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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker temat mat i övningsuppgifter i tre läromedel i svenska för invandrare (sfi) 
utifrån Skolverkets definition av interkulturell kompetens. I tidigare forskning om sfi-läromedel och 
interkulturell kompetens har temat mat inte varit det centrala studieobjektet. Syftet med undersökningen 
är att ta reda på huruvida de analyserade texterna främjar utvecklingen av interkulturell kompetens eller 
inte. De tre läromedlen Mål (2012), Rivstart (2014) och Framåt (2015) har granskats utifrån en 
kunskapskritisk analys med utgångspunkt i begreppen kultur och interkulturell kompetens. Urvalet har 
gjorts med hänsyn till läromedlens utgivningsår utifrån det faktum att Skolverket 2012 införde en ny 
kursplan för sfi där interkulturell kompetens ingår som ett av utbildningsmålen. Studiens resultat och 
analys visar att de tre läromedlen varierar i sin samstämmighet med rådande styrdokument för sfi-
undervisning. Ett av läromedlen har fler likheter med föregående kursplan än den nuvarande, medan 
övriga två läromedel har beröringspunkter från båda kursplanerna. Vidare uppvisar samtliga läromedel 
i olika grad tendenser till att förmedla en statisk syn på kultur, men två av läromedlen gör det i en liten 
utsträckning. Då dessa två läromedel har fler förtjänster än brister har de bedömts som 
undervisningsmaterial med potential att kunna utveckla interkulturell kompetens. Avslutningsvis 
presenteras några förslag för vidare forskning inom området och reflektioner över vad resultaten kan 
innebära utifrån ett didaktiskt perspektiv. 
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1. Inledning 
2012 började en ny kursplan för svenska för invandrare (sfi) att gälla. Ett av den nya kursplanens mål är 
att utveckla elevernas interkulturella kompetens ”genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter 
och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige” (Skolverket 2012, s. 8). 
Tidigare styrdokument har varit inriktade på svensk kultur och svenskt samhällsliv. Exempelvis är ett 
centralt innehåll i föregående kursplan, SKOLFS 1994:28, att eleverna ska få kunskaper om svenskt 
samhällsliv och svensk kultur genom att studera texter på svenska. Vidare skulle eleverna enligt denna 
kursplan efter genomgången kurs uppnå följande mål: ”ha fördjupad kunskap om det svenska samhället, 
om lag och rätt, bl.a. barns rättigheter, om jämställdhet mellan män och kvinnor, och om normer och 
värderingar som är centrala i det svenska samhället” (SKOLFS 1994:28). I likhet med tidigare nämnt 
centralt innehåll förutsätter detta mål att samhällslivet i Sverige har utmärkande ”svenska” förtecken. 

Den sfi-undervisning som erbjuds i Sverige är kostnadsfri och riktar sig till vuxna som är födda i ett 
annat land än Sverige. Undervisningen lämpar sig för alla i och med att kurser och studievägar är 
nivåindelade. Som blivande lärare för elever med flera olika språkliga repertoarer och erfarenheter är 
det viktigt att dels vara grundligt insatt i vad styrdokumenten gör gällande, dels ha en inblick i hur 
undervisningsmaterialet relaterar till eleverna som tilltänkt målgrupp. I denna studie kommer läromedel 
för sfi (kurs B) att undersökas i syfte att ta reda på huruvida de, med interkulturell kompetens som 
utgångspunkt, ligger i linje med 2012 års kursplan för sfi.  

Det har tidigare gjorts läromedelsanalyser som problematiserar hur svensk kultur skildras i läromedel 
för svenska som andraspråk och sfi (se exempelvis Carlson 2003; Mattlar 2008), men inte i någon av 
dessa har det primära syftet varit att undersöka huruvida den nya kursplanens införande av interkulturell 
kompetens återspeglas i sfi-läromedel utkomna efter 2012. I och med att det finns flera olika sätt att 
analysera läromedel utifrån begreppet interkulturell kompetens har det varit nödvändigt att göra en 
avgränsning. Då läromedlen ofta behandlar snarlika teman har textavsnitt om mat valts ut som primärt 
fokusområde vid avgränsningen. Mat länkas ofta samman med föreställningar om kultur och är därför 
ett intressant område att utforska. Temat mat har inte utgjort det centrala studieobjektet vid tidigare 
forskning om sfi-läromedel. Således kan det finnas ett tomrum här att fylla. Titeln till uppsatsen är 
inspirerad av Prousts romansvit På spaning efter den tid som flytt (1913-1927) vars första del innehåller 
en passus i vilken en madeleinekaka och en kopp lindblomste får berättaren att erinra sig minnen från 
barndomen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
I denna studie kommer övningsmaterial i tre läromedel, textböcker såväl som övningsböcker, för sfi att 
granskas i syfte att ta reda på huruvida de avsnitt som behandlar mat har en ambition att utveckla 
elevernas interkulturella kompetens. Utifrån en analys av hur texterna behandlar detta tema avser denna 
studie att besvara följande frågeställningar: 
 

1. Vad i de respektive läromedlen syftar till reflektion över och jämförelser av kulturella erfarenheter 
av mat?  
2. Vad handlar uppgifterna om och vad förmedlas i dem? 
3. På vilka sätt kan innehållet utveckla interkulturell kompetens och varför (respektive varför inte)? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
Intentionen med följande avsnitt är att beskriva kursplanen för sfi-utbildningen i korthet, att göra en 
resumé av hur begreppet interkulturell kompetens har införlivats i sfi-undervisningen i såväl utredningar 
som i styrdokument och att presentera tidigare relevant forskning om läromedel, interkulturalitet och 
mat som kulturellt fenomen. 

2.1 Kursplan för sfi  
Materialet i Utbildning i svenska för invandrare: kursplan och kommentarer (Skolverket 2012) består 
av tre delar: kursplan, kunskapskrav och kommentarer. Kursplanen konkretiserar utbildningens syfte, 
mål, karaktär och uppbyggnad, men tar även upp utbildningens fokus på läs- och skrivinlärning samt 
vilka kriterier som ska bedömas utifrån respektive kunskapskrav. Fem olika färdigheter bedöms utifrån 
de kunskapskrav som är gällande för de olika kurserna: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, 
muntlig produktion och skriftlig färdighet (se tabell 1). Vidare är även kunskapskraven för de respektive 
kurserna sammanställda i en överskådlig tabell. Kommentarmaterialet har som intention att ge fördjupad 
kunskap om såväl kursplaner som kunskapskrav och riktar sig främst till lärare, men även till andra som 
arbetar inom vuxenutbildningen (Skolverket 2012, s. 5). 

Utbildningen innehåller kurser från A till D vilka alla relaterar till de olika nivåerna i den 
gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS. Vidare har elevernas studiebakgrund 
betydelse i och med att kurserna är indelade utifrån de tre studievägarna 1, 2 och 3. Studieväg 1 
förutsätter att eleverna har en mycket kort studiebakgrund medan studieväg 3 är inriktad på studievana 
elever. Kurserna A och B erbjuds för elever som läser studieväg 1, medan B och C ingår vid studieväg 
2 respektive C och D vid studieväg 3. Efter avslutad kurs betygsätts eleverna utifrån skalan A till E. Ett 
obligatoriskt nationellt slutprov följer kurserna B, C och D (Skolverket 2012, s. 9). I och med att denna 
undersökning är inriktad på kurs B följer här en tabell för denna kurs kunskapskrav utifrån de fem olika 
färdigheterna. 
 
Tabell 1. Kunskapskrav för betyg E i kurs B (A1/A2) utifrån Skolverkets (2012, ss. 34-35) sammanställning 

Hörförståelse 

Eleven visar sin 
förståelse för korta 
återberättade 
händelser, samtal, 
information och 
anpassade nyheter om 
välbekanta ämnen 
genom att göra enkla 
sammanfattningar av 
huvudinnehållet. 
Eleven visar sin 
förståelse för korta 
och tydliga muntliga 
meddelanden och 
instruktioner i 
vardagslivet genom 
att på ett i huvudsak 
fungerande sätt 
agera utifrån dem.  

Läsförståelse 

Eleven läser 
anpassade berättande 
och beskrivande 
texter om välbekanta 
ämnen och visar sin 
förståelse genom att 
göra enkla 
sammanfattningar av 
huvudinnehållet. 
Eleven visar sin 
förståelse för 
personliga 
meddelanden, 
konkret information 
och korta, tydliga och 
enkla instruktioner 
genom att på ett i 
huvudsak 
fungerande sätt 
agera utifrån detta. 
Eleven väljer och 
använder några 
lässtrategier på ett i 
huvudsak 
fungerande sätt. 

Muntlig interaktion 

Eleven deltar i enkla 
samtal om välbekanta 
ämnen genom att 
framföra och reagera 
på påståenden, åsikter 
och önskemål, samt 
ställa och besvara 
frågor på ett sätt som 
till viss del 
upprätthåller 
samtalet. Eleven 
väljer och använder 
på ett i huvudsak 
fungerande sätt 
strategier för att 
förstå och göra sig 
förstådd. 

Muntlig produktion 

Eleven berättar i 
enkel form om 
personliga 
erfarenheter och 
välbekanta personer, 
platser och händelser. 
Elever uttrycker sig 
begripligt och till 
viss del 
sammanhängande. 
Eleven väljer och 
använder på ett i 
huvudsak 
fungerande sätt 
några strategier för att 
göra sig förstådd. 

Skriftlig färdighet 

Eleven skriver enkla 
och begripliga korta 
meddelanden, 
hälsningar och texter 
om sig själv och 
upplevda händelser. 
Eleven skapar i 
huvudsak 
fungerande sam-
manhang. Eleven 
väljer och använder 
på ett i huvudsak 
fungerande sätt 
några strategier för 
skrivande. 
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I likhet med Skolverkets styrdokument delar GERS in nivåerna utifrån användare. De tre typerna för 
användare är ”Användare på nybörjarnivå”, ”Självständig språkanvändare” och ”Användare på 
avancerad nivå” (GERS 2009, s. 24). B-kursens motsvarighet har följande referenspunkter för 
bedömning (se tabell 2): 
 
Tabell 2. Gemensamma referensnivåer: den globala skalan (global scale) med utgångspunkt i nybörjarnivå (hämtad 
från GERS 2009, s. 24) 

 
 
 
 
Användare på 
nybörjarnivå 

A2 Kan förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov (t.ex. mycket 
grundläggande information om individ och familj, inköp, lokal geografi, sysselsättning). 
Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt 
utbyte av information.  
Kan i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin närmaste omgivning samt 
förhållanden inom områden som rör omedelbara behov. 

A1 Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser som 
syftar till att möta konkreta behov.  
Kan presentera sig själv och andra samt ställa och besvara frågor om personliga förhållanden 
som var han/hon bor, personer han/hon känner och saker han/hon har.  
Kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och 
tydligt och är beredd att hjälpa till. 

 
Medan Skolverket (2012) har konkretiserat olika typer av färdigheter har GERS (2009) tydligt utsagda 
exempel på vad dessa färdigheter i praktiken kan innebära såsom att kunna förstå och ge uttryck för 
omedelbara behov såsom ”mycket grundläggande information om individ och familj, inköp, lokal 
geografi, sysselsättning” (GERS 2009, s. 24). Gemensamt för båda styrdokumenten är att de har 
elevernas erfarenheter som utgångspunkt. 

2.2 Interkulturell kompetens i styrdokument 
Ordet inter ger i ett undervisningssammanhang uttryck för ”handling, interaktion, lärande och 
förändring” (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 17). Den första gång som adjektivet interkulturell tillämpas i 
ett officiellt sammanhang sker 1981 i samband med betänkandet om att tillsätta den statliga Språk- och 
kulturarvsutredningen (SKU) utifrån avsikten att få undervisningsväsendet att genomsyras av 
interkulturell undervisning (ibid. s. 15). Det är dock oklart om utredningens slutbetänkande SOU 
1983:57 ledde till något formellt beslut (ibid. s. 21). Vidare saknar betänkandet en bestämd precisering 
av vad som avses med interkulturell undervisning (ibid. ss. 15-16). I detta slutbetänkande klargörs 
emellertid distinktionen mellan mångkulturell och interkulturell (ibid. s. 16). Medan mångkulturell 
betecknar ett tillstånd markerar interkulturell en handling (ibid.).  

I 1994 års Förordning om kursplan för svenskundervisning för invandrare går det dock att skönja ett 
mer mångkulturellt (och multikulturellt) än interkulturellt förhållningssätt till undervisning: ”Elevernas 
egna erfarenheter och jämförelser med ursprungslandets kulturella och samhälleliga förhållanden är en 
utgångspunkt i undervisningen” (SKOLFS 1994:28). Multikulturalitet är, enligt min mening, liktydigt 
med mångkulturalitet i och med att båda begreppen karaktäriserar kultur som någonting statiskt och som 
en inneboende egenskap (se Kromidas 2011, s. 75).  

Skolverkets kursplan från 2012 präglas i mindre utsträckning av kulturobjektivism och 
multikulturalism än föregående kursplan i och med att elevernas ursprungsland här inte nödvändigtvis 
behöver utgöra en referenspunkt för reflektion och jämförelser. Att 2012 års kursplan för sfi markerar 
att interkulturell kompetens utvecklas genom reflektion över ”egna kulturella erfarenheter” (Skolverket 
2012, s. 8) implicerar således en mer dynamisk syn på kultur i och med att kulturella erfarenheter inte 
kopplas till ursprunglig hemvist. I den lista över sfi-utbildningens sju mål som Skolverket har gjort i 
kursplanen ingår inte utvecklandet av interkulturell kompetens som en av punkterna. Denna färdighet 
framhålls något senare i brödtexten. I kursplanens kommentarsdel förtydligas och konkretiseras en stor 
del av innehållet i styrdokumentet, men interkulturell kompetens nämns inte i denna del. I likhet med 
SKU:s slutbetänkande SOU 1983:57 är innebörden av interkulturell kompetens tämligen vagt definierad 
i 2012 års kursplan för sfi. 
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2.3 Tidigare forskning 
Detta avsnitt syftar till att ge exempel på forskning om läromedel, interkulturalitet och mat som kulturellt 
fenomen. I vissa fall har undersökningarna varit inriktade på två av dessa forskningsområden, men då 
presenteras de under den rubrik som varit mest passande utifrån det som studien inriktar sig på. 

2.3.1 Om läromedel 

Enligt Ammert (2011, s. 28) kan läroböcker analyseras utifrån tre analytiska infallsvinklar vilka är 
process, struktur respektive funktion. Inom det processuella perspektivet förstås läroboken kontextuellt 
och ses som en komponent som ingår i en större process, exempelvis utifrån de utvecklingskedjor som 
tar avstamp i lärobokens avsändare respektive mottagare (ibid. s. 29). Det strukturella perspektivet utgår 
i sin tur från ”ett tänkt fryst ögonblick” (Ammert 2011, s. 29) och är inriktat på de faktorer, exempelvis 
politiska stämningar eller vetenskapliga åskådningar och kunskaper, som har verkan på de mer initiala 
faserna av en läroboks tillblivelse. I föreliggande studie kommer text och innehåll i läromedel att 
undersökas utifrån ett funktionellt perspektiv som tar fasta på de perspektiv och det innehåll som texten 
förmedlar till läsarna (Ammert 2011, s. 33). Den funktion som här undersöks är främst huruvida 
läromedlen kan stärka läsarnas förmåga att utveckla interkulturella kompetens, men även i vilken mån 
begreppet kultur och inlärarnas identiteter fixeras i texterna. 

Under språkinlärningen tillägnar sig språkinläraren, utöver den språkliga kompetensen, en 
interkulturell kompetens (Kowal 2012, s. 61). Det är sålunda inte enbart ett nytt språksystem som 
tillägnas utan även kunskaper om den nya kulturen bearbetas och anammas (ibid.). De beslut som en 
läromedelsförfattare fattar gällande frågor om vad som kan anses som språk- eller kulturspecifikt kan 
leda till en diskrepans mellan det som läroboken innehåller och det som språkinläraren förväntar sig 
(Kowal 2012, s. 63). Innehållet i läromedelstexter kan, trots objektiva avsikter, avspegla sådant som är 
av betydelse för författaren, vilket resulterar i att texterna präglas av subjektiva yttringar (ibid.). Vidare 
har läromedel en normerande funktion och förmedlar således metakunskaper till inläraren i fråga om 
vad som kan betraktas som kunskap eller inte (Selander 2003, s. 204).  

I sin avhandling visar Mattlar (2008, s. 122), genom en ideologianalys av läroböcker i svenska som 
andraspråk utkomna mellan 1995-2005, att det förekommer assimileringstendenser i texterna och att 
läroböckerna varken ger uttryck åt språklig eller identitetsmässig mångkulturalitet. Innehållet kan, enligt 
Mattlar (2008, s. 193), förstås som intentionellt då det adresserar en målgrupp som inte förväntas känna 
till eller dela de ”svenska” uppfattningar och värden som läroböckerna förmedlar. Även Carlson (2003, 
s. 83) har analyserat läromedel och konstaterar att dominerande normer, uppfattningar och värderingar 
om svenskhet manifesteras i de undersökta läroböckerna. Vidare kommer Carlson (2003, s. 233) fram 
till att det ”svenska” framställs, till skillnad från det ”andra”, som en norm som inte kan ifrågasättas. 
Nordgren (2006, s. 218) kommer fram till samma slutsats i sin undersökning av läroböcker i historia där 
ambitionen är att sätta dem i ett interkulturellt perspektiv. 

Emellertid är undervisningens tillämpning av läromedlen och elevernas inställningar till dem minst 
lika viktiga aspekter att beakta vid läromedelsanalyser, menar Pavlenko och Piller (2008, ss. 64-65). Av 
den anledningen är det riskabelt att göra konklusioner utifrån en läromedelstext då de kan avfärdas som 
spekulationer, i synnerhet när det saknas underlag för att kunna se ett samband mellan potentiellt 
fördomsfullt innehåll i läromedelstexter och vilken effekt detta har för undervisningen (ibid.). Pavlenko 
(2005) uppmärksammar i en studie hur förhållningssättet till män och kvinnor skiljer sig i det 
amerikaniseringsprogram som ägde rum under tidigt 1900-tal. Medan engelskundervisningen för 
europeiskfödda män uppvisade tendenser till att skola in männen i publika sfärer såsom arbete, 
medborgarskap och landägande syftade undervisning i engelska riktade till europeiskfödda kvinnor till 
insocialisering i ett hemmafruideal och till den mer privata sfären (Pavlenko 2005, s. 286). Dock 
hindrade inte detta kvinnorna från att tillägna sig engelska i syfte att få ett arbete, således ignorerade 
majoriteten av dessa kvinnor de föreskrivna normerna för femininitet (ibid.).  

Även om ett läromedel präglas av inskränkta och schablonmässiga föreställningar innebär detta inte 
nödvändigtvis att detta synsätt per automatik anammas av inläraren (Pavlenko & Piller 2008, s. 65). 
Enligt Kowal (2012, s. 61) är läroböckers betydelse dock inte att förringa i och med lärare ofta använder 
dem som utgångspunkt och stöd i undervisningen utöver annat undervisningsmaterial som finns att 
tillgå. Vidare betonar Kowal (2012, s. 70) att läraren har stor betydelse i sin roll som kunskapsförmedlare 
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i och med att det är lärarens uppgift att göra ett urval från läromedlen utifrån den grupp som ska 
undervisas. På så sätt kan läromedlets betydelse förhandlas utifrån vad som är lämpligast för den 
konkreta undervisningssituationen. 

2.3.2 Om interkulturalitet 

I nästkommande teoridel kommer en mer grundlig beskrivning för vad som avses med begreppet 
interkulturell kompetens. Detta avsnitt syftar främst till att i korthet redogöra för begreppet 
interkulturalitets historia och ett urval av tidigare forskning med inriktning på interkulturell kompetens, 
men innehåller även en kortfattad redogörelse för en ny tendens inom språkundervisning och i 
kursplaner vilken brukar betecknas som den kulturella vändningen. 

Enligt Lavanchy, Garjardo och Dervin (2011, s. 3) tenderar begreppet interkulturalitet ha 
konstruerats och återuppfunnits ett flertal gånger. Det är därför vanskligt att få grepp om vilka 
forskningsfält som historiskt sett har anammat ett interkulturellt perspektiv (ibid.). Faktum är att 
interkulturell forskning ingår i flera olika forskningsfält såsom interkulturell utbildning, interkulturell 
kommunikation och interkulturell psykologi (ibid.). De första förekomsterna av begreppet går att spåra 
till 1800-talet och då inom fältet interkulturell utbildning (ibid. s. 4). Inom interkulturell kommunikation 
lanserades begreppet via Edward T. Hall, en amerikansk antropolog, under sent 1950-tal, men det var 
först genom Europarådets arbete under 1970-talet som termen interkulturalitet åter kom att tas i bruk 
(Rogers, Hart & Yoshitaka 2002, s. 3; Lavanchy, Garjardo & Dervin 2011, s. 3). Under 1970-talet 
inträffade en så kallad kulturell vändning inom domänen språkundervisning som en följd av den 
kommunikativa språkundervisningen och det kommunikativa perspektivet (Byram, Holmes & Savvides 
2013, s. 251). Behovet av kommunikativ kompetens, liksom betydelsen av interkulturell kompetens, 
hade tidigare inte beaktats utan snarare var ”artighet” den operationella definitionen i undersökningar 
om lämplig språkanvändning i sociala sammanhang (ibid.). 

Emellertid har den kulturella vändningen som uppstod under 1970-talet problematiserats av bland 
annat Tornberg (2000) som i sin avhandling, med utgångspunkt i kursplaner och läromedel, diskuterar 
detta nya paradigm där kultur får en alltmer central roll. Enligt Tornberg (2000, s. 257) blir 
kulturbegreppets innebörd aldrig omprövat, trots att det finns ett ökat behov av att ge kulturdimensionen 
en alltmer omfattande och framträdande roll i styrdokumenten. Detta resulterar i ”att kulturdimensionens 
allt större betydelse uttrycks med hjälp av ny terminologi och av att nya element successivt tillkommer, 
samtidigt som kulturdiskursen ett fullbordat faktum består i kursplan efter kursplan” (Tornberg 2000, s. 
258, kursivering i original). Med andra ord betonas vikten av kultur i kursplanerna utan att någon 
omprövning av begreppets betydelse görs och samtidigt präglas diskursen om kultur av essentialistiska 
och förenklade anstrykningar. Detta innebär, enligt Tornberg (2000, s. 71), att den varierande brokighet 
och komplexitet människor emellan blir förbisedd, medan motpoler såsom ”vi” och ”de” vidmakthålls. 

Enligt Byram, Holmes och Savvides (2011, s. 251) är forskningen om den kulturella vändningen i 
språkundervisningen mer av det teoretiska slaget än det empiriska. Detsamma gäller forskning om 
interkulturell kompetens i och med svårigheten i att uppfylla forskningsmässiga riktlinjer vid mätandet 
av utvecklingen av interkulturell kompetens (Haukås & Vold 2012, s. 396). Detta kan möjligen hänga 
samman med att det i forskningen inte finns tillräckligt mycket förankring i hur interkulturell 
undervisning genomförs i praktiken (se Byram, Holmes & Savvides 2011, s. 251). Ett exempel på 
teoretisk forskning är Byrams modell om interkulturell kommunikativ kompetens vilken kommer att 
beskrivas mer utförligt i denna studies teoridel. Ett annat exempel är den modell som Scarino och 
Liddicoat (2009, s. 23) har utarbetat om hur språkundervisningen kan införliva interkulturell inlärning 
genom att ta hänsyn till processerna observera, jämföra, reflektera och interagera. 

Som tidigare nämnts har interkulturalitet inte utforskats i någon högre grad på ett empiriskt 
tillvägagångssätt, men resultatet i ett par av de studier som har gjorts är relevanta för denna studie. I sin 
forskningsöversikt över trender inom andraspråksforskning, såsom studier om interkulturell kompetens, 
lyfter Haukås och Vold (2012) fram Easts (2012) intervjustudie som undersöker uppgiftsbaserad 
språkundervisning och interkulturell kompetens. Dock menar Haukås och Vold att denna studie 
möjligen inte är representativ för hela forskningsfältet då den har tämligen få informanter (n=27) och 
enbart undersöker frågan i ett enda land, det vill säga Nya Zeeland. Det oaktat är Easts (2012, s. 69) 
slutsats att undervisningsmaterialet kan utveckla interkulturell kompetens, men att det är avhängigt 
huruvida lärare visar materialets interkulturella potential för eleverna och stöttar dem i att tänka 
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interkulturellt. En studie med betydligt fler undersökningsdeltagare är Gus (2016) surveyundersökning 
i vilken 1170 andraspråkslärare deltog i syfte att undersöka deras attityder och åsikter till hur 
interkulturell kommunikativ kompetens ska bedömas och hur detta återspeglas i deras undervisning. 
Studien visar att lärarna var osäkra på vad interkulturell kommunikativ kompetens innebär och hur denna 
förmåga skulle bedömas (Gu 2016, s. 267). Denna slutsats kan kopplas med Kowals (2012, s. 70) 
tidigare nämnda resonemang i vilket lärarens inflytande på undervisningen framhålls. 

Sammanfattningsvis har begreppet interkulturalitet en lång, men något konturlös, historia. Tidigare 
forskning om interkulturalitet, kulturell vändning och interkulturell kompetens har varit inriktad på 
teoretiska modellbyggen snarare än empiriska undersökningar. Den kulturella vändningen har uppfattats 
som en följdriktig utveckling av att kommunikation har blivit alltmer central inom språkundervisning, 
samtidigt har den analyserats och kritiskt granskats av flera forskare såsom Tornberg (2000) som menar 
att kulturdimensionens innebörd behöver konkretiseras i kursplanen. 

2.3.3 Om mat som kulturellt fenomen 
Åtskilliga teoretiker, såsom Lévi-Strauss, Barthes och Bourdieu, har studerat hur matpraktiker kan 
förstås som kulturella praktiker (Counihan & Van Esterik 2013, s. 4). Enligt Bonnekessen kan en 
mångfald av kulturella användningsområden och budskap studeras med mat som utgångspunkt (2010, 
s. 282). Vidare menar Bonnekessen att mat kan fungera som ett verktyg för att såväl konstruera som 
diskriminera den ”andre”, exempelvis genom föreställningar om vilka sedvanor som antas vara 
barbariska respektive civiliserade (ibid.). I sin avhandling undersöker Metzger (2005) kulinariska texter, 
såsom kokböcker, utkomna mellan 1900-1970 i syfte att ta reda på hur svenskhet respektive icke-
svenskhet konstrueras i dessa texter. Metzgers studie visar att synen på vad som anses som ”svensk” 
mat är en konsekvens av konstruktioner och rekonstruktioner av såväl socialt som kulturellt slag och att 
dessa föreställningar om svenskhet alltjämt står i relation till och konstrueras utifrån det som för tillfället 
tolkas som icke-svenskt. 

Karrebæk (2012) har undersökt hur majoritetsspråkstalares diskurser om mat påverkar 
minoritetsspråkstalande elevers socialisationsprocess beträffande vad som uppfattas som hälsosam mat. 
Resultatet i denna studie visar att den mat som minoritetseleverna brukar ta med sig till skolan i högre 
grad uppfattas som ohälsosam och olämplig jämfört med majoritetsbefolkningens matkultur, det vill 
säga traditionell dansk mat såsom rågbröd. Vidare visar studien att lärarna varken respekterade eller 
visade förståelse för kulturella skillnader. Även om mat är ett tämligen utforskat område har tidigare 
forskning inte undersökt ämnet med hänsyn till interkulturell kompetens och läromedel. Därför har 
denna undersökning en ambition att kasta ljus över frågan om huruvida sfi-läromedel visar ansatser till 
att utveckla interkulturell kompetens i textavsnitt som behandlar temat mat. 

3. Teori 
I detta teoriavsnitt presenteras de teorier och begrepp som kommer att vara relevanta för analysen. Först 
avhandlas kulturbegreppet, sedan begreppet interkulturell kompetens. 

3.1 Kulturbegreppet 
Att definiera vad som avses med begreppet kultur är inte ett okomplicerat åtagande i och med den 
heterogenitet som är utmärkande för kulturella grupper (Barrett, Byram, Lázár, Mompoint-Gaillard & 
Philippou 2013, s. 13). De normer och praktiker som antas höra till en kulturell grupp är inte statiska, 
utan förändras över tid och kan såväl anammas som avfärdas på olika sätt av olika individer (ibid.). 
Dock går det att operationalisera kulturbegreppet utifrån materiella aspekter, sociala aspekter respektive 
subjektiva aspekter på kultur (ibid.). Med materiell kultur avses de fysiska artefakter som medlemmar i 
en kulturell grupp brukar använda sig av, såsom mat, kläder och redskap. Social kultur omfattar 
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gruppens sociala organisation, vilken bland annat manifesteras juridiskt, religiöst och språkligt. 
Slutligen innebär subjektiv kultur den världsbild som en grupps medlemmar kan utgå från för att förstå 
sin omvärld och ge den mening (Barrett et al. 2013, s. 14). Lahdenperä (2004, s. 13) har en liknande 
definition av begreppet kultur. Enligt Lahdenperä kan kultur, alternativt företeelser som är bundna till 
kultur, studeras utifrån artefakter, traditioner, kollektiva trosföreställningar, språkbruk och tänkesätt, 
känslor, relationer och kommunikationssätt och självkonstruktion.  

Gränslinjerna mellan de olika kulturella sammanhang som individer kan känna samhörighet med är 
ofta svåra att avgränsa i och med att andra gruppmedlemmar kan ifrågasätta en persons grupptillhörighet 
eller vad som kulturellt definierar gruppens utmärkande drag (Barrett et al. 2013, s. 14). Alla människor 
ingår i flera olika sammanhang med skilda regelsystem och praktiker, men i och med att våra 
livserfarenheter varierar skiljer vi oss från varandra i hur vi väljer att förhålla oss till den välavgränsade 
kultur som råder inom varje gruppkonstellation (ibid.). 

Vidare finns det flera olika begrepp i omlopp som är anknutna till samhällets mångfald utifrån såväl 
etniska som kulturella aspekter och utan att någon begreppsdefinition görs används termer såsom 
interkulturell, multikulturell, mångkulturell, tvåspråkig, flerkulturell, tvärkulturell som synonymer till 
varandra (Lahdenperä 2004, s. 12). Tyvärr finns det inte tillräckligt med utrymme i denna undersökning 
att gå igenom hur dessa begrepp har använts i olika vetenskapliga sammanhang. Begreppet interkulturell 
kompetens kommer att presenteras närmare i nästa del, men för att ändå kunna sätta begreppet 
interkulturell i ett sammanhang kan en jämförelse med begreppet multikulturell vara på sin plats. Enligt 
Kromidas (2011, s. 75) är synen på kultur statisk och essentialistisk enligt det multikulturella synsättet 
medan detta antagande om kulturella grupper som en homogen entitet blir dekonstruerad inom det 
interkulturella synsättet. Vidare är kategoriseringar och klassificeringar något som betonas inom det 
multikulturella synsättet medan relationer, förändringar, fusioner snarare framhålls som centrala inom 
det interkulturella synsättet. Kromidas definition av multikulturalitet har likheter med Språk- och 
kulturarvsutredningens (1981) förklaring av begreppet mångkulturalitet, vilket där ses som ett tillstånd 
och således som någonting relativt statiskt. 

Multikulturalitet kan i skolvärlden ha normativa egenskaper vilket kan påverka det diskursiva talet 
om multikulturella identiteter och leda till en andrafiering av individer då de får representera individer 
som avviker från majoriteten i och med att de inte anses vara integrerade eller ”vanliga” (Zilliacus, 
Paulsrud & Holm 2017, ss. 3-4). Enligt Abdallah-Pretceille (2006, s. 477) kan denna kategorisering av 
”Den Andre” leda till kulturell stagnation och exotism i och med de fördomar och stereotyper som 
uppstår genom en alltför stor accentuering av ”Den Andres” egenskaper. Det interkulturella synsättet är 
mer inriktat på att individen ska komma till kännedom om sig själv och reflektera över sin egen identitet: 
”The work of analysis and of acquiring knowledge applies to others as much as to oneself” (Abdallah-
Pretceille 2006, s. 477). Abdallah-Pretceilles tolkning av interkulturalitet stämmer väl överens med 
Skolverkets (2012) definition av interkulturell kompetens då båda av dessa begreppsförklaringar utgår 
från individen och dennes erfarenheter. 

3.2 Interkulturell (kommunikativ) kompetens 
Den nuvarande kursplanen för sfi-undervisning gör gällande att GERS har anknytning till och är 
jämförbar med kurserna som tillhandahålls via den kommunala vuxenutbildningen i svenska för 
invandrare (Skolverket 2012, s. 9). Vid utarbetandet av GERS bidrog bland annat den brittiske 
språkvetaren Byram till att tydliggöra hur sociokulturell kompetens kan klassificeras på en skala (Byram 
1997, s. vii). Kunskaper, färdigheter och attityder är den interkulturella (kommunikativa) kompetensens 
centrala komponenter, enligt Byram (1997, s. 49). I detta sammanhang kan kunskap av interkulturellt 
slag förstås som relationell i och med att den bygger på kännedom om olika gruppers praktiker och 
produkter (Byram 1997, ss. 36, 51). Att ha kännedom om hur ens eget land och samtalspartners land 
förhåller sig till varandra såväl historiskt som i modern tid och att vara medveten om vilka missförstånd 
som kan uppstå är två exempel på interkulturell kunskap (Byram 1997, s. 51). Genom att tillägna sig 
nya kunskaper om en kultur och dess kulturella praktiker utvecklas interkulturella färdigheter (ibid. s. 
61). I GERS (2009, s. 102) konkretiseras detta som förmågan att sammanföra den ursprungliga kulturen 
med den nya och att kunna handskas med situationer där interkulturella missförstånd uppstår. 
Interkulturell attityd handlar huvudsakligen om att ha en öppen och nyfiken inställning till andra 
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tänkesätt än de egna och att samtidigt kunna ifrågasätta sina egna uppfattningar (Byram 1997, s. 57). 
Denna delkompetens definieras i GERS (2009, s. 103) bland annat som en benägenhet att inte fästa 
avseende vid vedertagna föreställningar om skillnader i kultur.  

Begreppen interkulturalitet och interkulturell kompetens har dock problematiserats och ifrågasatts 
av flera forskare. Enligt Nordgren (2006) kan en felaktig användning av det interkulturella synsättet bli 
kontraproduktiv: 

 
Skolor med många elever med utländsk bakgrund har blivit föremål för särskild uppmärksamhet och 
riktade satsningar. Dessa aspekter är angelägna men det interkulturella perspektivet riskerar också̊ 
att begränsas till en angelägenhet för vissa skolor och vissa elever. (Nordgren 2006, s. 166) 

 
Vidare menar Nordgren (2006, s. 166) att det finns en risk för att eleverna blir definierade utifrån 
etnicitet eller stigmatiserade som avvikande som en konsekvens av skolans starka intresse för att 
synliggöra mångkultur. Tornberg (2011, s. 36) menar att begreppet interkulturell kompetens är 
problematiskt eftersom det förutsätter att det dels går att dra en tydlig skiljelinje mellan en kultur och en 
annan, dels att de respektive kulturerna avviker från varandra. Även Lundgren (2002, s. 33) har 
invändningar till begreppet och föredrar istället att använda sig av interkulturell förståelse. Lundgrens 
tolkning av interkulturell förståelse har likheter med det som Byram betecknar som interkulturell attityd:  
 

För mig är interkulturell förståelse en insikt, förvärvad genom kontakt med andra som förstår världen 
på ett annat sätt än jag själv. Det är frågan dels om att förstå att det finns många sätt att konstruera 
tillvaron, varav mitt eget sätt är ett, dels om att handla i enlighet med denna insikt. (Lundgren 2002, 
s. 35) 

 
Byram (1997, ss. 39-40) understryker dock att det är problematiskt att se kultur som något statiskt och 
att det är viktigt att vara medveten om att det inte bara finns en bestämd uppsättning av betydelser, 
beteenden och föreställningar i en nation. 

4. Metod och material 
Tre läromedel har analyserats i syfte att undersöka huruvida de avsnitt som har mat till ämne är inriktade 
på att utveckla elevernas interkulturella kompetens. Läromedlen har analyserats utifrån kunskapskritisk 
analys vilken är att betrakta som en kvalitativ metod. I och med att studien har granskat flera texter från 
olika källor har analysen varit komparativ i syfte att ta reda på likheter och skillnader dem emellan. 
Analysen i föreliggande undersökning har utgått från Skolverkets (2012) definition av interkulturell 
kompetens i och med dess betoning på ”egna kulturella erfarenheter” (Skolverket 2012, s. 8) utan någon 
sammankoppling till nationella kulturer. 

4.1 Urval 
Flera sfi-skolor i Stockholmsområdet har kontaktats via mejl för att ge svar på frågan om vilka sfi-
läromedel som vanligen brukar används på grundnivå. Då endast en av skolorna har besvarat mejlet har 
även kurskamrater som arbetar med sfi-undervisning ombetts att besvara samma fråga. Urvalet är 
baserat på uppgifter från en rektor på en sfi-skola och två av mina kurskamrater. De tre läromedlen (se 
tabell 3) kommer från ett och samma förlag, det vill säga Natur & Kultur, vilket är mer av en tillfällighet 
än en avsiktlig selektion från min sida. Samtliga läromedel är lämpliga för kurs B, vilket motsvarar 
GERS A1/A2. För att få spridning i den tilltänkta målgruppens förutsättningar för språkinlärning, utifrån 
bakgrund och mål, undersöks läromedel för olika studievägar. Framåt B är ett läromedel för studieväg 
1 och 2, medan Mål 1 vänder sig till elever som studerar studieväg 2 och 3. Rivstart A1+A2 är ämnat 
för studieväg 3. Det är huvudsakligen övningsuppgifter som har undersökts i och med att de ofta syftar 
till reflektion över och jämföranden av frågor, såsom frågor om mat. 
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Tabell 3. Översikt över analyserat material 

De undersökta sfi-läromedlen i ett sammandrag 
 Mål 1 Lärobok (Althén, 

Ballardini, Stjärnlöf & 
Viberg, 2012). Natur & 
Kultur 

Rivstart. A1 + A2, Textbok 
(Levy Scherrer & 
Lindemalm, 2014). Natur & 
Kultur 

Framåt B Textbok 
(Brusewitz & Renlund, 
2015). Natur & Kultur 

Sidantal: 255 240 176 
Antal kapitel: 10 20 8 
 Mål 1 Övningsbok 

(Althén, 2012). Natur & 
Kultur 

Rivstart. A1 + A2, 
Övningsbok (Levy Scherrer 
& Lindemalm, 2014). Natur 
& Kultur 

Framåt B Övningsbok 
(Brusewitz & Renlund, 
2015). Natur & Kultur 

Sidantal: 160 192 176 
Antal kapitel: 10 20 8 
De undersökta avsnitten i textböckerna som har mat som tema  
 Mål 1 Lärobok Rivstart. A1 + A2, Textbok Framåt B Textbok 
Sidor: 154-179 (26 sidor) 36-45, 122-131 (20 sidor) 68-81 (14 sidor) 
Kapitel: 7 4, 12 ”3 Mat” 
De undersökta avsnitten i övningsböckerna som har mat som tema  
 Mål 1 Övningsbok Rivstart. A1 + A2, 

Övningsbok 
Framåt B Övningsbok 

Sidor: 97-112 (16 sidor) 33-42, 112-122 (21 sidor) 86-101 (16 sidor) 
Kapitel: 7 4, 12 ”3 Mat” 

 
I samtliga undersökta läromedel finns det kapitel på temat mat. Detta tema förekommer även i andra 
kapitel i de läromedel som har analyserats i undersökningen, ofta i kapitel som handlar om hälsofrågor, 
men av utrymmesskäl ingår inte dessa avsnitt i mitt urval. Vidare har det inte varit min avsikt att 
analysera hälsodiskurser och för att undvika att dessa teman sammanblandas har jag hållit mig till de 
kapitel som huvudsakligen avhandlar mat. 

4.2 Forskningsetiska överväganden 
I och med att studien är inriktad på befintliga dokument och inte individer är flera av de etiska krav som 
Vetenskapsrådet förordar inte av relevans (se Hermerén 2011). Det finns dock generella principer som 
går att tillämpa på all forskning såsom att forskaren inte får vara partisk gentemot det som studeras, 
exempelvis genom att på ett konsekvent sätt exkludera de observationer som inte överensstämmer med 
forskarens tes (Hermerén 2011, s. 24). I denna undersökning har inte ett sådant utelämnande förekommit 
i och med att någon tes inte har ställts upp på förhand. Vidare har relationen till det förlag som har givit 
ut de undersökta läromedlen inte varit partisk i några avseenden. 

4.3 Kunskapskritisk analys 
Läromedel är textmaterial som lämpar sig för kunskapskritisk analys (Hellspong 2001, s. 143). Denna 
form av analys syftar till att kritiskt undersöka vilka kunskaper som en text förmedlar och den genomförs 
genom att tolka text utifrån olika frågor (ibid. ss. 142-146). Ett annat syfte med analysen är att undersöka 
huruvida texterna fungerar bra respektive dåligt som kunskapsredskap (ibid. s. 143). Hellspong (2001) 
konkretiserar inte hur analysarbetet ska gå till, men flera av de exempelfrågor som presenteras i 
Hellspongs metodavsnitt om kunskapskritisk analys har samma inriktning som de tre frågeställningar 
som denna undersökning avser besvara, det vill säga:  
 

1) Vad i de respektive läromedlen syftar till reflektion över och jämförelser av kulturella erfarenheter 
av mat?  
2) Vad handlar uppgifterna om och vad förmedlas i dem? 
3) På vilka sätt kan innehållet utveckla interkulturell kompetens och varför (respektive varför inte)? 
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För att få svar på den första frågeställningen har läro- och övningsböcker noga granskats i syfte att 
kunna sammanställa samtliga avsnitt där eleverna får i uppgift att reflektera över och redogöra för hur 
och vad de äter. Även text som handlar om de kontexter där mat går att köpa såväl som övningar som 
går ut på att jämföra egna erfarenheter med ”företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige” 
(Skolverket 2012, s. 8) har efterforskats. Just de faktorer som är kopplade till vardagslivet har varit av 
särskilt stort intresse i och med att inköp av mat, matlagning och matförtäring är primära och vanliga 
aktiviteter i gemene mans vardag. Alla noterade passager har tecknats ned i en lista. Centralt för denna 
analys har således varit att undersöka huruvida det finns frågeställningar som riktar sig till eleverna där 
de antingen enskilt eller tillsammans med andra elever får i uppgift att reflektera över egna kulturella 
erfarenheter och att göra jämförelser av mat utifrån de omständigheter som de har erfarit i vardags-, 
samhälls- och arbetslivet i Sverige. Av den anledningen har frågornas karaktär varit av intresse, det vill 
säga huruvida de är öppna eller slutna. Om en fråga inte har ett på förhand bestämt svar kan den betraktas 
som öppen, men om så inte är fallet är frågan att betraktas som sluten enligt Emanuelsson (2001, s. 15). 
Utifrån formen på frågorna har det gått att undersöka om eleverna har möjlighet att svara fritt och fylligt 
eller om de är tvungna att fatta sig kort utifrån slutna svarsalternativ.  

Den andra frågeställningen i denna studie syftar till att undersöka hur detta utrymme i texterna ser 
ut. För att ta reda på detta har innehållet i uppgifterna granskats, det vill säga: vad handlar uppgifterna 
om och vad förmedlas i dem? Här har bland annat synen på kultur undersökts, men även vilka aspekter 
som läromedlen lyfter fram som centrala i relation till kunskap om mat. Slutligen analyserades texterna 
didaktiskt utifrån den tredje frågeställningen med hänsyn till hur väl och på vilka sätt läromedlens 
innehåll förmedlar kunskap av interkulturellt slag. Läromedlens hänsynstagande till elevernas egna 
erfarenheter har varit centralt för denna analys. Vidare har denna analys haft ambitionen att besvara 
frågan om läromedlen kan utveckla de tilltänkta elevernas interkulturella kompetens om mat eller inte. 
De tre läromedlen har på detta sätt jämförts med varandra i syfte att kunna urskilja vad de har gemensamt 
respektive vad som skiljer dem åt. 

5. Resultat och analys 
Först presenteras resultatet utifrån de respektive läromedlen, därefter följer en analys utifrån studiens 
tre frågeställningar. Redogörelsen för de exempel som förekommer i resultatet utgör samtligt analyserat 
material i de tre läromedlen och är således inte ett axplock av utvalda textavsnitt som jag vill belysa. I 
jämförelsen och analysen lyfts dock några exempel från de respektive läromedlen fram mer än andra.  

5.1 Mål 1 
I Mål har kapitel 7 i läroboken (ss. 154-179) och i övningsboken (ss. 97-112) undersökts. Det undersökta 
kapitlet behandlar sex stycken matrelaterade teman: ”i mataffären”, ”runt middagsbordet”, ”frukt och 
grönsaker”, ”att samtala om mat”, ”att beställa på kafé” samt ”annonser” (s. 5). Då temat om annonser 
inte handlar om mat utan om olika slags meddelanden på en anslagstavla har detta avsnitt inte inkluderats 
i analysen. I övningen ”Skriv om dig själv” ska följande frågor besvaras: ”Hur länge äter du frukost?”, 
”Hur ofta går du och handlar?” och ”Hur långt är det till din mataffär?” (s. 159). Eleverna uppmanas att 
resonera kring frågorna ”Vilken sorts mat tycker du om?” och ”Tycker du om att laga mat?” i en 
diskussionsövning (s. 165). En hörövning handlar om en man och en kvinna som går på kafé. De betalar 
var för sig för den mat som beställs och eleverna ska diskutera om detta är sedvanligt i deras hemländer 
eller inte (s. 169).  

Kapitlet avslutas, under rubriken ”Handla mat”, med ett uppslag med fem bilder som skildrar olika 
situationer i en mataffär (ss. 178-179). En av den vänstra sidans tre bilder visar en man med en kundvagn 
och en kvinna där båda personerna har sin blick fäst på olika varor som står uppställda i en butiksgång. 
De två övriga bilderna är tagna vid en charkdisk utifrån personalens respektive kundernas perspektiv. 
På den högra sidan av uppslaget finns det dels en bild på ett barn som äter en bagel vid en fruktdisk, 
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dels en bild där en kund väger sina tomater på en våg som kan mata ut etiketter. Till bilderna finns det 
frågor som eleverna ska diskutera (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Bild från Mål som illustrerar en av bilderna till frågorna om matinköp. 
 
De flesta av uppgifterna som övningsboken har i anslutning till det sjunde kapitlet i läroboken går ut på 
att eleverna ska fylla i luckor och para ihop bilder med ord, men det finns även övningar där svaret inte 
går att hitta i texten utan i elevernas erfarenheter. Exempel på den typen av frågor är: ”Hur ofta brukar 
du handla? I vilken affär brukar du handla? Brukar du gå till olika affärer? Varför? Brukar du titta på 
jämförpriser? Läser du innehållsdeklarationen innan du köper en vara? Äter du mat efter bäst-före-
datum?” (s. 105). I en annan övning (s. 105) ska eleverna fylla i en tabell i syfte att jämföra hur mycket 
olika livsmedel, såsom mjölk, ris och bananer, kostar i Sverige respektive andra länder. Utifrån frågan 
”Vad kostar maten i ditt hemland?” ska tabellen ställas samman så att fyra olika länder, Sverige 
inkluderat, jämförs med varandra. 

5.2 Rivstart. A1 + A2 
I Rivstart finns det två kapitel på temat mat. Kapitel 4 (ss. 36-45) i textboken avhandlar ”mat” och 
”vardagsinköp” medan kapitel 12 (ss. 122-131) har ”svensk mat” och ”äta på restaurang” som tema. Det 
förekommer flera övningar i det fjärde kapitlet, men nästan samtliga av dessa syftar till att träna 
grammatik eller uttal. Dessa övningar möjliggör inte så stor frihet i tolkning. De övningar där inläraren 
har möjlighet att skriva eller skapa fritt är i dialogform ”från en närbutik, ett snabbmatsställe eller en 
restaurang” (s. 40) och i en skrivuppgift där inläraren ska skriva en inköpslista (s. 45). Uppgifterna i 
övningsboken till detta kapitel och det tolfte är enbart ”fylla i”-övningar alternativt övningar i att skriva 
meningar och fraser utifrån ord eller bilder. Dessa uppgifter är huvudsakligen av grammatiskt slag och 
tycks enbart handla om att repetera tidigare inlärd kunskap och inte om att reflektera över mat. Således 
kommer varken kapitel 4 i textboken eller någon av uppgifterna i Rivstarts övningsbok att granskas mer 
ingående i analysen. 

Kapitel 12 inleds med en övning som går ut på att kombinera ord med fotografier föreställande olika 
typer av råvaror. I den efterföljande uppgiften tillfrågas läsaren om huruvida den har ätit det som visas 
på bilderna och om det var mat som den tyckte om (s. 122). Nästa sida består av faktarutor om de råvaror 
som visades på föregående sida under rubriken ”Traditionella svenska råvaror”. I en övning som hör till 
detta avsnitt ska eleverna bestämma sig för en eller ett par råvaror och redogöra för den eller dem. I en 
annan övning ska eleverna reflektera över vad människor äter i olika länder (se figur 2). Denna uppgift 
syftar till att berätta och ge respons, exempelvis genom påståendet ”Till vardags/fest äter vi…” och 
svaret ”Det gör vi också.” alternativt ”Det gör inte vi heller” (s. 125). 
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Figur 2. Bild från Rivstart som illustrerar frågor om matpraktiker i olika länder. 

 
Eleverna ska, utifrån fem porträttbilder och fem utsagor om matvanor, i en annan övning gissa vem som 
säger vad (ss. 126-127). Vidare ska eleverna ställa olika frågor till varandra för att sedan sammanställa 
svaren genom att registrera vad olika personer i elevgruppen tycker om respektive ogillar, vilken typ av 
restauranger som de föredrar samt om de tycker om att laga mat hemma (s. 128). Utöver denna övning 
finns en annan uppgift där eleverna ska berätta om olika maträtter för varandra utifrån 
nationalitetsadjektiv såsom exempelvis australiensk, kubansk och österrikisk. Eleverna ska även skriva 
en text på temat ”maten i ditt land” (s. 131). Ett förslag som tas upp i instruktionen till skrivövningen 
är: ”Maten i… är starkare/fetare/mer varierad än i Sverige” (s. 131). 

5.3 Framåt B 
Framåt är det enda av de undersökta läromedlen som har namngivit sina rubriker istället för att enbart 
benämna dem som siffror. Det undersökta kapitlet heter ”Mat” och är läromedlets tredje kapitel. I 
textboken har sidorna 68-81 undersökts och fler uppgifter som är kopplade till detta kapitel går att finna 
i övningsboken på sidorna 86-101. Enligt läromedlets innehållsförteckning fokuserar detta kapitel på 
matvaror, men även på öppettider, kvitto och diagram (s. 5). Det tredje kapitlet i läromedlet heter ”Mat” 
och inleds med frågorna ”1. Var handlar du mat?”, ”2. Är det svårt att hitta mat du vill ha?” och ”3. Vad 
är dyrare i Sverige än i ditt förra hemland? Vad är billigare?” (s. 68). I bakgrunden finns en helsidesbild 
föreställande en fruktdisk (se figur 3). 
 

 
Figur 3. Bild från Framåt som illustrerar frågor om matinköp och pris på mat. 
 
I en samtalsövning ska eleverna diskutera hur de går tillväga för att veta vilka inköp som ska göras när 
de befinner sig i en mataffär, om de brukar bjuda gäster på mat och vad de i så fall bjuder på (s. 71). I 
en annan samtalsövning ska eleverna resonera kring dels vilken grönsak de föredrar allra mest, dels 
vilken grönsak som är vanlig respektive ovanlig i elevernas förra hemländer respektive i Sverige (s. 79). 
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Eleverna ska även samtala kring frågan ”Vilken sorts mat tycker barn bäst om i ditt förra hemland?” (s. 
81). Vidare ska eleverna i flera övningar ställa frågor till varandra, bland annat om vad de äter, om de 
är allergiska mot något, vad för slags mat de brukar laga när de får gäster och vad de lagar om de får en 
gäst på besök som inte äter kött (ss. 77, 81). Andra frågor som de ska ställa till varandra är var och hur 
ofta de handlar mat, vem som lagar mat hemma, vilken favoritmat de har nu och vilken de hade som 
barn samt vilken mat som är vanlig hemma hos dem (s. 81). I en individuell skrivövning ska eleverna 
även redogöra för sin favoritmat och motivera varför (s. 81). Denna skrivövning hör ihop med en uppgift 
i övningsboken (s. 99).  

I övningsboken återkommer flera av de frågor som tidigare har introducerats i textboken och utifrån 
dem ska eleverna skriva denna text om favoritmat. De återkommande frågorna handlar om favoritmat 
som barn respektive som vuxen, vem som lagar mat hemma, vilken mat som är vanlig hemma, vilken 
mat de skulle bjuda gäster på samt vilken grönsak som de tycker bäst om (s. 99). De två nya frågorna 
som tillkommer handlar om favoritfrukt och favoritkrydda (s. 99). Majoriteten av uppgifterna i 
övningsboken till detta kapitel är fylleriövningar av grammatiskt slag samt frasövningar och 
läsförståelseövningar, det vill säga uppgifter som inte främst syftar till att begrunda frågor om mat. 

5.4 Jämförelse och analys 
I följande analys kommer läromedlen i sin helhet, det vill säga både textböcker och övningsböcker, att 
diskuteras och jämföras utifrån mina tre frågeställningar.  

5.4.1 Kulturella erfarenheter av mat 

Denna analys har utgått från studiens första frågeställning ”Vad i de respektive läromedlen syftar till 
reflektion över och jämförelser av kulturella erfarenheter av mat?”. I textboken till läromedlet Mål finns 
det flera övningar där eleverna ska reflektera över och diskutera vilken mat de tycker om respektive 
brukar äta. Dessa frågor ställs även i Framåt, men saknas nästan helt och hållet i Rivstart. Den enda 
uppgift i Rivstart som behandlar denna typ av fråga handlar om traditionella svenska råvaror och i 
anslutning till den får eleverna en möjlighet att resonera kring vilka av dessa råvaror som de har 
erfarenhet av och som de föredrar. Utrymme att fritt reflektera över vilken sorts mat som de föredrar 
saknas emellertid i detta läromedel, däremot har eleverna möjlighet att redogöra för sina preferenser.  

I Mål är frågorna om matpreferens mindre detaljerade än i Framåt i vilken flera olika kategorier av 
mat presenteras såsom grönsaker, frukt och kryddor. Vidare uppmanas eleverna till att inte enbart 
redogöra för vilken mat som de tycker om utan även motivera varför de tycker om just den sortens mat 
i Framåt. Den sortens övningar i argumentation finns varken i Mål eller i Rivstart. I Rivstart efterfrågas 
inte elevernas egna preferenser eller erfarenheter i någon större utsträckning. Det finns dock ett 
jämförande element i den övning där eleverna ska anteckna vad olika personer i elevgruppen har för 
matpreferenser, men tonvikten i övriga övningar ligger snarare på nationella kopplingar till mat, det vill 
säga vilken sorts mat som är vanlig i olika länder. Ett exempel på detta är den uppgift där eleverna ska 
fråga varandra om matvanor i deras respektive hemländer. Även om intentionen är välvillig kan denna 
benägenhet att framhäva mångkultur leda till stigmatisering (se Nordgren 2006). 

Övningar som uppmuntrar till jämförelser går också att finna i Mål. Den uppgift som är allra mest 
explicit i sitt anspråk att få eleverna att göra jämförelser mellan olika länder går i detta läromedel att 
finna i övningsboken i den övning där eleverna ska sammanställa en tabell utifrån vad livsmedel kostar 
i olika länder (s. 105). Dock tycks denna uppgift mest gå ut på att få eleverna att diskutera huruvida 
vissa livsmedel kostar mer eller mindre än varandra i olika länder (Sverige inräknat). I Framåt ställs en 
liknande fråga, men till skillnad från i Mål har eleverna här en möjlighet att på egen hand bestämma 
vilka livsmedel som de vill göra en prismässig jämförelse av utan att behöva förhålla sig till 
förutbestämda alternativ. Övriga uppgifter i Mål kan mer indirekt leda till jämförelser i och med att 
eleverna ska samtala med varandra. Emellertid uttrycks det inte i texten att de kulturella erfarenheter 
som eleverna har ska jämföras med ”företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige” 
(Skolverket 2012, s. 8). 

Frågorna i Mål och Framåt är såväl öppna som slutna. Det finns både ja- och nej-frågor (exempelvis 
”Tycker du om att laga mat?”) och frågor där eleverna kan tolka relativt fritt utifrån bilder och frågor 
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som ”Skulle det kunna vara i ditt hemland? Varför? Varför inte?” i Mål. Även slutna ja- och nej-frågor 
förekommer i Framåt såsom ”Brukar du bjuda gäster på mat?”, men de flesta av frågorna har en mer 
öppen karaktär (s. 71). I Rivstart har två kapitel undersökts. Uppgifterna i kapitel 4, där bland annat 
”mat” avhandlas, går inte att karaktärisera som reflektions- eller komparationsuppgifter. Således blir det 
svårt att resonera kring vad som är utmärkande för de frågor som ingår i det kapitlet utifrån 
frågeställningen. I kapitel 12, det vill säga kapitlet om bland annat ”svensk mat”, är det påfallande att 
flera av uppgifterna har färdiga svarsalternativ i anslutning till frågorna. Även andra frågor, vilka är 
indirekt kopplade till mat, förekommer i två av de tre läromedlen. I Mål ställs frågan om huruvida det 
är vanligt att en man och en kvinna betalar separat för sin nota i elevernas hemländer. Frågan om vem 
som brukar laga mat i elevernas hem ställs i Framåt. Rivstart innehåller inte den typen av frågor om 
inhemska respektive interna rutiner för matlagning eller betalning av mat.  

Sammanfattningsvis har två av tre läromedel, det vill säga Mål och Framåt, innehållit övningar som 
syftar till reflektion över mat. I Framåt är övningarna mest detaljrika, medan frågorna i Mål håller sig 
mer på en övergripande nivå. I Rivstart är frågorna främst kopplade till mat och nationalitet. Vidare har 
Framåt de mest öppna svarsalternativen medan Rivstart har de mest slutna. Det läromedel som 
innehåller flest övningsuppgifter som syftar till jämförelser mellan elevernas egna erfarenheter och 
företeelser i Sverige är Framåt, medan Mål och Rivstart har något färre uppgifter av sådan karaktär.  

5.4.2 Vad handlar uppgifterna om och vad förmedlas i dem? 

De tre läromedlen har här analyserats med utgångpunkt i den andra frågeställningen. I Mål är flera frågor 
av praktisk natur då tider (för frukost), avstånd (till mataffären) och platser (val av mataffär) efterfrågas. 
Den typen av frågor går även att hitta i Framåt, men här ska eleverna även besvara frågan om vem som 
lagar mat i hushållet samt reflektera över hur de skulle gå tillväga i en hypotetisk situation med en gäst 
som inte äter kött. Frågor som syftar till att eleverna ska lösa problem har inte påträffats i Mål eller 
Rivstart. Som tidigare nämnts handlar frågorna i Rivstart främst om kopplingar mellan mat och 
nationalitet. I Framåt finns det en uppgift som handlar om prismedvetenhet, men Mål tar i större 
utsträckning upp frågor som handlar om huruvida eleverna är medvetna om vad mat kostar. Rivstart 
innehåller inte någon sådan övning.  

Utöver frågor om vad mat kostar har Mål frågor om vad mat innehåller liksom attitydinriktade frågor 
som berör elevernas matpreferenser och deras inställning till att äta mat vars bäst-för-datum har gått ut. 
De mer övergripande matrelaterade teman som finns i kapitlet är, som tidigare nämnts, ”i mataffären”, 
”runt middagsbordet”, ”frukt och grönsaker”, ”att samtala om mat” och ”att beställa på kafé”. 
Gemensamt för flera av de frågor som hittills har tagits upp är att de utgår från elevernas erfarenheter 
och deras vardag. Sammanfattningsvis finns det utrymme för såväl reflektion som jämförelser i det 
material som har analyserats. Mål är främst inriktat på rutiner och vanor, medan nationalitet är en central 
komponent i Rivstart. Framåt handlar i sin tur huvudsakligen om matpreferenser. 

Mål förmedlar en bild av att det är viktigt att vara medveten om vad mat kostar och innehåller, men 
även var den inhandlas. Att ha insikter om egna preferenser gällande mat tycks vara av särskilt stor vikt 
i Framåt. I Rivstart accentueras skillnader mellan vad människor antas äta i olika länder och således 
tenderar läromedlet att låta påskina att det råder ett samband mellan mat och nation. Vidare får eleverna 
även laborera med en uppgift utifrån sina förutfattade meningar i en av Rivstarts uppgifter. Samtliga tre 
läromedel innehåller textavsnitt där olika fotografier på personer, där även ålder och namn redovisas, 
tillfrågas om vad de tycker om för mat (se figur 4). I Mål och Framåt syftar detta segment till att träna 
läsförståelse, men syftar även till att eleverna ska samtala och skriva om vilken mat som de föredrar. 
Uppgiftens intention i Rivstart skiljer sig från de övriga två läromedlen i och med att eleverna ska gissa 
och göra antaganden om vem som säger vad då textavsnitten med matpreferenser och fotografierna med 
personerna är åtskilda från varandra. På så sätt görs det gällande att det är möjligt att lista ut vilka 
matpreferenser en person har utifrån personens utseende, kön, namn och ålder. 
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      1)           2)            3) 
Figur 4. Bilder från 1) Mål, 2) Rivstart och 3) Framåt som illustrerar olika varianter på övningsuppgifter där olika 
personers matpreferenser presenteras. 
 
I Rivstart finns uppgiften ”Vad äter man i olika länder?” där eleverna ska redogöra för varandra vad de 
äter. Här är det oklart om det är elevernas egna vanor och preferenser som ska presenteras eller om 
eleverna ska berätta om vad som är vanligt i deras hemländer. Vidare ska eleverna skriva en text på 
temat ”maten i ditt land” (s. 131). Här är det dock elevernas hemländer och inte Sverige som åsyftas. 
Indirekt kan denna formulering innebära och förmedla till eleverna att Sverige inte är deras land. Detta 
är Rivstarts enda övning som explicit syftar till jämförelser mellan olika matrelaterade företeelser i 
Sverige kontra andra länder. Även i Mål och Framåt finns det övningar där Sverige och elevernas 
hemländer ska jämföras med varandra utifrån olika aspekter som har med mat att göra såsom priser och 
preferenser. Mål och Framåt riktar sig till en läsare, till en ”du”, vilket även Rivstart gör med undantag 
för tidigare nämnda övning ”Vad äter man i olika länder?”. I denna uppgift förväntas eleverna besvara 
frågorna i vi-form, vilket tenderar att gruppera eleverna som medlemmar i ett kollektiv där de fungerar 
som representanter för det land som de är födda i. Detta innebär att Rivstart i denna övning tenderar att 
förmedla en statisk syn på kultur i och med att matpraktiker i olika länder antas ha olika särdrag, vilket 
kan kopplas till Kromidas (2011) resonemang om multikulturalitet och föreställningar om kulturella 
grupper som homogena. 

Överlag går det att urskilja att de tre läromedlen skiljer sig från varandra gällande vad som lyfts fram 
som centralt beträffande vad uppgifterna handlar om och vad som förmedlas i dem. En gemensam faktor 
för de tre läromedlen är deras fokus på elevernas hemländer, men det är främst Rivstart som betonar 
denna komponent på bekostnad av frågor där eleverna på egen hand får reflektera över egna 
matpreferenser och andra kunskaper om respektive attityder till mat. 

5.4.3 Kan läromedlen utveckla interkulturell kompetens?  
Här har de tre läromedlen undersökts utifrån den tredje frågeställningen ”På vilka sätt kan innehållet 
utveckla interkulturell kompetens och varför (respektive varför inte)?”. I Mål finns det övningar som 
syftar till att reflektera över såväl egna (personligt upplevda) kulturella erfarenheter som över de 
praktiker som eleven kanske inte själv har erfarenhet av, men som anses vara sedvanliga i elevens 
hemland. På så sätt tycks Mål präglas av styrdokumenten från 1994 och 2012. Eleverna antas vara 
medvetna om, men även ingå i, ett kulturellt kollektiv med ett gemensamt normsystem. Läromedlet gör 
dock inte några antaganden om vad som är brukligt inom en viss specifik kultur, däremot öppnar flera 
övningar för en diskussion om att olika länder kan likna varandra respektive skilja sig från varandra. 
Med andra ord förmedlar Mål att det finns företeelser i vardagslivet i Sverige som kan överensstämma 
med eller stå i motsättning till sådant som eleverna har erfarenheter av. Det undersökta kapitlet 
innehåller flera övningar där eleverna får möjlighet att såväl reflektera som göra jämförelser och på så 
sätt är läromedlet ett användbart verktyg vid utvecklandet av elevernas interkulturella kompetens. 

Övningarna i Rivstart är främst inriktade på vad som förenar respektive särskiljer olika länder från 
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varandra. Endast ett par övningar har elevernas egna preferenser och deras vardagsliv som utgångspunkt, 
det vill säga den övning i vilken eleverna ska sammanställa svar på de frågor som de har ställt till 
varandra angående vilken mat de tycker mer eller mindre om och den uppgift som handlar om elevernas 
erfarenheter av och inställningar till olika ”svenska” råvaror. Utöver dessa två övningar tenderar 
läromedlet att ha en generaliserad syn på såväl elever som på kultur. I en övning ombeds eleverna att 
besvara frågorna i vi-form istället för i jag-form. Detta kan medföra att läromedlet förmedlar en statisk 
och onyanserad bild av matpraktiker i olika länder till de tilltänkta läsarna. Överlag är det analyserade 
innehållet i läromedlet inte förenligt med Skolverkets (2012) definition av hur interkulturell kompetens 
utvecklas utan snarare har det fler likheter med SKOLFS 1994:28 och dess särskiljande mellan svensk 
kultur och ursprungslandets kultur.  

I likhet med Mål och Rivstart är elevernas hemländer en vanligt förekommande utgångspunkt i 
övningsuppgifterna i Framåt. Läromedlet kopplar inte samman matpreferenser med ursprungsland i lika 
stor utsträckning som Rivstart gör, utan har fler likheter med Mål i och med att några antaganden om 
särdrag rörande hemlandets matkultur inte görs explicit. På samma sätt som i Mål finns det övningar 
som både utgår från eleverna själva och från deras kunskaper om sina hemländer. På så sätt ligger 
Framåt i linje delvis med kursplanen för sfi från 2012, delvis med SKOLFS 1994:28. Läromedlet har 
potential att kunna utveckla elevernas interkulturella kompetens i och med den rika förekomsten av 
övningar där eleverna får möjlighet att reflektera över och jämföra sina kulturella erfarenheter av mat.  

Denna analys har huvudsakligen behandlat frågan om texterna kan utveckla interkulturell kompetens. 
I både Mål och Framåt har många observationer gjorts där innehållet behandlar frågor som syftar till 
reflektion över egna erfarenheter och jämförelser med företeelser i vardagslivet i Sverige, det vill säga 
frågor som främjar utvecklandet av interkulturell kompetens enligt Skolverkets (2012) definition. Även 
Abdallah-Pretceilles (2006) definition av interkulturalitet är relevant i sammanhanget då både Mål och 
Framåt är inriktade på att eleverna ska utforska och tillägna sig kunskaper om såväl sig själva som om 
andra. Rivstart innehåller inte i samma utsträckning den typen av övningsuppgifter, utan kan snarare 
bidra till stereotypa föreställningar om mat och kultur. I och med att Rivstart lägger stor vikt vid att 
betona skillnader mellan kulturer finns det en risk för att förutfattade meningar blir förmedlade till 
eleverna via detta läromedel. På så sätt tenderar läromedlet att hemfalla åt den exotism som Abdallah-
Pretceille (2006) varnar för och som inte främjar ett interkulturellt synsätt. Inget av de tre läromedlen 
överensstämmer helt med Skolverkets kursplan för sfi (2012). Medan Mål och Framåt präglas av en 
kombination av rådande kursplan och SKOLFS 1994:28 tycks Rivstart de facto vara mest förenlig med 
det styrdokument som var upphävt vid utgivningen av läromedlet. Slutsatsen blir således att två av de 
tre undersökta läromedlen, det vill säga Mål och Framåt, kvalificerar sig som undervisningsmaterial 
som kan främja utvecklandet av interkulturell kompetens om mat. 

6. Diskussion 
I denna diskussionsdel avhandlas studiens resultat, analys och slutsatser med utgångspunkt i tidigare 
forskning, men även utifrån teori- och metodval. Avsnittet avslutas med förslag till framtida forskning 
inom området interkulturell kompetens och några reflektioner över studiens didaktiska implikationer.  

6.1 Utifrån tidigare forskning 
Det hade varit intressant att jämföra denna studies resultat med tidigare forskning om interkulturell 
kompetens om mat i läromedel, men då någon sådan inte har påträffats diskuteras resultaten utifrån 
närliggande forskningsområden såsom forskning om läromedel, interkulturalitet respektive mat. Som 
tidigare nämnts har både läromedel och lärarens arbete med undervisningsmaterialet stor betydelse. 
Lärare blir förmodligen ofta tvungna att förhålla sig till de läromedel som redan finns på skolan då det 
kanske inte är möjligt att göra nya inköp av klassuppsättningar av det undervisningsmaterial som lärarna 
själva föredrar. Detta innebär inte att eventuellt problematiskt innehåll i läromedlen per automatik 



 
 

17 

förmedlas av läraren till eleverna i och med att läraren själv kan ansvara för hur innehållet presenteras 
och i vissa fall även kan problematiseras. Det är således svårt att dra några slutsatser om hur de 
undersökta läromedlen kan påverka de tilltänkta elevernas syn på kultur och huruvida de i praktiken kan 
utveckla interkulturell kompetens. Som Pavlenko (2005) demonstrerar i sin studie anammar inlärare inte 
alltid de stereotypa synsätt som ett läromedel förmedlar. 

Likväl överensstämmer resultatet i denna studie delvis med Mattlars (2008) i och med att åtminstone 
ett av läromedlen, det vill säga Rivstart, uppvisar mycket få exempel där en dynamisk syn på mångfald 
får komma till uttryck. I detta läromedel förmedlas snarare en statisk syn på kultur till skillnad från Mål 
och Framåt. I sammanhanget är det dock viktigt att poängtera att det enbart är ett begränsat texturval av 
läromedlen som har analyserats vilket försvårar möjligheten för att kunna dra några allmänna slutsatser 
om läromedlen i sin helhet.  

Gällande tidigare forskning om interkulturalitet går det att instämma med Tornbergs (2000) tes om 
att diskursen om kultur tycks bestå som ”ett fullbordat faktum”. Begreppet interkulturell förekommer i 
Skolverkets kursplan (2012) vid ett enda tillfälle och definitionen av densamma är långt ifrån konkret. 
Kanske samverkar den interkulturella forskningens stora fokus på teorier, modeller och något bristande 
empiriska underlag (se Byram, Holmes & Savvides 2013) med att lärare uppvisar svårigheter i att både 
förstå innebörden i interkulturell kompetens och tillämpa strategier för att bedöma denna förmåga (se 
Gu 2016)?  

Genom att utgå från temat mat har det gått att analysera de föreställningar som förmedlas i 
läromedlen (se Bonnekessen 2010). I texterna har mat i olika grad fungerat som ett verktyg där ”våra” 
respektive ”andras” praktiker hålls isär, i synnerhet i Rivstart. Frågan är även i vilken mån detta 
läromedel visar förståelse för att kulturella praktiker kan variera och förmedlar detta till läsarna (se 
Karrebæk 2012). I responsfrågorna till uppgiften ”Vad äter man i olika länder?” finns till exempel 
förslaget ”Hmm. Det låter inte så gott” (Rivstart 2014, s. 125) vilket kan upplevas som ett tämligen 
respektlöst svar till den person som har berättat om sina (eller snarare ”våra”) matvanor. 

6.2 Teoridiskussion 
Beträffande frågan om kultur uppvisar samtliga läromedel tendenser till att utgå från det multikulturella 
perspektivet, men Mål och Framåt tycks även inta ett interkulturellt synsätt i och med att de i hög grad 
vänder sig till läsaren och dennes uppfattningar och i liten grad ägnar sig åt att klassificera och 
kategorisera individer. Dessa två läromedel tycks ta hänsyn till läsaren och ser denne som en individ 
med egna åsikter och kunskaper, till skillnad från Rivstart som i större utsträckning riktar sig till läsaren 
som om denne vore en representant för en kulturell eller nationell grupp.  

Det är oklart om Skolverkets definition av interkulturell kompetens utgår från Byrams teorier. I och 
med att studien i första hand har Skolverkets kursplan (2012) som utgångspunkt har analysen genomförts 
utifrån deras definition av begreppet interkulturell kompetens. Det går dock att urskilja och diskutera de 
tre centrala komponenterna kunskaper, färdigheter och attityder (Byram 1997) i det undersökta 
materialet. Samtliga läromedel syftar till att eleverna ska utveckla kunskap om mat i olika länder. I Mål 
märks detta i de övningar där eleverna ska diskutera olika frågeställningar utifrån bilder och i de 
uppgifter som handlar om matpriser i olika länder. Även Rivstart och Framåt innehåller liknande 
övningar om mat i olika länder. Vidare innehåller samtliga läromedel uppgifter som kan utveckla 
interkulturell färdighet då flera av övningarna syftar till att eleverna ska tillägna sig ny kunskap om mat. 
Både Mål och Framåt är lämpliga för att utveckla interkulturell attityd i och med frågorna i dessa 
läromedel präglas av en nyfiken och öppen inställning till andra sätt att tänka på, medan läromedlet 
Rivstart inte uppfyller dessa kriterier då det tycks vara mer inriktat på att kategorisera och skapa 
stereotyper. 

Analysen hade möjligen kunnat bli mer djuplodande om den hade utgått från teorier av mer konkret 
slag än kultur och interkulturell kompetens, men som verktyg har dessa teorier fungerat väl för studiens 
syfte. Byrams (1997) modell skulle i högre grad kunnat ha prövats på texterna, men i och med beslutet 
att tillämpa Skolverkets definition valdes denna modell bort som huvudsakligt analysredskap. 
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6.3 Metoddiskussion 
Under en tidig fas av arbetet med studien var det tänkt att detta skulle bli en diskurskritisk analys, men 
då det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta reda på huruvida läromedlen är lämpliga som 
material för att utveckla interkulturell kompetens om mat och inte att granska texternas diskursiva tal 
om mat och kultur kom denna metod att väljas bort. Det fanns även planer på att granska texterna utifrån 
såväl kvantitativ som kvalitativ innehållsanalys. Detta metodval hade möjligen gått att tillämpa, men det 
arbete som dessa två metoder skulle innebära bedömdes vara alltför tidskrävande och invecklat för att 
frågeställningarna skulle kunna bli besvarade. Det finns dock en risk för att potentiella intressanta 
observationer inte blev uppmärksammade och att jag således gick miste om en eventuell systematik i 
texterna.  

Den kunskapskritiska analysen som Hellspong (2001) presenterar utgår från frågeställningar med 
liknande egenskaper och inriktningar som mina egna. Hellspong utvecklar inte hur själva arbetet med 
frågeställningarna ska gå till och därför har jag på egen hand operationaliserat frågorna utifrån olika 
teman vilka jag har granskat mer ingående såsom frågornas karaktär och huruvida de tar elevernas 
erfarenheter i anspråk, men även synen på kultur och vad som förmedlas i texterna. En nackdel med 
detta metodval är att det inte har varit möjligt att följa en konkret mall med instruktioner för hur 
analysarbetet ska gå till, men i och med att analysen har utgått från frågeställningarna och de teman som 
har definierats utifrån dem har det under arbetets gång gått att granska läromedlen på ett metodiskt 
tillvägagångssätt. På så sätt har detta val av metod inneburit att egna verktyg för analysarbetet har 
skapats då någon färdig mall inte har funnits till hands. 

I och med att enbart tre olika läromedel har undersökts kan de iakttagelser som har gjorts i denna 
studie inte generaliseras till andra fall (se Denscombe 2009, s. 382). Möjligen är det sannolikt att de 
fynd som har gjorts går att föra över till andra fall i och med att olika läromedel tenderar till att inte 
skilja sig alltför mycket från varandra. Utifrån de uppgifter som jag har fått av personer som arbetar med 
sfi-undervisning, en rektor och två lärare, har ett urval gjorts och de tre läromedel som har undersökts 
är således förmodligen representativa för den typ av text som är vanlig inom sfi-undervisning. Dock går 
det inte att dra någon sådan slutsats om att fynden i denna undersökning skulle vara överförbara till 
andra fall. 

Vidare kan denna studies validitet ifrågasättas. Analysen har utgått från en typ av data som enligt 
min mening har varit lämplig för besvarandet av frågeställningarna i denna undersökning (se 
Denscombe 2009, s. 378). Operationaliseringen av undersökningens data har gjorts med en teknik som 
har varit passande för mina syften, men det finns en risk för att det inte har gjorts på ett sätt som 
Denscombe (2009, ss. 378, 399) skulle kalla för korrekt i och med att jag kan ha varit alltför subjektiv i 
hur jag har valt att tematisera frågeställningarna. Dock har en hög grad av objektivitet och validitet 
alltjämt eftersträvats i såväl utformandet av analysverktyg som i sammanställningen av 
läromedelstexterna och i analysen av densamma. 

Källornas trovärdighet och autenticitet kan fastställas utifrån den auktoritet som dokumenten har 
(Denscombe 2009, ss. 316-317). I det här fallet har de undersökta texterna bedömts vara tillförlitliga i 
och med att de är författade av sakkunniga, utgivna av ett bokförlag och att de används i sfi-
undervisningen. Vidare kan dokument som datakälla granskas utifrån huruvida bokförlaget är välkänt, 
om upplagan är den senast utgivna och om texterna går att låna vid bibliotek, vilket alla är kriterier som 
dessa läromedel uppfyller (se Denscombe 2009, s. 303).  

6.4 Framtida forskning 
I denna studie har begreppet interkulturell kompetens undersökts i läromedel där temat mat har gått att 
påträffa. Det skulle vara intressant att undersöka, exempelvis genom observationer, enkäter och 
intervjuer, hur detta begrepp tolkas och tillämpas av sfi-lärare och vilken betydelse det har i 
undervisningen generellt. Under arbetet med denna undersökning upptäckte jag att det bokförlag som 
de undersökta läromedlen är utgivna vid, det vill säga Natur & Kultur, har påbörjat ett projekt där olika 
sfi-lektionsupplägg på temat ”MAT! Diskutera mat och matkultur i klassrummet utifrån elevernas egna 



 
 

19 

kulinariska erfarenheter” presenteras på förlagets hemsida1. Hur olika sfi-lärare arbetar utifrån dessa 
lektionsplaneringar och i vilken mån detta upplägg kan utveckla elevernas interkulturella kompetens är 
ett förslag på framtida forskning liksom frågan om hur lärare rent konkret arbetar med att främja 
interkulturell kompetens i sfi-undervisningen. Ett annat förslag är en läromedelsanalys där text och bild 
granskas utifrån vilken syn på kultur som förmedlas till läsaren liksom att undersöka om olika bokförlag 
skiljer sig från varandra. Exempelvis skulle en sådan studie kunna undersöka om bokförlag har bestämda 
traditioner att förhålla sig till och om detta påverkar synen på kultur eller valet av innehåll i 
läromedelstexterna.  

6.5 Didaktiska implikationer  
Resultatet i denna studie har visat att innehållet i de undersökta läromedlen inte alltid är helt 
samstämmigt med det som förordas i föreliggande kursplaner. En utmaning för lärare i svenska för 
invandrare är att veta hur främjandet av interkulturell kompetens konkret ser ut och på vilka sätt det kan 
implementeras i undervisningen. Även om interkulturell kompetens inte är en färdighet som betygsätts 
utifrån de uppställda kunskapskraven i kursplanen är det viktigt att reflektera över hur undervisningen 
kan utformas så att detta mål kan bli uppfyllt. Det är av stor vikt att lärare är insatta i de styrdokument 
som är relevanta för undervisningen för att de därigenom ska ha en möjlighet att granska dem utifrån 
det som, såväl explicit som implicit, uttrycks i dem. I och med att kursplanen för sfi innehåller passager 
som inte konkretiseras men som ändå lyfts fram som väsentliga, såsom stycket om interkulturell 
kompetens, skulle kollegiala diskussioner som syftar till att tolka styrdokumenten kunna gagna lärarnas 
enskilda undervisning. På så sätt får lärare ett gemensamt förhållningssätt till det som uttrycks i 
kursplanen. 

Vidare är det av stor vikt att lärare är uppmärksamma på det problematiska innehåll som ett läromedel 
kan förmedla och att det finns utrymme att diskutera den typen av frågor i undervisningen, vilket i sin 
tur kan leda till att elevernas förmåga att tänka kritiskt utvecklas. Därigenom lämnas inte stereotypa 
skildringar, som antingen medvetet eller omedvetet syftar till kategoriseringar av ”vi” respektive ”de”, 
obeaktade. Genom att inta ett dynamiskt förhållningssätt till såväl språk som kultur kan undervisningen 
präglas av mer nyfikna arbetsmetoder och undervisningsformer där eleverna kan använda sina egna 
erfarenheter som resurser. Samtidigt får eleverna även tillfälle att ifrågasätta sina attityder och kunskaper 
genom att de reflekterar över sina egna identiteter och inhämtar kunskap om andra sätt att tänka och 
förstå sin omvärld på. Mat har en meningsskapande funktion, som i Prousts roman där en madeleinekaka 
blir en länk till tidigare erfarenheter i berättarens liv eller i undervisningen där elever sinsemellan kan 
skapa ett interkulturellt utbyte via samtal om mat och på det viset utbyta sina erfarenheter med varandra. 
När individers olika insikter, erfarenheter och handlingssätt får komma till uttryck i undervisningen kan 
komplexiteten och variationen människor emellan uppdagas och risken för förutfattade meningar 
förebyggas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 https://www.nok.se/sfisva_lektionstips/ [2017-05-31] 
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