee: Jag umgås mycket med infödda svenskar med samma socioekonomiska bakgrund med 

akademisk utbildning. Därför är det spännande. Jag får inga utmanande åsikter, alla tycker samma. 

Studieväg två är roligt för då blir det lite längre bort från mig. 

Kim tycker att det är lättare att arbeta med vuxna än barn och anser att det viktigt att vara 

inkännande mot de vuxna eleverna. 

Kim: Med vuxna är man på samma nivå, man kan ha diskussioner och man är i samma ålder.  

 

Kim: Det är viktigt att ha en stor förståelse hur och vad eleverna kan känna och tycka om olika 

saker. 

Eli berättar att hon valde att arbeta på SFI för att de vuxna inlärarna har en hög motivation till 

att lära sig svenska då de själva har valt att komma till Sverige. Vidare beskriver Eli hur hen 

ser på utbildningens samhällsuppdrag. 

Eli: Det märks tydligt att det är svårt för dem att ta till sig information, då kan jag säga vad som 

gäller, till exempel vad gäller Covid. Men samhällsansvaret får inte ta överhanden. 

 

Eli: Man behöver sätta gränser för vad som är lärarens roll. Det är inte att ta hand om deras sociala 

problem. Man behöver lägga mycket vikt på rutiner i undervisningen.  
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Eli beskriver att SFI-elevernas utbildningsnivå har stor inverkan på jämställdheten i deras 

undervisning och utbildning. 

Eli: I spår 3, där de flesta kvinnor är medföljande till sina män och som har bott i Sverige ganska 

länge, har kvinnorna en annan roll än spår 2 som är mer lågutbildade, mer flyktingar och har 

lågutbildade män. Det är lätt att de kvinnorna i spår 2 hamnar i kvinnofällan vård av barn. Deras 

SFI-studier anses då mindre viktiga än mannens roll som bringar inkomst. I spår 3 finns väldigt 

starka kvinnor, väldigt högutbildade och har jobbat mycket i sitt land. De hamnar då i en annan roll 

här i Sverige, de blir då en “hemmamamma som pluggar lite”. Det kan vara rätt jobbigt för de 

kvinnorna. Jag är inte förvånad för det är ett system att det är så och det krävs mycket motivation 

för dessa kvinnor. I spår 2 har de mer kvar sin roll som de hade i hemlandet. De är lite isolerade i 

hemmet och de har inte lärt sig så mycket svenska fast de har bott i Sverige i fem, sex år. 

Vidare beskriver Eli att hen känner sig mer lik SFI-eleverna från spår 3 än från spår 2. 

Eli: Vi har samma kulturella bakgrund och det blir lättare att arbeta med de eleverna. De från spår 

2 förstår inte konceptet skola, hur den är upplagd och studieteknik. De gör så lätt för sig som möjligt 

och för lärarens skull. Spår 3 har lärt sig språk förut och vet. 

Kim beskriver att eleverna får nya lärdomar i undervisningen kring jämställdhet och nämner 

en kulturell aspekt. Vidare utvecklas Kim genom nya erfarenheter och kunskaper från 

eleverna. 

Kim: De får absolut nya insikter. Det är roligt för eleverna att träffa andra människor generellt. 

Men många vill hålla sig inom sin grupp. Jag lär mig också jättemycket av andra människor. Att 

arbeta med jämställdhet ökar förståelsen för andra människor men de får också träffa människor 

som är lika. 

Ellis berättar om hens upplevelser och tankar kring elevernas syn på deras olika kulturella 

bakgrunder. 

Ellis: Jag tror att det finns många tankar om andra kulturer här [i SFI-undervisningen, min.anm]. 

Någon från ett afrikanskt land har åsikter om en annan från ett annat afrikanskt land, till exempel 

en etiopisk och en somalisk elev. Det är något man tar med sig hemifrån. Jag trodde det skulle vara 

mer, men det är inte så mycket sådant. Eleverna har inte så många tillfällen att prata med varandra. 

Jag trodde att det skulle vara mer fördomar. När de väl lär känna varandra så tror jag att det 

försvinner. Då ser de inte bara representanter för sin kultur utan också som personer. 

I detta avsnitt framkommer informanternas attityder kring både sin egen och elevernas 

kulturella grupper. De flesta av informanterna uttrycker ett vi-de-perspektiv. Majoriteten av 

attityderna till andra kulturella grupper än sin egen är i regel positiva, även om negativa inslag 

också uttrycks. Slutligen förekommer etnocentriska delar men främst en medvetenhet och 

kunskap kring elevernas kulturella bakgrunder. 
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 Hur hanterar SFI-lärarna det interkulturella samspelet om 

attityder kring jämställdhet i undervisningen? 

I följande avsnitt beskriver SFI-lärarna sina tankar kring olika situationer i undervisningen om 

jämställdhet och hur de hanterar dessa. 

De flesta av SFI-lärarna beskriver att de aldrig eller sällan har upplevt svåra situationer 

eller konflikter i sin undervisning kring jämställdhet. Ett par av SFI-lärarna uttrycker en 

förvåning över det då de hade trott att de skulle mötas av fler och större reaktioner från 

eleverna. 

Lee: Jag blev förvånad att jag inte fick något mothugg. Eleverna satt och såg glada ut och nickade. 

I diskussioner som jämställdhet och HBTQ-frågor trodde jag att de skulle bli mer obekväma och 

uttrycka negativa åsikter. En person från Afghanistan sa till mig att “jag kom till Sverige för att det 

är friare här”. De som kommer till Sverige har ett öppnare sätt mot nya kulturer. 

Om det skulle uppkomma en svår situation i arbetet med jämställdhet beskriver de flesta av 

SFI-lärarna att de skulle hänvisa till Sveriges lagar. Lee redogör tydligt för sin ståndpunkt och 

hur gången skulle se ut. 

Lee: Man får tycka vad man vill men inte säga vad som helst. Det är de här lagarna som gäller. 

Om det är en konflikt med åsikter, inga problem. Om det skulle bli en konflikt om någon blir kränkt 

eller aggressiv, då skulle jag ta upp det med min chef. Då skriver man en incidentrapport vid 

enstaka företeelser eller upprepande. Vi har också ett elevhälsoteam att ta hjälp av.  

Kim berättar om sin pedagogiska roll i mötena kring jämställdhet med SFI-elever. Hen brukar 

försöka balansera elevers olika åsikter med forskning och humor. 

Kim: Jag har inte upplevt större konflikter, bara lite smågnabb. Det kan ha att göra med att eleverna 

kommer från olika kulturer och traditioner. Man får försöka dämpa de starkaste reaktionerna genom 

att prata om hur det ser ut i olika delar av världen. Jag försöker ha en neutral roll, en slags medlare. 

I Sverige är det helt okej att skaffa barn innan man har gift sig, då brukar jag göra det med lite 

humor. 

Längre fram i intervjun berättar Kim att hen har upplevt konflikter kvinnor emellan. Hen 

kopplar osämjan till deras kulturella bakgrunder och Kim resonerar om olikheter mellan 

dessa. 

Kim: Väldigt, väldigt sällan har jag upplevt att män försöker testa mig lite och sätta sig på mig i 

undervisningen om jämställdhet eller generellt. Men jag är lärare och jag accepterar inte det. Men 

jag har inte upplevt konflikter mellan män och kvinnor utan mellan kvinnor och kvinnor. Jag har 

både européer och elever från andra delar av världen och det krockar ibland. Vi är olika och vi 

kommer alltid att vara olika.  

Majoriteten av SFI-lärarna beskriver att det är viktigt att ha förståelse för människor som 

kommer från andra kulturer än den svenska. Kim beskriver också en känsla av maktlöshet i 
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undervisningen kring jämställdhet, samtidigt reflekterar hen kring sin egen kultur samt hur 

konflikter kan lösas. 

Kim: Man måste försöka förstå varandra. Det vore konstigt om det aldrig blir konflikter, man måste 

få tycka och tänka vad man känner. Våra beteenden kan ju andra finna konstiga. Men det är svårt, 

ibland står man ju handfallen. Men då kanske man får ta det vid ett annat tillfälle och ibland bara 

släppa det och inte riva upp det igen. 

Ellis har inte upplevt några konflikter men beskriver att hen heller inte bemöter elevers 

eventuella kränkande kommentarer. 

Ellis: Ett par gånger har det dykt upp att en elev gjort sig lustig över homosexualitet. Jag har 

uppfattat det i tonfallet. Jag har inte försatt mig i de situationerna själv, då kanske det skulle ha 

dykt upp fler situationer. 

Eli berättar att hon har upplevt att manliga elever har påstått att homosexualitet inte finns i 

deras hemländer. Hen blir inte förvånad över att de männen tycker så men vid ett tillfälle 

uppkom en diskussion om mänskliga rättigheter mellan Eli och en kvinnlig elev.  

Eli: Med kvinnan undrade jag “Vad gör hon i Sverige?”. Hon verkar inte acceptera svenska normer 

och värderingar. 

Sammanfattningsvis beskriver informanterna inga eller få konflikter eller situationer som har 

upplevts svåra i undervisningen kring jämställdhet. De beskriver hur de på olika sätt hanterar 

eller skulle hantera dessa. En informant skulle hänvisa till Sveriges lagar för att belysa sin 

ståndpunkt. Vidare har hen en tydlig gång för hur hen rapporterar svåra situationer till 

ledningen. En annan informant klargör vikten av att hålla en neutral roll i en konflikt och vara 

en medlare mellan kulturella grupper, även sin egen grupp. Två av informanterna upplever att 

problematiska undervisningssituationer kan vara svårhanterliga, och de fokuserar inte på utan 

närmast undviker sådana undervisningssituationer. Flera lärare understryker vikten av att ha 

en förståelse för elevernas bakgrunder. 

  Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att ur ett interkulturellt perspektiv undersöka hur SFI-lärare arbetar 

med vuxenutbildningens värdegrund kring jämställdhet. I följande diskussionsavsnitt 

diskuteras undersökningens fyra frågeställningar baserat på tidigare forskning, samt teorin om 

det interkulturella samspelet utifrån två faktorer: attityder och etnocentrism. Därefter dras 

slutsatser av resultatet. 
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Den första frågeställningen berör hur informanterna beskriver deras generella SFI-uppdrag. 

Lärarna upplever att de har ett språkligt fokus vilket är i enlighet med kursplanen för SFI 

(2012). Vidare anser tre av informanterna att de även har ett samhällsuppdrag. Att samtliga 

SFI-lärare inte betraktar SFI-läraryrket som ett samhällsuppdrag kan ses vara ett tecken på 

utbildningens mångfacetterade uppgifter vilket ofta är en utmanande del i SFI-läraryrket 

(Norlund Shaswar, Wedin, 2020:13–14). Samtidigt beskriver lärarna jämställdhet som en 

naturlig del i undervisningen och har en positiv attityd till ämnet. Eftersom jämställdhet kan 

ses vara en del av samhällsuppdraget kan detta tolkas som motsägelsefullt. En förklaring till 

denna inkonsekvens kan ha att göra med den historiskt starka, svenska identiteten med 

jämställdhet som norm (Rosén, 2013:146). På så vis kan en etnocentrism för den egna 

gruppen, “vi-gruppen”, observeras hos lärarna. Man ser sin egen kultur som världens centrum 

(Stier, Sandström Kjellin, 2009). 

SFI-lärarna beskriver att de försöker integrera värdegrundsuppdraget om jämställdhet i 

undervisningen. Integreringen görs på olika sätt. Ett par av SFI-lärarna arbetar i teman och där 

kan en jämställdhetsundervisning märkas. Det kan likställas med Roséns historiska studier om 

hur jämställdhet undervisades om “snarare än något som kan diskuteras och ifrågasättas” 

(2013:150). På så vis kan en etnocentrisk hållning märkas. Dock berättar de flesta av SFI-

lärarna att diskussioner är centrala i deras undervisning. Vidare beskriver majoriteten av SFI-

lärarna att jämställdhet integreras i stora delar i den dagliga språkundervisningen. Två SFI-

lärare berättar om det könsneutrala pronomenet hen och en SFI-lärare använder ordlistor med 

ett medvetet urval av ord som inte speglar en heteronormativitet. Vidare nämner inte SFI-

lärarna något om hur deltagarna kan behandlas olika på grund av deras kön i undervisningen. 

Det kan tolkas som att det finns en likhetsnorm hos lärarna (Tallberg Broman, 2002:22).  

Sammanfattningsvis arbetar samtliga av SFI-lärarna med jämställdhet i undervisningen. I 

likhet med Skolinspektionens SFI-granskning visar min undersökning att SFI-lärarna arbetar 

mer eller mindre medvetet kring värdegrunden kring jämställdhet. 

Den andra frågeställningen behandlar vilka svårigheter samt möjligheter som lärarna 

upplever kring jämställdhet i undervisningen. Majoriteten av lärarna beskriver svårigheter att 

arbeta med jämställdhet. Svårigheterna är av olika karaktär och vissa är motsägande. 

Exempelvis beskriver en lärare att det är enkelt att hitta relevanta läromedelstexter som 

utgångspunkt för diskussioner. En annan lärare berättar om hur svårt det är att hitta bra 

arbetsmaterial för deltagarna. Vidare arbetar de flesta av lärarna självständigt med 

värdegrunden om jämställdhet utan att till stor del diskutera och ta hjälp av sina kollegor, trots 
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att några av lärarna upplever att de har svårt att hinna med värdegrundsuppdraget i sin 

undervisning. Att arbeta ensamt kan leda till att planeringen av värdegrundsarbetet försvåras 

och lärarna kan ha svårt att få de insikter som Stier och Sandström Kjellin beskriver att lärare 

behöver för att uppnå en interkulturell medvetenhet (2009:123). 

Stier och Sandström Kjellin beskriver grupperingar som naturliga för människor (2009:13). 

Hos informanterna kan grupperingarna ses som ett vi-de-perspektiv mellan sig själva och 

elevgruppen och det verkar skilja sig åt i vilken utsträckning som lärarna reflekterar och är 

medvetna kring grupperingen.  

De möjligheter lärarna beskriver handlar om att deltagarna kan få nya insikter och 

perspektiv på jämställdhet i sin vardag. Majoriteten av lärarna kan tolkas ha inställningen att 

deltagarna har en förlegad syn på jämställdhet samt att lärarna ser det som en viktig uppgift 

att göra eleverna medvetna om jämställdhet. Här kan ses en attityd till gruppen svenska som 

invandrare i form av en etnocentrisk karaktär. En tolkning kan vara att lärarna ser deltagarna 

som annorlunda, traditionella och kulturbundna, till skillnad från den svenska, jämställda 

mannen och kvinnan (Rosén, 2013:146). Samtidigt kan resultatet också tyda på en kunskap 

kring andra länders lagar och kulturer. Få informanter beskriver sina eventuella egna 

kunskapsluckor eller brister kring att arbeta med jämställdhet. Det kan dock förklaras av att 

det inte var ett område som jag specifikt frågade efter i intervjun. Avslutningsvis verkar 

samtalsklimatet i de flesta elevgrupperna vara god. Detta indikerar att flera SFI-lärare har ett 

”vi-språk” i klassen som förenar dem vilket Lorentz beskriver är positivt för gemenskapen 

och kommunikationen (2009:116).  

Den tredje och fjärde frågeställningen berör hur det interkulturella samspelet framträder 

hos lärarna och hur det hanteras av dem. I resultatet framträder lärarnas attityder kring sin 

egen och deltagarnas kulturella grupper. Lärarnas attityder till sin egen kulturella grupp är 

främst positiva. Stier Sandström och Kjellin skriver att det är naturligt att man positionerar sin 

kulturella grupp som positiv och den andra gruppen som annorlunda (2009). Det senare visar 

sig exempelvis hur SFI-lärarna uttrycker både positiva och mer skeptiska attityder om 

deltagarna. Vid ett par tillfällen förekommer även etnocentriska inslag. Enligt forskarna är 

dessa attityder inte medvetna eller avsiktliga tankar eller känslor (Stier Sandström, Kjellin, 

2009:107). Dock betonar forskarna att det är utmanande men viktigt för kommunikationen att 

lärare som arbetar med mångkulturella grupper reflekterar och blir medveten om sin kulturella 

prägling (2009). 
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I resultatet syns exempel på en medvetenhet och kunskap om sin egen och deltagarnas 

kulturella bakgrunder. Det framkommer genom några av SFI-lärarnas nyfikenhet och 

öppenhet mot andra kulturer samt hur de ser kulturmötena med eleverna som personlig 

utveckling. Vidare berättar SFI-lärarna att det är viktigt att ha en förståelse för elevernas 

kulturella bakgrunder. 

Ett par av SFI-lärarna kan tolkas ha svårigheter med det interkulturella samspelet och hur 

de ska handskas med kulturmötena kring jämställdhet. Stier och Sandström Kjellin skriver att 

det är vanligt att man uppfattar kulturmöten som en svår situation eller rentav en konflikt 

(2009:13). Majoriteten av informanterna har dock inga sådana exempel. Det kan vara ett 

tecken på att de besitter en interkulturell medvetenhet och därmed har kunskap om hur de ska 

hantera samspelet vid kulturmöten. Några av SFI-lärarna reflekterar kring och ger exempel på 

hur de skulle handskas med svåra situationer och beskriver sina kunskaper och erfarenheter på 

ett medvetet sätt. Således blir dessa möten givande och ger möjligheter till ett bra samspel 

(Stier, Sandström Kjellin, 2009:14).  

 Avslutning 

Undersökningens syfte var att utifrån ett interkulturellt perspektiv studera hur SFI-lärarna i 

studien arbetar med vuxenutbildningens värdegrund kring jämställdhet. Sammanfattningsvis 

visar resultatet att lärarna arbetar med jämställdhet i olika medveten utsträckning, vilket 

överensstämmer med Skolinspektionens SFI-granskning (SOU, 2018). Vidare visar resultatet 

att lärarna har en positiv attityd till jämställdhet samt att de försöker integrera jämställdhet i 

språkundervisningen. Svårigheter kring uppdraget rör problem med att hitta relevant 

undervisningsmaterial kring jämställdhet samt ont om tid att hinna med 

värdegrundsuppdraget. Lärarna upplever att eleverna får nya insikter och perspektiv i arbetet 

kring jämställdhet. De uttrycker främst positiva attityder om deltagarnas kulturella 

bakgrunder, även om etnocentriska inslag förekommer. Majoriteten av lärarna hanterar sina 

attityder genom att ha en öppenhet och nyfikenhet om andra kulturer än sin egen. 

Avslutningsvis visar lärarna i undervisningen exempel på en medvetenhet kring sin kulturella 

bakgrund. 

Skolinspektionens SFI-granskning visar att lärarna arbetar med jämställdhet i 

undervisningen på ett praktiskt sätt med exempelvis könmixade grupper (SOU, 2018). 

Resultatet från min undersökning indikerar dock att ett sådant jämställdhetsarbete ur ett 
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interkulturellt perspektiv är otillräckligt för SFI-lärare. Lärarna behöver dessutom uppnå en 

medvetenhet kring sin kulturella prägel samt elevernas kulturella bakgrunder för att ett 

givande samspel och förenklad kommunikation i undervisningen kring värdegrundens 

jämställdhetsuppdrag ska ske. Vidare tyder undersökningens resultat på att SFI-lärare som har 

positiva attityder till och kunskap om elevgruppens kulturella bakgrunder samt en 

medvetenhet kring sin kulturella prägling upplever färre svåra situationer i undervisningen 

kring jämställdhet. Dessa faktorer verkar öka lärarens trygghet för hur de ska hantera 

samspelet i kulturmötena. Resultatet tyder även på att lärarna behöver stöttning av kollegor 

och skolledning för hur de ska arbeta med jämställdhet samt hur de ska hantera kulturmöten i 

denna kontext.  

Undersökningens resultat om kulturmöten och interkulturellt samspel bekräftar teorin från 

Stier och Sandström Kjellin (2009). Vidare har frågeställningarna besvarats och då 

kombinationen interkulturellt samspel och jämställdhet är nytt kan det hävdas att resultatet har 

lett till ny forskning. Dock är det svårt att dra generaliserbara slutsatser då undersökningens 

informantgrupp är liten. Studien kan bidra till att informanterna reflekterar kring sina egna 

attityder och kulturella bakgrunder samt uppmärksammar vikten av att ta stöd av sina kollegor 

om värdegrundsarbetet. Således har min förhoppning om undersökningen uppfyllts. I övrigt 

har SFI som utbildningsform uppmärksammats vilket är positivt i det mångkulturella samhälle 

vi lever i idag. 

Undersökningen fokuserade på gruppen SFI-lärare. För vidare forskning skulle det vara 

intressant att studera interkulturellt samspel och jämställdhet utifrån fler faktorer och göra en 

bredare analys. Framförallt vore det intressant att undersöka hur lärarnas kön, ålder och 

etnicitet påverkar det interkulturella samspelet i undervisningen kring jämställdhetsuppdraget. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Introduktionsfrågor:  

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat som SFI-lärare samt på nuvarande arbetsplats? 

 Hur kom det sig att du ville arbeta som SFI-lärare? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vad anser du är ditt uppdrag som SFI-lärare? 

 Vilka kompetenser och egenskaper anser du är viktiga som SFI-lärare? 

 Vilka tankar får du när du läser vuxenutbildningens värdegrund kopplat till 

jämställdhet? 

“Vuxenutbildningen ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om 

vad som kan uppfattas som kvinnligt och manligt.” 

 

Huvudfrågor: 

 Hur arbetar du med jämställdhet i undervisningen?  

 Berätta om ett par konkreta exempel på ditt arbete med jämställdhet i undervisningen. 

 Beskriv vilket stöd du får och vilket stöd du önskar att du hade. 

 Upplever du några svårigheter att arbeta med jämställdhet i SFI-undervisningen? I 

sådana fall, vilka svårigheter?  

 Vilka möjligheter upplever du finns i arbetet med jämställdhet i SFI-undervisningen? 

Vad underlättar ditt arbete? 

 Finns det något eller några specifika tillfällen/områden då du arbetar/väljer att inte 

arbeta med jämställdhet? Vilka tillfällen? Varför just dessa tillfällen? 

 Upplever du att eleverna får nya tankar, insikter, perspektiv i undervisningen kring 

jämställdhet? Om ja, på vilket sätt? 

 Har du varit med om att det har uppstått diskussioner och/eller konflikter i 

undervisningen kring jämställdhet mellan dig och elev eller mellan elever? 

 Om ja, beskriv dessa tillfällen och hur du hanterar dem. 
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 Vad anser du behövs för att SFI-lärare ska känna sig trygga i undervisningen kring 

jämställdhet? 

 Är det någon mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Samtyckesbrev 

Information och samtycke för deltagande i studie 

2020-10-28 

 

Hej!   

Jag heter Malin Strängby och jag studerar Svenska som andraspråk C vid Uppsalauniversitet. 

Där i ingår en uppsatskurs. Jag kontaktar er eftersom jag behöver intervjupersoner till studien.  

Jag vill undersöka hur SFI-lärare upplever och beskriver sitt uppdrag gällande jämställdhet 

i undervisningen. Det kan till exempel handla om vilka tankar du får när du läser om 

vuxenutbildningens värdegrund om jämställdhet samt vilka hinder och möjligheter du stöter 

på som SFI-lärare i undervisningen kring jämställdhetsfrågor. Jag hoppas att studien kan öka 

förståelsen för SFI-undervisningen ur lärarens perspektiv. 

Intervjun kommer att ta ca 45–60 minuter och intervjun kommer att spelas in. Ingen annan 

än jag kommer att lyssna på intervjun och allt material kommer att förstöras när studien är 

klar. Ditt namn, kön och arbetsplats kommer att vara anonymt i uppsatsen. Jag kommer att 

dokumentera, analysera och sedan publicera materialet. Det är helt frivilligt att delta och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

Jag skulle bli väldigt glad om du kunde hjälpa mig!  

Du kan kontakta mig på:  

mail: xxx    mobil: xxx 

 

Jag har läst och förstått den skriftliga informationen som jag har fått om forskningen, och jag 

samtycker till att delta i studien:  

Namnteckning: 

…........................................................................................................................  

Namnförtydligande: 

…........................................................................................................................  

Datum: 

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

 

Med vänlig hälsning, Malin Strängby 


