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Abstract	  
 

The education for teachers involves an aspect regarding values in practice, which also contains 

a dimension of non-discrimination. Meanwhile, research shows problems regarding 

discrimination on the universities in Sweden, for instance in Bayatis dissertation about 

exclusion of racified students reveal. The purpose of this study is, through discourse analysis 

of selected quotes from the course literature at Södertörn’s education of teachers in after-school 

activities using the key-terms ”immigrant”, ”Swedish” and ”culture”, review the underlining 

values and norms that are being transferred to the students. 

 

The conclusions in this study supports existing research on the matter that problems exist in 

regards to exclusion of students at the universities in relation to implicit conceptions about race, 

varying and excluding definitions of the social category, ”Swedish” and that these aspects put 

together creates a written creation of ”the other” and leads to a slim image of the expected 

receiver of the literature. More research needs to be conducted to examine how it is on other 

universities in Sweden and how the students there perceive these events. 
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Sammanfattning	  
 

Utbildningen för lärare innehåller en aspekt kring värdegrundsarbete, vilket innehåller en 

dimension av icke-diskriminering. Forskning visar samtidigt att det finns problem med just 

diskriminering på Sveriges lärosäten, som till exempel Bayatis avhandling om exkludering av 

rasifierade lärarstudenter påvisar. Syftet med med denna studie är att genom en diskursanalys 

av valda citat ur kurslitteraturen på Södertörns utbildning av lärare i fritidshem genom 

nyckelorden ”invandrare”, ”svensk” och ”kultur” närmare granska vilka underliggande 

värderingar och normer som förmedlas till studenterna.  

 

Slutsatserna i denna studie stödjer befintlig forskning om att det finns problem med exkludering 

av studenter på lärarutbildningen kopplat till implicita förställningar om ras, varierande och 

exkluderande definitioner av den sociala kategorin ”svensk” samt att det detta sammantaget 

skapar ett framskrivande av vissa människor som “den andre”, leder till en snäv bild av den 

förväntade mottagaren av kurslitteraturen. Mer forskning skulle behövas för att undersöka hur 

det ser ut på övriga landets lärosäten samt hur detta upplevs av studenterna själva.  

 

Nyckelord: Invandrare, svensk och kultur 
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Inledning 

 

Utbildningen för lärare har som uppdrag att utbilda människor för ett framtida liv som 

yrkesverksamma i skolan. Detta uppdrag innehåller också en aspekt kring värdegrundsarbete, 

att förmedla de normer och värden som ska genomsyra skolan enligt styrdokumenten som 

reglerar skolans verksamhet. Det står till exempel i grundskolans läroplan att “Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning/.../ Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.” (Skolverket 2011:7) 

  

Grundskolans läroplan är alltså tydlig med att skolan har som uppdrag att aktivt motverka 

diskriminering och främlingsfientlighet. Men vad betyder detta egentligen? 

Diskrimineringsarbetet ska utgå från de diskrimineringsgrunder som finns i 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) men hur denna ska motverkas och vad som faktiskt ska 

räknas som diskriminering eller kränkande behandling, eller vad som definierar 

främlingsfientlighet framgår inte. Detta öppnar således för egna definitioner av det som ingår i 

uppdraget. Rektorer kan därför idag fatta vitt skilda beslut i frågan om Sverigedemokraterna är 

välkomna till deras skola eller inte i samband med valrörelser och olika skolor har olika gränser 

för vad som anses vara kränkande behandling i skolmiljön. Fler exempel finns i olikheter såsom 

huruvida det är lämpligt att sjunga svenska nationalsången i skolan, hålla skolavslutningar i 

kyrkan, servera fläskkött i skolmatsalen och hur kommuner tar emot nyanlända barn från andra 

länder. 

  

Det verkar helt enkelt inte finnas någon tydlig konsensus kring vilka normer och 

värderingar skolan i praktiken ska förmedla till eleverna eller hur detta ska gå till. Men trots 

uppdragets otydlighet är det likväl inskrivet i skolans styrdokument, och det är därför en viktig 

del även av lärarutbildningens uppdrag att förmedla värderingar och normer i enlighet med 

läroplanen till studenterna. För att förstå vilka normer och värderingar som faktiskt förmedlas 

till lärarstudenterna avseende diskriminering och främlingsfientlighet, och i förlängningen kan 

ligga till grund för hur läroplanens otydliga mål de facto implementeras, är det därför intressant 

att analysera hur lärosätena, som är satta att utbilda grundskolans personal, förstår detta.  Det 
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är trots allt skolans personal som sist och slutligen är satta att implementera och se till att 

läroplanen efterlevs. 

 

 

Tidigare	  forskning 

 

I sin doktorsavhandling; Den andre i lärarutbildningen fokuserar pedagogen Zahra Bayati 

(2011) på hur lärarstudenter upplever sin studietid. Detta är en kvalitativ studie baserad på 

intervjuer med ett antal studenter med utomeuropeisk bakgrund som har upplevt det hen kallar 

för rasifiering på sina utbildningar. Avhandlingen ger en bild av en lärarutbildning som har 

problem med diskriminering av studenter som rasifieras. 

  

Hen bygger mycket av sina resonemang på skapandet av “den andre” och streotypifieringar av 

studenter både i bemötande och under diskussioner i seminarier . Dessa steroetypifieringar visar 

sig ofta genom de olika begrepp som används för att kategorisera människor som till exempel 

”invandrare” ”invandrarkvinnor” eller ”invandrarfamiljer”, både i bemötandet från lärosätena 

och undervisningssituationer (Bayati 2014:179-181). Diskriminering tar sig också uttryck i 

studentgruppen, genom att till exempel studenter som rasifieras blir exkluderade från 

grupparbeten av vita studenter eller att deras svenska och utbildningsval kommenteras. Av 

intervjuerna framkommer att detta leder till allt ifrån att studenter som rasifieras väljer att vara 

tyst om denne känner sig illa tillmods efter en diskussion om till exempel ”invandrare” eller att 

någon får problem när denne försöker utmana en idé kopplade till kategorierna som tagits upp 

under utbildningen. Avhandlingen visar att ”vardagsrasismen i lärarutbildningen upplever de 

intervjuade studenterna starkare (än ute i samhället) då de inte förväntar sig den, och för att den 

står i motsats till allt som förespråkas i lärarutbildningen och styrdokumenten för deras 

kommande lärarpraktiker” (Bayati, 2014:186). 

  

En av Bayatis stora huvudpoänger med avhandlingen är att lärosätena måste inse att detta 

handlar om strukturella problem och inte bara enskilda fall av enskilda människor som känner 

sig illa till mods. Hen menar att lärarutbildningarna bör arbeta aktivt med dessa frågor för att 

vara en utbildning i tiden och inte en utbildning som vilar på gamla koloniala idéer där vissa 

människor inte blir inkluderade. 

Originalkopian
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Pedagogen MariAnne Fridlund tar upp liknande aspekter av lärarutbildningen som Bayati i sin 

uppsats om likabehandling på lärarutbildningen. Hens forskning visar att det finns förutfattade 

meningar bland lärosätenas personal om vissa studenter på lärosätena och att dessa får 

konsekvenser för studenterna. Det kan till exempel handla om att en lärare får en klasslista och 

läser namnen och redan där och då får en föreställning om vissa studenter utefter till exempel 

vilket efternamn denne bär, där vissa namn kopplas ihop med en föreställning om att 

studenterna kommer att ha bristande kunskaper i svenska språket. Fridlund menar att detta 

innebär att ”mötet sker långt innan man möts fysiskt” (Fridlund 2010:60) 

  

Fridlund tar också upp aspekten av hur den svenska självbilden ser ut. Hen anser att många som 

ingår i den självbilden anser sig redan kunna och förstå sig sig på de mänskliga rättigheterna. 

Denna bild är enligt Fridlund oproblematiserad och kan leda till problematisk behandling av 

dessa frågor av lärare på högskolorna och universiteten i landet då självbilden gör dem blinda 

att se sina egna brister. Men hen menar utifrån sina resultat att det tvärtom ”finns all anledning 

till att fundera över det egna yrkesmässiga agerandet som lärare i högskolan, när det gäller 

mänskliga rättigheter och likabehandling” (Fridlund 2010:59) 

	  

Teorier 

 

Teorierna är valda utifrån att de går att koppla ihop med mina frågeställningar. 

Rasifieringsbegreppet kopplas till förställningar om ras, att skriva fram “den andre” är kopplat 

till frågan om detta och vithetsnormen för att belysa eventuella rasföreställningar kopplat till 

vithet. Och perspektivet socialkonstruktivismen är vald för att diskursanalys blir hjälpt av detta. 

 

 

Socialkonstruktivistiskt	  perspektiv	  

 

Perspektivet på denna studie är konstruktivistiskt. Statsvetaren Boréus menar att detta måste 

göras om jag ska använda mig av diskursanalys som verktyg. Hen säger att ”språkanvändningen 

och andra sociala praktiker, det vill säga de regler och konventioner som människor följer i sitt 
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handlande på något område, skapar mening” (Boréus, 2011:164). Det handlar alltså om att det 

inte blir meningsfullt utan att få och ta till sig givna konventioner att följa. Vilka dessa 

konventioner är sätter alltså ramarna för vilken mening text kan ha, varför de är viktiga att 

synliggöra. Detta är vad ett konstruktivistiskt perspektiv handlar om. I denna studie används 

detta perspektiv utifrån dessa tankar för att det ska bli tydligt att förställningar om olika 

företeelser inte är statiska, utan just skapas, konstrueras och upprätthålls  hela tiden och därför 

kan kritiseras och förändras. 

 

Språket är en social konstruktion. Det innebär att språket konstrueras i samspelet mellan en 

mottagare och en förmedlare. (Svensson 2009:32) I denna studie används detta perspektiv för 

att förstå hur språk konstrueras i text mellan just förmedlaren och mottagaren. Språket och i det 

här fallet, diskursen skapas och konstrueras i språket som kurslitteraturen förmedlar. Det stärker 

användandet av detta perspektiv i diskursanalysen i studien. 

 

 

 

	  

Att	  skriva	  fram	  “den	  andre”	  

 

Sociologen Barinaga (2015)  menar att sociala kategorier delvis uppstår genom skrivandet av 

dessa då “Språket har förmågan att skapa det man talar om; de kategorier vi använder oss av 

för att beskriva världen skapar i samma stund den sociala verklighet som beskrivs.” (Barinaga 

2015:2) Barinaga tar upp hur en, i text, därför kan skriva fram något istället för att skriva om 

något. Hen menar att om sociala kategorier används om människor i text får läsaren en 

upplevelse av att antingen tillhöra den eller exkluderas och således brukas våld på den tilltänkta 

kategorin om läsaren känner att denne inte är en del i gruppen. Det kan tänkas vara så att genom 

text kan någon, i egenskap av författare, tillse att en bild av något eller någon är på ett visst sätt 

utan att specifikt skriva ut just denna egenskap eller karaktärsdrag. Det räcker alltså ofta med 

att skriva något om en specifik kategori för att vara med och skapa en exkludering om än 

indirekt då texten till exempel indirekt kan anta en förväntad kategoritillhörighet hos läsaren 

därmed också skapar en föreställning om “den andre”, den som inte inkluderas som förväntad 

läsare.. 
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På så sätt skapas ett subjekt, en norm, som uppstår i motsats till något avvikande, det som i det 

här fallet kallas “den andre”. Framskrivningen säger alltså något både om normen och det 

avvikande. Detta resulterar, enligt Barinaga i ett framskrivande av “den andre”. 

 

Framskrivandet av “den andre” är, enligt Barinaga, extra problematiskt i den akademiska 

världen. Eftersom alla föreställningar om “den andre” som skrivs fram i texten är ett godtyckligt 

sätt att dela på det sociala utrymmet och ge vissa mer plats än andra kommer från någon som 

hjälper till att legitimera dessa föreställningar i egenskap av att vara akademiker eller forskar, 

något som samhället har lärt befolkningen att lita på och ta på allvar. Det är således ett effektivt 

sätt att befästa normer och värderingar genom text. (Barinaga 2015:5) 

 

 

Vithetsnormen	  

 

När denna studie diskuterar och använder sig av begreppet vithet är det för att förstå att det är 

skillnad mellan etnicitet och nationalitet när frågor om diskriminering och upplevelser 

diskuteras. Vithet kan handla om olika saker. Denna studie utgår från sociologen Ruth 

Frankenbergs tankar och diskussioner. Hen talar om tre olika sätt att förstå vithet. Dels som ett 

strukturellt övertag i till exempel samhället, dels som ett sätt för vita att se på sig själva, andra 

och på samhället. Sist handlar det om normer och praktiker som verkar i det fördolda och saknar 

beteckningar och namn. (Frankenberg 1993:1) 

 

Kultursociologen Iben Jensen (2007) pratar om vithet utifrån att detta är en social konstruktion 

i likhet med till exempel kategorier som kön som ofta diskuteras som en just en konstruktion. 

(Jensen 2007:117-118) Detta hjälper till att styrka Frankenbergs definition av vithet som just 

handlar om att bygga upp en hierarki utifrån olika föreställningar om människor. Det kan vara 

skillnader mellan män och kvinnor och i detta fall skillnader på föreställningar om att dela upp 

människor efter vad som kallas hudfärg.  
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Rasifiering	  och	  rasbegreppet	  

 

Etnologen Irene Molina beskriver kort rasifiering som en social process ”som legitimerar den 

sociala rangordningen utifrån en föreställning om människors väsenskilda och oföränderliga 

olikheter utifrån kulturella och/eller utseendemässiga tillskrivningar.” (Molina 2005:95) 

Molina menar alltså att rasifiering är en process genom vilken vissa personer tillskrivs 

egenskaper och beteendemönster enbart baserat på yttre attribut som hårfärg eller 

språkvariationer kopplade till föreställningar om ras.  

 

Molina talar om två nivåer av rasifieringsprocesser. Den ena handlar om ett samhällelig ordning 

där människor delas upp i ett hierarkiskt system utifrån olika föreställningar om skillnader 

mellan olika raser. Det andra kan förstås som att enskilda individer eller grupper rasifieras av 

andra individer eller grupper. Rasifiering är alltså processer som sker både på samhälls- och 

individnivå (Molina 2005:97). Utifrån detta perspektiv tillskrivs begreppen ras eller rasism 

alltså inte ha något essentiellt värde i sig, utan uppmanar till ett analytiskt fokus på de sociala 

praktiker och normer som möjliggör ett särskiljande mellan människor baserat på dessa 

föreställningar (Molina 2005:95) .  

 

Rasbegreppet är en social konstruktion men bottnar i en materiel förankring och visar sig som 

strukturerande maktmekanismer i samhället utifrån föreställningar om ras. (Molina 2005:108-

109) Dessa förställningar kan till exempel handla om att tillskriva någon med mörkt hår 

egenskaper endast baserat på detta faktum, eller att en nationalitet säger något om hur personen 

beter sig i vissa situationer och har sällan eller aldrig personen i fokus utan är en generaliserande 

bedömning av människor. 

  

 

Syfte	  och	  frågeställning	  
 

Tidigare forskning visar alltså att de institutioner som är ålagda att utbilda skolpersonal och 

förmedla läroplanens icke-diskriminerande uppdrag själva har problem med detta på sina 

lärosäten. Den forskningen fokuserar främst på skolmiljön på institutionerna utifrån studenters 

upplevelser, men beskriver inte innehållet i det material som används inom ramen för 
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utbildningarna. Syftet med med denna studie är därför att genom en diskursanalys närmare 

granska vilka underliggande värderingar och normer som förmedlas genom kurslitteraturen 

som tillhör lärarprogrammet, närmare bestämt litteraturen för Södertörns utbildning av lärare i 

fritidshem. Detta avser jag göra genom frågeställningarna:  

 

•   Vilka föreställningar om ras framkommer i kurslitteraturen?  

•   Hur definieras begreppet svensk i litteraturen och vilka räknas som tillhörande denna 

kategori?   

•   Förekommer framskrivandet av den andra och i så fall hur?  

•   Vem skrivs fram som förväntad mottagare av kurslitteraturen?  

	  
	  

Metod	  och	  material 

 

Foucault (1983) menar att det är meningslöst att söka efter en bakomliggande, hittills outtalad 

sanning om verklighetens beskaffenhet, eftersom en sådan sanning helt enkelt inte finns. Det 

enda vi kan göra är att studera de diskurser som råder för att förklara och tolka verkligheten 

eller delar av verkligheten, diskurser som även vi själva är en del av. Diskursanalysens mål är 

således inte att klarlägga vad människor egentligen menar eller hur saker och ting egentligen 

ligger till, eftersom den socialkonstruktivistiska tanke som diskursanalys bygger på menar att 

detta ”egentligen” inte existerar. Det enda som finns är språket och dess representation av 

världen. Således är språket en konstruktion, och det enda vi kan studera är just hur olika 

begrepp eller diskurser är konstruerade (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000).  

 

 

Diskursanalys	  	  

 

Den socialkonstruktivistiska grund som diskursanalysen vilar på innebär en förståelse av 

världen som socialt konstruerad, att verkligheten blir till genom våra konstruktioner av den. 

Diskursen som social praktik kan alltså förstås som ett dubbelriktat förhållande mellan 

diskursen och situationer, institutioner och strukturer där diskursen både formar dessa samtidigt 
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som den formas utav dem. I en kritisk diskursanalys förstås språket som en viktig del i 

vidmakthållandet och reproduktionen av sociala maktförhållanden (Fairclough & Wodak 

1997:258). Att analysera språkliga konstruktioner kan alltså vara ett sätt att både förstå 

diskursen och de maktförhållande som råder. Teorier om kritisk lingvistik menar att just ordval 

och grammatik är viktigt för denna förståelse (Bergström & Boréus 2012:25) varför nyckelord 

och analys av dess kontext är relevant för mitt syfte. Det är dock meningslöst enligt Foucault 

att söka efter en bakomliggande ”sanning” i språket, eller att utreda vad någon egentligen menar 

med sina ord, då även språket är socialt konstruerat. Genom en diskursanalys går det däremot 

att studera de diskurser som tillskriver språket betydelse, alltså de ramar genom vilka världen 

förstås och tolkas. Därför är diskursanalys en lämplig metod för att studera hur diskurserna som 

ger litteraturen på lärarutbildningen mening är konstruerade, alltså genom vilka föreställningar 

om hur världen är beskaffad som texten ges betydelse. Detta genom att analysera vilka 

föreställningar som tas för givet och ligger till grund för de påståenden som görs.  

 

Genom diskursanalys blir texten också behandlad utifrån vad som inte sägs (Boréus 2011:183). 

Det kan handla om att utlämnandet av något säger något om vilka värden texten förmedlar. Det 

går ju inte att söka efter nyckelord utifrån vad som inte sägs, eller skrivs ut, varför jag måste 

använda hela sammanhangen och citaten där nyckelorden finns för att analysera vad som inte 

sägs i relation till de valda nyckelorden, och vilka alternativa benämningar som hade varit 

möjliga utifrån andra diskurser. Denna avgränsning ligger i linje med vad Neumann (2003:52) 

säger om det är viktigt för en diskursanalys att vars tydlig med vad och vilka diskurser som ska 

analyseras. 

 

Frågeställningarna var initialt i arbetet breda och har preciserats under analysens gång. Detta 

finns det en anledning till. Frågorna bör inte färdigformuleras för tidigt i en diskursanalytisk 

process då det finns en poäng med en öppen hållning gentemot vad diskursen i fråga inbegriper. 

Det är ett sätt att orientera sig i frågorna och de sammanhang de ingår i innan en slutgiltigt 

formulerar sina frågeställningar. (Boréus 2011:183) 
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Urval	  

 

Studien är begränsad till ett slumpmässigt urval ur litteraturen för studenter som påbörjade sin 

utbildning i januari 2014 med en erfarenhetsbaserad kursplan på 180 högskolepoäng som 

resulterade i följande titlar:  

 

Krispedagogik, hjälp till barn och unga i kris (Raundalen & Schultz 2007) 

Pedagogiskt ledarskap – om att skapa goda relationer i klassrummet (Jensen & Löw 2007) 

Interkulturellt ledarskap – förändring I mångfald. (Lahdenperä 2008) 

Barns tankar om livet. (Hartman & Torstenson-Ed 2007) 

Barn i religionernas värld. (Berglund & Gunner 2011) 

Konflikthantering i Professionellt Lärarskap. (Hakvoort & Friberg 2015) 

Musik och språk – Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Jederlund 

(2011)  

 

Böckerna i urvalet utgör tillsammans en bredd i innehåll och är samtliga avsedda för bland 

annat lärarstudenter. 

 

Till att börja  gjorde jag en sökning i de valda böckerna utifrån nyckelorden invandrare, svensk 

och kultur, nyckelord som valdes ut efter en första grovläsning av materialet då de förekom i 

passager som är relevanta för mina frågeställningar. Dessa passager utgjorde sedan grunden för 

diskursanalysen. Ordens kontext blir sedan analyserad för att se om det finns några 

gemensamma nämnare kring dessa ord. Orden agerar som variabler i studien och ligger till 

grund för att se på innehållet på ett vetenskapligt sätt, det vill säga ett sätt att strukturera 

analysen. (Bergström & Boréus 2012:54-55) 

 

 

Etiska	  reflektioner	  	  

 

I denna studie tittas det närmare på de underliggande värderingarna i kurslitteraturen. Det 

handlar alltså inte om att rikta kritik mot personer utan att få syn på det omedvetna och 

underliggande som det är svårt att tänka på när en skriver text. Allt skrivs inom en rådande 

Originalkopian
Comment on Text
slumpmässigt, hur. Ordens kontext

Originalkopian
Comment on Text
HUr valdes nyckelorden.

Originalkopian
Comment on Text
hur är böckerna relevanta?
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diskurs och därför ska denna studie inte tolkas som personlig kritik till författare utan eventuell 

kritik är mot diskursen de verkar i. Det är av störta vikt att se till att de enskilda individerna 

behåller sin integritet. (Patel & Davidson 2003:63) Urvalet av böcker är slumpmässigt och jag 

har endast sökt på nyckelorden och valt ut citat därifrån. Det enda citat som ej innehåller något 

av nyckelorden är valt för att det innehåller ett av de teoretiska begrepp som används vid 

analysen och är något centralt, det vill säga ”vithet”. 

 

Det förhåller sig också självklart så att jag i denna studie riskerar att själv bli den del av det som 

jag undersöker. Till exempel i att skriva fram “den andre”. Jag, som forskare, är en del av det 

som skulle kunna kallas majoritetsbefolkningen och har själv aldrig varit personligt utsatt när 

det kommer till den typ av diskriminering som jag tar upp i denna studie. 
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Analys 

 

I denna del går jag igenom de utvalda citaten från kurslitteratur från utbildningen som studien 

undersöker. Citaten analyseras utifrån hur nyckelorden används och ges betydelse kopplat till 

mina frågeställningar.  

 

 

Nyckelord:	  Invandrare	  

 

Ordet ”invandrare” förkommer ofta i litteraturen i stort, särskilt i de sammanhang där 

mångkultur diskuteras, men det definieras inte. I boken Krispedagogik (Raundalen & Schultz 

2007) finns ett tydligt exempel på detta.  

 

“När vi valde ut lärare till intervjun, ville vi ha klassföreståndare som hade en stor andel 

invandrarelever i sin klass .Vi var ute efter lärare från mångkulturella klassrum för att 

kunna se variationerna i uppgifter med anknytning till internationella 

konflikter.”(Raundalen & Schultz 2007:163)  

 

Vad innebär då denna slentrianmässiga användning av begreppet invandrare i citatet? För det 

första framgår det inte vem som räknas som en invandrare enligt författarna. Åsyftas invandrare 

i bokstavlig bemärkelse, som någon som har invandrat till Sverige? Om en tittar närmare på 

citatet verkar så inte vara fallet då författaren förtydligar att de sökte efter lärare från 

mångkulturella klassrum för att på så sätt kunna säga något om internationella konflikter. Ur 

citatet som helhet går alltså att utläsa en förståelse för begreppet invandrarelever som en grupp 

som självklart har förståelse och kunskap om internationella konflikter. Varför skulle dessa 

barn automatiskt ha kunskaper kring detta? Det blir endast begripligt utifrån föreställningen att 

”invandrare” kommer från länder där internationella konflikter manifesteras, och att barnen i 

fråga har egna upplevelser av och specifik kunskap kring detta. Det blir alltså tydligt att det 

finns en underliggande definition av begreppet invandrare som inte bara innebär en person som 

invandrat till Sverige, utan som förutsätter en hel rad specifika erfarenheter och förutsättningar 

för att klassificeras till gruppen.   
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Att begreppet ”invandrarelever” är sammankopplat med en rad outtalade föreställningar om 

gruppen blir också tydligt i själva ordets sammansättning. Om det betänks att orden invandrare 

och elev sätts ihop som det gör här skulle det kunna tolkas som att det säger något om eleven 

som person att den är just ”invandrarelev”. Om en istället skulle skriva elev som har invandrat 

till Sverige säger det inte saker om eleven som människa. Det kan inte vara så att 

”invandrarelever” har någon gemensam egenskap som bara dessa elever har, men i citatet låter 

det som att just så är fallet.  

 

Det är också intressant att titta på vad som inte sägs. Begreppet ”invandrarelev” får bara 

betydelse i relation till något annat, i detta fall en elev som inte behöver ett epitet, vilka i detta 

fall kan antas vara en icke-invandrad elever eftersom inget annat nämns.. Enligt Barinaga kan 

detta ses som ett exempel på att skriva fram den i andre, i detta fall genom att förutsätta 

gemensam förförståelse kring begrepp och egenskaper kopplade till vissa grupper, utifrån en 

förförståelse som den icke-invandrade som norm som därför inte behöver benämnas (Barinaga 

2015:2).  

 

Om det är elever med erfarenhet av krig som författarna egentligen åsyftar, skulle en ju hellre 

kunna skriva ut till exempel barn med erfarenhet av krig istället. Då synliggörs också den 

bristande logiken i begreppsdefinitionen då det blir tydligt att denna grupp inte automatiskt har 

kunskap om internationella konflikter överlag. Bara för att ett barn har varit med om krig 

betyder det inte att de vet något om varför i största allmänhet.  

 

I ett annat citat synliggörs att det i kurslitteraturen även förekommer föreställningar om ras 

kopplade till invandrarbegreppet. Till exempel i boken Musik och språk (Jederlund 2011) finns 

följande att läsa: 

 

"Detta gäller oss svenskar och kanske i ännu högre grad många invandrargrupper." 

(Jederlund 2011:16) 

 

Här används alltså ordet invandrare igen och också här utan att definieras. I citatet som handlade 

om så kallade invandrarelever, var den andra gruppen (icke-invandrade) inte omnämnd utan 

gick att utläsa utifrån vad som inte sades i texten. I citat skrivet av Jederlund nämns en grupp 

att jämföra med, i detta fall svenskar som författaren även inkluderar sig själv och läsaren i 
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genom att skriva ut ett oss innan. Det innebär en förståelse av kategorin svensk som något 

oförenligt med kategorin invandrare, vilket i förlängningen innebär att en person som invandrat 

till Sverige enligt denna förståelse aldrig kan räknas som svensk. Genom att författaren skriver 

ut ett oss  kopplat till kategorin svensk synliggörs att både hen själv identifierar sig som detta 

och samtidigt söker en förväntad gemenskap med mottagaren som också förväntas räknas till 

kategorin. Det kan då sägas att användandet av ”oss svenskar” på detta sätt blir en exkluderande 

terminologi där människor som inte räknas som svenskar inte antas kunna vara mottagare av 

texten,  och i detta fall vara lärarstudenter. Men det innebär också en exkludering i form möjliga 

självdefinitioner, där en person som ser sig tillhörande både gruppen ”invandrare” och ”svensk” 

helt osynliggörs genom den dikotoma uppställningen. Detta går i linje med den exkludering av 

vissa studenter som Bayati (2010) presenterar i sin avhandling om skapandet av “den andre” i 

lärarutbildningen. 

 

Raundalen och Schultz framskrivande av kategorin ”invandrarelever” och med Jederlunds 

dikotoma föreställning om invandrargrupper och svenskar som både förekommer i 

kurslitteraturen ger alltså tillsammans en bild av invandrade barn som icke svenska. Det liknar 

etnologen Runfors iakttagelser från grundskolor där hen genom fältstudier visat hur barn med 

andra modersmål än svenska automatiskt kategoriseras som ”invandrarbarn”, även om de är 

födda i Sverige, och att kategorin ”invandrarbarn” i den vardagliga skolpraktiken ställs i 

motsats till kategorin ”svenska barn” (Runfors 2007:78). 

 

 

Nyckelord:	  Kultur	  

 

Ett av de andra nyckelorden som denna studie använder sig av är ordet kultur. I likhet med 

begreppet invandrare används detta ord ofta i litteraturen men definieras sällan eller aldrig. 

Ordet används ofta för att beskriva olikheter mellan människor eller grupper och i boken 

Pedagogiskt Ledarskap finns följande att läsa:   

 

”I gengäld är det viktigt att man som ledare för klassen har klart för sig att detta att barn 

och föräldrar (som uppvisar respekt för läraren) intar en underordnad position är en vanlig 

strategi i andra kulturer.” (Jensen 2011:124) 
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När en använder sig av benämningen ”andra” kulturer har en redan bestämt att det som tas upp 

utgår ifrån en särskild, en första kultur, som jag som mottagare förväntas ingå i eller i alla fall 

förstå vilken som åsyftas. Benämningen förutsätter ju att det finns en sådan kultur att 

kontrastera de ”andra” kulturerna mot.  Författaren påstår vidare att det finns ett vanligt 

beteendemönster hos dem hen menar tillhör andra kulturer och framskrivningen av “den andre” 

blir därmed också bokstavlig. Det enda som framgår explicit om vilka som kan tänkas tillhöra 

vilka kulturer är att den tilltänkta läraren (och läsaren) tillhör den första kulturen, då det är 

formulerat som att läraren måste ha vissa saker klart för sig kopplat beteenden i de ”andra” 

kulturerna. Läraren antas därav tillhöra en kultur där det beskrivna beteendet inte är normativt. 

Implicit går att förstå mer av citatet om en betänker det större sammanhanget det står i, nämligen 

att citatet är plockat ur ett kapitel som handlar just om vithet i skolan och vad som är viktigt att 

tänka på som lärare i relation till vithet. Mot den bakgrunden kan det också antas att den lärare 

som här åsyftas också läser sig som vit, och att de andra kulturer som åsyftas befolkas av 

människor som betraktas som ”icke-vita”. Detta kan förstås som en indirekt rasifiering av de 

människor som beskrivs tillhöra dessa ”andra” kulturer genom att som Molina påpekar påstå 

att beteendemönster hör ihop med yttre attribut kopplade till föreställningar om ras och olika 

rasers väsenskilda och oföränderliga olikheter (Molina 2005:95).  

 

Utifrån detta synsätt går att det också att fundera över om det beteendet som författaren menar 

att rasifierade föräldrar och barn beskrivs uppvisa, nämligen att inta en underordnad position 

gentemot skolan, skulle kunna bero på något annat än kulturell tillhörighet. För, som Molina 

påpekar, fyller rasifieringsprocesser också en funktion att legitimera en social rangordning som 

positionerar människor utifrån föreställningar om ras. Om det då stämmer som författaren 

påstår, nämligen att rasifierade föräldrar och elever underordnar sig lärare som läses som vita, 

skulle detta kunna förklaras utifrån makthierarkier och rasistiska strukturer snarare än 

egenskaper kopplade till kultur hos den underordnade. Det skulle i så fall bero på en process 

där en lärare som läses som vit också deltar (kanske omedvetet) i skapandet av ordningen, 

genom att överordna sig elever och föräldrar som rasifieras.   

 

Barinaga menar också att akademin och vetenskapen har ett särskilt stort ansvar för hur “den 

andre” konstrueras och skrivs fram eftersom det akademiska har en särskild makt att rättfärdiga 

formuleringar och språk genom sin särställning som betrodd auktoritet (Barinaga 2015:5). Att 

som i detta fall dels påstå något om hur rasifierade föräldrar och elever förhåller sig till skolan, 
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då det vid närmare analys antas vara dessa som befolkar ”andra” kulturer, och dessutom indirekt 

förklara detta som beroende på kulturella olikheter, blir därför en mycket grov generalisering 

som saknar både källhänvisningar och referenser. Men när det skrivs i akademisk text kommer 

läsare tillskriva det akademisk trovärdighet, varför det än mer bidrar till vidmakthållandet av 

de diskurser som råder.   

 

Att exempel-läraren i citaten också antas läsas som vit, och tillhörande den normativa ”första” 

kulturen, innebär också ett förfrämligande av läsare som inte passerar i dessa kategorier och 

betyder indirekt att den tänkta lärarstudenten definieras som vit. Det i sig innebär en 

exkludering av vissa lärarstudenter i likhet med Bayatis slutsatser.    

 

 

Nyckelord:	  svensk	  

 

Nu har nyckelorden ”invandrare” och ”kultur” analyserats från valda citat ur kurslitteraturen. 

Det framgår i tidigare analys att orden invandrare och kultur ibland används för att skriva fram 

“den andre”. I vilken kontext används då ordet svensk och vad säger sammanhanget om 

definitionen? Det finns inte heller här en genomgående definition i litteraturen utan 

svenskbegreppet ges betydelse först vid en analys av kontexten det skrivs ut i. I Boken Barns 

tankar om livet som handlar om barns existentiella frågor används svenskbegreppet ensamt, 

utan att explicit ställas emot någonting, men förväntas ändå säga något om gruppen. 

 

“Våra material visar alltså att kärnfamiljer med stora syskonskaror tycks ha blivit vanligare, 

men det har också stora utvidgade familjer eller länkade familjer, som består av skilda 

föräldrar i nya kombinationer med »mina barn, dina barn och våra barn«.Stora familjer av 

det slaget är vanligast förekommande i villaområden med svenska familjer.” (Hartman & 

Torstenson-Ed 2007:35) 

 

Nu pratar författaren om alltså svenska familjer, mer precist svenska familjer som bor i 

villaområden. Författarna urskiljer alltså det svenska från något som inte är svenskt, annars 

finns det ingen anledning att skriva ut det utan det hade då kunnat räcka med att skriva om 

familjer i villaområden. Denna något slarviga användning lämnar visserligen öppet för vem 

som helst att inkluderas i begreppet svensk familj, men riskerar också att förstås utifrån 



	   16	  

implicita föreställningar och svenskar i motsats till idéer om vem som är ”invandrare” och 

föreställningar om ”andra kulturer” som redogjorts för tidigare.  

 

I annan litteratur konstrueras svenskbegreppet i relation till en explicit grupp. Som till exempel 

i denna passage i boken Interkulturellt ledarskap (Lahdenperä 2008): 

 

”Detta kunde till exempel gälla motsättningar mellan samer och svenskar om jaktområden”. 

(Lahdenperä 2008:72)  

 

Här ställs alltså kategorin svenskar mot kategorin samer, vilket indirekt betyder att dessa två 

kategorier är oförenliga, en kan inte vara både samisk och svensk trots att många samer de facto 

är svenska medborgare. För att analysera detta kan det vara viktigt att tänka på att den av 

Sverige, Norge, Finland och Ryssland koloniserade samiska befolkningen ofta själva definierar 

sig som en egen kategori av just samer, separat från kolonialstaternas definitioner. Men om en 

talar om konflikter kring jaktmarker som samer rent juridiskt har rättigheter till som andra inte 

har, skulle det ju vara mer relevant att använda begreppen samer och icke-samer, eftersom 

samerna i detta fall är subjektet. Genom att istället ställa kategorin samer mot svenskar, påstår 

författaren indirekt att en samisk person inte också kan definiera sig som svensk, och 

omöjliggör därför en självdefinition som troligen ligger närmare hur många människor 

definierar sig, som både samisk och svensk. Samer boende på svensk mark är ju också svenska 

medborgare.   

 

Passagen är också intressant att analysera då den presenterar en ny definition av en svensk som 

en kategori för alla som inte är samiska. Plötsligt räknas alltså också en invandrad person som 

inte är samisk som svensk i kontrast till denna nya kategori; samer. Detta har alltså inte varit 

fallet i tidigare definitioner av svenskbegreppet där till exempel ”invandrare” ofta definierats 

som motsats till svenskar. Detta visar hur framskrivandet av “den andre” inte är en statisk 

process, utan där vilka som exkluderas och inkluderas i olika kategorier är föränderligt. Det 

synliggör det Barinaga säger om att kategorier inte speglar verkligheten utan skapar en 

verklighet genom sin användning (Barinaga 2015:2). Den sociala verkligheten blir alltså till 

genom hur kategorierna används, i detta fall vem som räknas som tillhörande kategorin svensk. 
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Samma typ av konstruerande av svenskhet ligger till grund för förståelsen av begreppet i en 

passage som lyfter in kategorin icke-svenskar som motsats till svenskar:  

 

“Samma hammarmodell råkar ibland icke-svenskar ut för i samtal med svenskar, som om 

det är hörseln och inte ordförståelsen som är problemet.” (Friberg 2015:93)  

  

Detta citat är taget ur en bok där författarna beskriver hur det kan gå till när någon inte behärskar 

språket och den som talar med denne börjar tala högra när kommunikationen verkar svår att 

tolka för mottagaren. Det intressanta här är att författaren verkar skriva detta i syfte att 

synliggöra hur rasism kan tas sig uttryck men samtidigt gör det svenska till norm då citatet hen 

väljer att säga skriva just svenskar och icke-svenskar, som att allt relateras till det svenska. En 

annan, mindre normerande formulering, skulle kunna vara svensktalande mot icke-

svensktalande. Det skulle visserligen utgå från det svenska språket som norm, men skulle 

åtminstone inte handla om människan i sig utan dennes språkkunskaper. Det blir en annan norm 

som inte är direkt riktad mot identitet som begreppet svensk antyder utan fokus hamnar då mer 

på vilka färdigheter personer besitter. 

 

Kategorin svenskar framstår visserligen som föränderlig i relation till andra kategorier i 

kurslitteraturen, men det förekommer även underkategorier inom svenskbegreppet som smalnar 

av svenskbegreppet något. Till exempel i följande citat från boken Barn i religionernas värld 

(Skogar 2011). 

 

 “De blivande lärare som läste boken Språk – myt – tradition kring 1990 var alla etniska 

svenskar.” (Skogar 2011:11) 

 

Begreppet etniska svenskar hörs då och då i debatten på på politisk nivå men även i 

kulturdebatter. Vad detta egentligen är, i likhet med övriga begrepp som används som nyckelord 

i denna studie, är det inte något som definieras.  

 

Vad är då skillnaden på icke-etniska svenskar och etniska svenskar? Om vi återgår till 

invandrarbegreppet för en stund och tänker på att någon som är invandrad till Sverige, eller 

barn till någon som invandrat till Sverige, ibland beskrivs som tillhörande kategorin svensk kan 

anas en kategorisering för att kunna sätta en egen hierarki i denna kategori. Kategorin etniska 
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svenskar är ju bara relevant att skriva ut förutsatt att det föreligger en anledning att särskilja på 

icke-etniska svenskar och etniska svenskar. Etnologerna Arvastson och Ehn menar att svensk 

etnicitet kan förstås genom föreställningar om gemenskap gällande, språk, historia, kultur och 

vit hudfärg (Arvastson & Ehn 2007:73). Frankenberg talar om vithetsnormen som ett sätt att 

skapa en hierarki mellan kategorier och på så vis dela in människor efter vilken makt de har 

och tillskrivs på en samhällelig nivå kopplat till föreställningar om hudfärg (Frankenberg 

1993:1). Kategorin ”etniska svenskar” kan ur detta perspektiv ges mening först förutsatt 

föreställningar om ras och vithetsnorm. Om vi till exempel betänker två personer som är födda 

och uppvuxna i Sverige, och därför kan antas dela kultur, språk och historia, men skiljer sig åt 

gällande den sista parametern, kopplad till föreställningar om hudfärg, så skulle denna 

uppdelning, enligt Frankenberg, fylla funktionen att skapa en inbördes hierarki mellan 

”svenskar”, där vithetsnormen ställer den ena över den andra. Denna underkategorisering 

riskerar också att påstå att det finns en essentiell skillnad mellan människor endast baserat på 

föreställning om hudfärg, som enligt Molina legitimerar den sociala rangordningen (Molina 

2005:95).   

 

Det bör också tillägas att det kan finnas en analytisk poäng att förstå underkategorier i kategorin 

svensk utifrån vithetsnormen då människor inom kategorin enligt detta perspektiv tilldelas olika 

maktpositioner. Men om det finns relevans i att särskilja människor som läses som vita från 

människor som rasifieras, är det av vikt att belysa att det är just det en gör och varför det är 

relevant. Om definition eller beskrivning uteblir lämnar det stort utrymme för egna tolkningar 

som kanske inte är de samma som författaren hade tänkt. I citatet ovan nämns ingen sådan 

beskrivning vilket gör att användning riskerar att skriva fram och befästa hierarkin snarare än 

att förstå den.  

 

Hittills i analysen kring nyckelordet svensk har det gåtts igenom hur svenskbegreppet skrivs ut 

som motpol till andra kategorier. Det som här följer är något helt annat. I följande citat dras 

nämligen en jämförelse mellan etniska svenskar och olika religiösa åskådningar, även det i 

boken Barn i religionernas värld. 

 

“Jag gjorde en gång en jämförelse mellan två högstadieskolor, en i ett område med endast 

etniska svenskar och den andra i en miljö där de flesta ungdomar var muslimer eller i några 

fall syriskt ortodoxa kristna.” (Skogar 2011:12)  
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Här blir det ytterligare en dimension som förs in i svenskbegreppet. Från ”oss svenskar” (som 

motsats till invandrare) till svenska familjer till etniska svenskar som något som står i motsats 

till muslimer eller syriskt ortodoxa kristna. Att dessa kategorier ställs mot varandra innebär att 

för att räknas som etnisk svensk inte kan du inte ha någon av dessa religiösa åskådningar, och 

för att räknas som muslim eller syrisk ortodox kan du inte vara etnisk svensk. Detta innebär att 

begreppet etnisk svensk, och dess motsats icke-etnisk svensk, också enligt författaren 

inbegriper en dimension av religion och inte bara ras som tidigare konstaterats. Detta styrker 

också tesen att begreppet etniska svenskar används för att skapa en hierarki inom den kategori 

som kallas svensk.  

 

Sammantaget visar analysen av kategorin svensk och hur den används i kurslitteraturen att den 

kräver mer än att en person ska vara vara född eller bosatt i Sverige för att tillhöra kategorin. 

Kategorin är kopplade till föreställningar om såväl ras som religion, och läsare av 

kurslitteraturen som identifierar sig om antingen muslimer, syrisk ortodoxa eller som har 

erfarenheter av att rasifieras tillåts inte inkluderas som fullvärdiga medlemmar i kategorin 

etnisk svensk, och ibland inte heller som svenskar överhuvudtaget.  

 

 

Vithetskonstruktioner	  

 

I denna analys har det kunnat skönjas att föreställningar om ras på olika sätt är kopplade till alla 

nyckelorden jag analyserar. Eftersom dessa analyser främst handlat om rasifieringsprocesser 

och framskrivandet av “den andre” kan det vara värt att analysera närmare hur olika uttryck för 

vithetsnormen finns representerad i litteraturen. Detta för att, som Frankenberg (1993) menar, 

belysa att även vithet är en föreställning om ras och därmed något också skrivs fram och ges 

mening i diskurser. En konstruktion av vithet som förmedlas återfinns i Pedagogiskt ledarskap 

som inte innehåller något av mina nyckelord men som ändå kan vara intressant att titta närmare 

på.  

 

“I Danmark är det först på senare tid som man har börjat fokusera på vithet, medan man i 

Norge däremot har arbetat i flera år med denna kategori. När det gäller vithet och ledarskap 

i klassrummet är det viktigaste att göra upp med vitheten som den omarkerade normen. Om 
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man som vit inte är medveten om sin egen hudfärg kommer vithet att fungera som ram för 

ens normer.” (Jensen 2011:119)  

 

Denna text är en del i att beskriva vithetsnormen i den svenska skolan och den överordnade 

positionen den har. Men det blir samtidigt i detta stycke tydligt att normen  är vithet även i 

denna text, då författaren använder ordet ”man” för att definiera vem den vänder sig till. Då 

förefaller det som att ordet man ämnar förklara något om vem eller vilka som inbegrips. Det 

kan tolkas som att mottagaren är inbegripen i detta man eftersom det är ett ord som används för 

att prata generellt. Om så är fallet betyder det att den som läser detta är tänkt att vara läst som 

vit och själv identifiera sig så. För att undvika att skriva in vithetsnormen även i texten hade 

författaren istället kunnat skriva till exempel om en vit lärare eller om jag som vit om författaren 

själv läser sig så. Det skulle visserligen kunna vara relevant att uttrycka sig med ordet man för 

att visa på förståelsen av normen en är en del av. Men det skulle krävas att författaren i stycket 

efter skulle fortsätta med något i stil med om man som icke-vit, då det skulle visa en 

medvetenhet om att läsaren kan besitta båda erfarenheterna.  

 

Till detta kommer också användandet av ordet hudfärg i citatet. Vad betyder det egentligen? 

Har det att göra med olika nyanser av färger och vad detta i så fall skulle innebära för människan 

i fråga? Då författaren uppehåller sig vid frågor om vithetsnormer handlar hudfärg troligen inte 

om huruvida en person varit på solsemester nyligen eller inte, utan är snarare kopplat till 

föreställningar om ras som egentligen inte har med den fysiska hudfärgen att göra. En person 

som rasifieras är inte alltid de facto mörkare i huden än en person som läses som vit.  Barinaga 

menar att för att problematisera en norm, är det viktigt att angripa den direkt och inte själv i gå 

i dess språkliga fällor (Barinaga 2015:3), varför författaren inte bör göra en stor sak av fysiska 

attribut utan genom sina ordval påstå att föreställningar är konstruerade.  

 

 

Slutdiskussion	  

 

Syftet med denna studie var att se vilka normer och värderingar som förmedlas i kurslitteraturen 

på Södertörns högskola i lärarutbildningen. Med hjälp av nyckelorden invandrare, svensk och 

kultur har utvalda citat analyserats ur ett diskursanalytiskt perspektiv med ett 
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socialkonstruktivistiskt synsätt. Med hjälp av denna analys var målet att undersöka om det går 

att utläsa föreställningar om ras i kurslitteraturen, i vilken kontext och utifrån vilken definition 

ordet svensk används samt om det förekommer något framskrivande av “den andre”. Den 

avslutande frågeställningen var vilka som skrivs fram som förväntad mottagare av litteraturen 

utifrån de analyserade citaten. 

 

Analysen visar att svaren på frågeställningar i stor utsträckning hänger ihop. Till exempel 

kräver framskrivandet av “den andre” ofta implicita förställningar om både ”ras” och ”det 

svenska” och skapar i sig en tilltänkt mottagare som exkluderar vissa läsare. Jag kommer här at 

redogöra för den samlade bilden av svaren på frågeställningar som ges genom den kurslitteratur 

jag studerat. Citaten kommer alltså inte förstås var och ett för sig, utan ges meningen genom de 

diskurser som framträtt genom min analys.  

 

Rasbegreppet	  
 

Det finns flera implicita förställningar om ras i kurslitteraturen som går att analysera utifrån 

Molinas förståelse av rasifieringsprocessen som en social process ”som legitimerar den sociala 

rangordningen utifrån en föreställning om människors väsenskilda och oföränderliga olikheter 

utifrån kulturelle och/eller utseendemässiga tillskrivningar” (Molina 2005:95). Det 

förekommer till exempel en sammankoppling mellan förväntade beteenden utifrån 

föreställningar om ras, som att människor som kommer från så kallade ”andra” kulturer 

underordnar sig skolpersonal. Det förekommer också sammankopplingar mellan föreställningar 

om ras och vissa kunskaper eller erfarenheter, som insikt i internationella konflikter och 

språkkunskaper. Det förekommer också föreställningar om att vissa religiösa åskådningar 

hänger ihop med specifika rastillhörigheter. Vidare visar analysen att de skiftande 

definitionerna av att vara svensk som förekommer i litteraturen implicit också bottnar i 

föreställningar om ras, där det inte räcker att vara född eller bo i Sverige för att räknas som 

fullvärdig svensk. Invandrare ställs i motsats till att vara svensk, och det gör även en inbördes 

uppdelning i svenskkategorin som gör gällande att vissa människor, baserat på föreställningar 

om ras, aldrig kommer bli fullvärdiga svenskar.  

 

	   	  

Originalkopian
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Svenskbegreppet	  
 

Svenskbegreppet används som sagt utan att explicita definitioner, men med skiftande implicita 

definitioner genom kurslitteraturen. Ibland ställs den dikotoma uppställning invandrare mot 

svensk, där invandrare alltså inte också kan vara svenska och tvärtom. I andra fall ställs att vara 

samisk mot att vara svensk, där dessa två identiteter omöjliggörs att existera samtidigt. 

Samtidigt gör definitionen att även invandrare kan förstås tillhöra kategorin svensk, så länge de 

inte också är samiska. Som vi kan se genom rasifieringsprocessen delas även kategorin svensk 

upp i underkategorier, med en inbördes hierarki där det finns etniska svenskar och icke-etniska 

svenskar. Dessa grupper definieras inte explicit men går att förstå som att etniska svenskar 

måste dela (samtliga) erfarenheter  gällande, språk, historia, kultur och vit hudfärg. I 

förlängningen innebär detta att även om en är född och uppvuxen i Sverige, men inte läses som 

vit, kommer tillhöra den underordnade kategorin icke-etnisk svensk.  

 

 

Framskrivandet	  av	  “den	  andre”	  
 

Genom både rasifieringsprocesser och varierande definitioner av svenskbegreppet framträder 

ett genomgående framskrivande av “den andre” i kurslitteraturen, analyserat genom Barinagas 

förståelse att tillhörighet skrivs fram i språket genom den implicita eller explicita exkludering 

som användandet av sociala kategorier innebär (Barinaga 2015:2). Enkelt uttryckt, att en del 

människor blir normbärare i texten, medan andra blir “den andre”. I analysen förekommer detta 

både genom skrivningar som exkluderar människor ur svenskbegreppet, genom de dikotoma 

uppställningarna av identiteter, och dels genom mer explicita formuleringar som ”oss 

svenskar”, ”andra kulturer” och ”icke-svenskar”. “Den andre” skrivs också fram genom de 

rasifieringsprocesser som att beskrivningen av människor som tillhör ”andra kulturer” 

godtyckligt tillskrivs egenskaper av underordning.  

 

  

Sammanfattande	  diskussion	  
 

Genom analys av kurslitteraturen utifrån de tre ovanstående frågeställningarna om 

rasföreställningar, svenskbegreppet och framskrivandet av “den andre” framträder en bild av 
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mottagaren av kurslitteraturen, och i förlängningen vem som antas vara lärarstudent, som en 

person som läses som vit, tillhör kategorin svensk, och med en specifik men inte definierad 

kulturell tillhörighet. Till exempel genom skrivningar om ”oss svenskar” som ju innebär en 

förväntad gemensam mellan läsare och författare, i en diskurs som jag visat innehåller snäva 

definitioner av vem som tillåts räknas in i kategorin svensk. Att läsaren förväntas vara inte bara 

svensk utan också vit går att förstå utifrån Frankenbergs (1993) beskrivningar av vithetsnormen 

som innebär en förståelse av vithet som även den en föreställning om ras, där det går att se en 

vithetsnorm i litteraturen som indirekt förutsätter att lärare är vita genom skrivningar av generell 

karaktär som uppmanar läsaren att förhålla sig till ”sin” vithet.  

 

Jag har som nämnt inte gjort en analys av författarnas intentioner med sina ordval eller de 

passager jag analyserat, alltså vad de avsett förmedla för värderingar, utan förstått texterna 

diskursivt. Det vill säga, de underliggande värderingssystem och normer som ger texten 

mening, den diskurs som både skapar och skapas av språket (Fairclough & Wodak 1997:258). 

Avsikten är alltså inte att peka finger åt författarna, utan att synliggöra vad som faktiskt 

förmedlas. För att det att inte tänka närmare över sin ordval, och vilka som inkluderas och 

exkluderas genom dessa, är som analysen visat inte neutralt, utan bidrar till att vidmakthållande 

vissa ordningar.  

 

Med det sagt framträder en bild av min analys att de värden och normer som förmedlas genom 

kurslitteraturen på Södertörns lärarutbildning för lärare i fritidshem är präglade av idéer som 

skiljer på människor utifrån föreställningar om ras, exkluderar människor i Sverige ur 

svenskbegreppet och på olika sätt bidrar till  att upprätthålla vissa normer. Bayati visade i sin 

avhandling 2014 att det finns problem på lärosätena i Sverige där studenter som rasifieras blir 

exkluderade på lärarutbildningarna (Bayati 2014). Denna studie ger stöd åt Bayatis slutsatser 

då dessa processer också förekommer i kurslitteraturen. Jag delar därför Bayatis 

rekommendationer om att det är viktigt att lärosätena tar detta på allvar och inser att de har 

makt att förändra rådande system genom den makt de har att att välja kurslitteratur eller 

åtminstone uppmana till kritisk läsning av densamme utifrån detta synsätt. Annars finns en risk 

att studenter blir exkluderade från utbildningen genom litteraturen, vilket i slutändan blir en 

demokratifråga. Vilka ska få vara lärare i Sverige?  
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En annan slutsats är att begreppsdefinition är avgörande för hur texten förstås. Det är viktigt 

som avsändare till text fundera över sin egen definition av de begrepp som används, och 

huruvida den verkligen är logisk i relation till den poäng en försöker driva. Är det till exempel 

rimligt att anta att barn som invandrat till Sverige har kunskaper om internationella konflikter, 

eller finns det en kategori eller andra ordval, som är mer lämpliga? Vidare kan det vara viktigt 

att skriva ut sina definitioner explicit, så en inte lämnar öppet för andra tolkningar än den en 

avser att förmedla. Till exempel att skriva ut ”med svenskar avser jag alla som identifierar sig 

själva som svenskar”, om det är det en menar. Som Barinaga hävdar har ju akademisk text en 

särskild tyngd, och därmed ett särskilt ansvar, att vara noga med den förmedlar. I synnerhet då 

denna kurslitteratur ligger till grund för de värden och normer som blivande lärare är satta att 

implementera i skolan genom sitt framtida yrke. Alltså, de diskurser som sammantaget kan 

utläsas från kurslitteraturen kan komma att reproduceras i grundskolan, i vilket det ligger både 

en risk eller en potential beroende på hur en ser på det.     

 

Om lärarutbildningen vill utbilda sina studenter i den anda av antidiskriminering och 

inkludering som styrdokumenten uppmanar till visar denna studie att det finns en del att arbeta 

med avseende tilltalet i kurslitteraturen, i alla fall på Södertörns högskola. Det finns en stor 

potential i språket att aktivt utmana rådande maktförhållande och hierarkier, genom att 

medvetet använda ett annat språk, som jag ibland föreslagit, varför resultaten i denna studie bör 

tas på allvar av lärosätena.  

 

 

Slutord	  

	  
Slutsatserna i denna studie stödjer befintlig forskning om problem med exkludering av 

studenter på lärarutbildningen kopplat till föreställningar om ras av såväl Bayati som Fridlund, 

vilket också ger extra tyngd åt mina slutsatser. Denna studie är dock den enda som studerat 

kurslitteraturen specifikt. Det vore därför relevant med mer forskning på just detta, på fler 

lärosäten än Södertörns högskola. Det vore också intressant att göra en studie likt Bayatis med 

fokus på litteraturen, alltså kvalitativa undersökningar av studenters upplevelser av exkludering 

genom kurslitteraturen. Vidare vore en fördjupning att studera vilka normer och värderingar 

som på detta sätt förmedlas till grundskoleeleverna och vilka åtgärder som eventuellt skulle 

behövas där.  
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Den här studien är inte bara en beskrivning av detaljer i en lärarutbildning på ett svenskt 

lärosäte, utan belyser frågor som i grunden handlar om mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde. Det handlar lika mycket om varje students rätt att bli inkluderad på sin 

utbildning, som skolornas behov av en lärarkår som representerar alla i samhället.  För ett 

värdegrundsarbete handlar om mer än de metoder vi använder i skolan, det är också en fråga 

om personalens människosyn.   
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