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Normkritisk pedagogik på normativ grund: En analys av arbetsmaterialet Möte med människor f rån andra 

kulturer   

A Normative Pedagogy Critical of Norms: An Analysis of the Workbook Möte med människor från andra kulturer 
 
 
The aim of this study has been to analyze how society is constructed in the workbook Möte med människor från andra 
kulturer, a popular material within the “cultural competency” industry. The analysis has largely been carried out from 
the perspective of a pedagogy against oppression as it has been outlined by Kevin Kumashiro. 
 
I have found that the material combines discursive movements, which in complex and hybrid ways deconstruct, 
decenter, recenter and reproduce stereotypes and norms, through its normative language and pedagogy. A language 
constructing culture as cleanly demarcated, static and homogenous. Cultures are made mutually exclusive and cultural 
patterns dominant within Sweden are placed in a dichotomous relationship with the “immigrant” other, naturalizing 
the privileges of the former and the marginalization of the latter. 
 
The material attempts to structure a reflexive process encouraging the reader to develop a critical self-awareness. 
However, the material, more often than not, fails to move this beyond an individual level, other than to inscribe a 
static and excluding notion of “Swedish” culture and identity onto the reader. The material teems with critical 
potential but I argue that its ambition is mired by normative language and staging. This is not to say that it cannot 
encourage critical awareness, but inarguably, its ability to do so has been lessened. 
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Inledning

Det här är en studie kring några av de motstridiga tendenser som ryms inom idén om

kulturkompetens. Kulturkompetens är ett omdiskuterat område som både hyllas och

förkastas. Kulturkompetensen är idag ett ständigt inslag i såväl omsorgs- och utbild-

ningssektorn som svar på frågan hur aktörer i bland annat omsorgsinstitutioner ska

hantera vad som växelvis beskrivs som ”kulturmöten” eller ”kulturkrockar” i ett så kal-

lat mångkulturellt samhället.

Jag har analyserat ett utbildningsmaterial som verkar inom detta område. Det är

Möte med människor från andra kulturer: En praktisk etikbok med fokus på barn. sexualitet,

äktenskap, sjukdom och död i olika länder av Ingela Olsson.1 Olsson är en entreprenör i

frågor kring kulturkompetens och säljer genom sin webbplats skrifter, kurser och före-

läsningar i ämnet. Jag kommer därför att använda mig av hennes material för att försöka

synliggöra såväl möjligheter som problem inom fältet.

Kulturkompetens kan kort beskrivas som idén om kunskapen om kulturer samt mö-

ten mellan kulturer och aktörer i olika kulturer. Masoud Kamali visar i Kulturkompetens

i Socialt arbete att personer med så kallad invandrarbakgrund förväntas ha denna kom-

petens.2 Det material jag analyserar är istället en del av en vilja att utveckla denna kul-

turkompetens hos vad materialet kallar ”svenskar”.

Jag menar att det är viktigt att granska kulturkompetensens olika uttryck då den

griper in i ett komplext område som genomkorsas av privilegier, stereotyper och dis-

kriminering. Frågan blir än mer aktuell då Kamali beskriver hur en misslyckad integ-

rationspolitik tillsammans med ökad invandring de senaste decenierna har lett till att

vissa kategorier av personer som upplevs ha invandrarbakgrund lever i ”arbetslöshet,

marginalisering och utanförskap”.3 Han beskriver hur detta ”ställer nya krav på det

traditionella sociala arbetet”, krav han menar att socialtjänsten inte kunnat leva upp

till.4 Aktörer med kulturkompetens har sedan stigit in på arenan för att försöka tackla

problemen. Jag menar att det då blir intressant att se vilka verktyg kulturkompetensen

ger dessa aktörer: hjälper eller stjälper den skapandet av ett integrerat samhälle utan

diskriminering?

Syfte och problemformulering

Syftet med denna studie har varit att från ett normkritiskt pedagogiskt perspektiv un-

dersöka hur samhället konstrueras i arbetsmaterialet Att möta människor från andra kul-

turer.
1Olsson 2003.
2Kamali 2002, s. 16.
3Kamali 2002, s. 38.
4Kamali 2002, s. 38.
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Det har betytt att jag bland annat har kommit att undersöka hur materialet gripit in

i och konstruerat olika identiteter och kategorier och hur det interagerat och använt sig

av normer på olika sätt. Jag har till exempel tittat på vad som har sagts, inte sagts och

vad som tagits för givet.

Disposition

Jag kommer nu kort presentera upplägget i denna rapport. Närmast i detta avsnitt ger

jag en överblick av tidigare forskning som knyter an till rapporten, därefter redogör jag

för de teoretiska verktyg jag framför allt använt i mitt arbete. Detta följs av ett metod-

avsnitt där jag problematiserar läsprocessen och berättar hur jag gått till väga. Nästa

avsnitt består av analysen där jag beskriver de konstruktioner och pedagogiska grepp

som jag funnit särskilt påtagliga och intressanta. Slutligen följer några avslutande re-

flektioner kring pedagogiken i materialet.

Tidigare forskning

För att närma mig mitt material och dess problemområde har jag läst in mig på en bred

flora av studier och teoretiska diskussioner. Jag har riktat in mig på ämnen som mång-

kulturalitet, integration och diskriminering, framförallt i möte med verksamhetsprak-

tik, helst av pedagogisk art. Här nedan presenterar jag fyra studier som knyter särskilt

nära an till min förståelse av materialet och som jag vill presentera för att ge dig som

läsare en bild av sammanhanget mitt material och min läsning bör placeras inom.

Den första studien är Kulturkompetens i socialt arbete: Om socialarbetarens och klientens

kulturella bakgrund av Masoud Kamali.5 Kamali har studerat idén om invandrade social-

arbetare och den kulturella kompetens dessa ofta antas ha. Han fann att socialarbetarna

upplevde att deras kompetens hjälpte dem i mötet med andra invandrade klienter me-

dan klienterna istället ofta upplevde det som ett hinder.6

Orsaker till klienters problem måste, menar Kamali, ”i första hand sökas här i Sveri-

ge och inte i en diffus ’kulturell’ bakgrund”, det handlar om en kunskap om klienternas

ofta segregerade och marginaliserade livssituation.7 Den kulturalisering som detta sätt

att se på kultur ofta leder till, menar han, ”riskerar att skapa ensidiga generaliseringar

som förstärker fördomar”.8

Istället föreslår Kamali ett ”kulturellt sensitivt socialt arbete” som ”tar hänsyn till

kulturella skillnader mellan klienter, interkulturella skillnader inom samma klientgrupp

och kulturella skillnader mellan klienterna och socialarbetarna.9 Socialt arbete, menar
5Kamali 2002.
6Kamali 2002, 145f.
7Kamali 2002, s. 151.
8Kamali 2002, s. 151, 148.
9Kamali 2002, s. 146ff.
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han, skiljer sig inte märkbart oavsett om det rör personer från mindre väl etablerade

kulturer eller från majoritetskulturer.10 Vad som krävs är istället ett socialt arbete med

fokus på klienternas ”specifika och heterogena problem” snarare än ”standardisering

av sociala problem”.11

Den andra studien är Barzoo Eliassis ”Diskriminerande föreställningar inom social-

tjänsten”.12 Eliassi har gjort en intervjustudie med tio socialarbetare som på olika sätt

har fått resonera kring kultur, diskriminering och sin verksamhet.13 Genom en empiri-

nära diskussion visar han hur flera av socialarbetarna i studien använder sig av kultur

”för att förklara varför till exempel personer med invandrarbakgrund bor med varand-

ra i marginaliserade och stigmatiserade områden, varför de använder våld mot kvinnor,

varför de inte kan integrera sig osv.”14Han menar att denna förståelse är en kulturalistisk

förståelse som förnekar klienternas mångfacetterade liv och identiteter.

Bland berättelserna han tar del av ser han också ibland en kulturrelativism som gör

att socialtjänsten låter missförhållanden fortgå. ”Misshandel är misshandel och mord är

mord” skriver han och menar att socialtjänsten måste vara tydlig med att individens väl

går före hänvisningar till religion, kultur, psykologi eller känslor.15

Han menar också att ”svenska” socialarbetare måste bli medvetna om sina privile-

gierade positioner i ett Sverige där vithet ibland förutsätts för att ses som en ”riktig”

svensk.16 I Sverige, menar Eliassi, ”finns det en uppdelning i ’vi’ och ’dom’ [såväl som]

dominans och underordning [...] vilket återspeglas av stigmatiserade/segregerade bo-

stadsområden, en etnisk uppdelad arbetsmarknad, skolor, rasistiska stereotyper i me-

dia, osv.”17

Några socialarbetare intar istället en skeptisk position gentemot den ofta rådande

synen på kultur som något statiskt. En socialarbetare beskriver hur hon mötte mothugg

när hon ifrågasatte den kulturella tolkningen: ”Jag uppfattade det snarare som en akut

situation än ett kulturproblem. Men mina kollegor tyckte att det var annorlunda och

kulturellt.”18

Den tredje studien är Hans Lorentz Talet om det mångkulturella i skolan och i samhället:

En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006.19

Lorentz menar, utifrån sin analys, att människor måste bli medvetna om hur språket

skapar skillnader mellan människor ”som så småningom blir vedertagna sanningar och

10Kamali 2002, s. 155.
11Kamali 2002, s. 147.
12Eliassi 2006.
13Eliassi 2006, s. 252, 259.
14Eliassi 2006, s. 289.
15Eliassi 2006, s. 280.
16Eliassi 2006, s. 289.
17Eliassi 2006, s. 289.
18Eliassi 2006, s. 271.
19Lorentz 2007.



4

låser in oss i ett visst sorts tänkande.”20 En sorts skillnad skapas via dikotomier, det vill

säga som ”en uppdelning av något i två, varandra uteslutande, mängder” till exempel

”svensk/utländsk, svensk/invandrare . . . normal/onormal, rätt/fel”.21 Han skriver att

[t]rots att vi befinner oss mitt i ett samhälle där etnisk och kulturell mång-

fald anses önskvärda, talar vi samma språk som under nationalstatens epok.

Ett språk baserat på dikotomier, uppdelning i kategorier, enheter och skilda

grupper.22

Med en interkulturell pedagogik, menar han, kan dikotomier, dualism och andra

vanföreställningar dekonstrueras.23 Människor måste förstå sig själva som kulturpro-

dukter och reflektera kring sina värderingar.24 Han beskriver en pedagogik där ingen

enskild kategori eller värdering centreras och där såväl likheter som olikheter bekräftas.

Det är viktigt, menar han, att tänka på att det är i första hand människors uppväxt- och

levnadsvillkor snarare än en viss etnicitet, som ”forma[r] människors uppfattiningar,

förståelse och kunskap.”25

Den fjärde och sista artikeln jag vill presentera är Joyce Newman Giger, Ruth Da-

vidhizar och Pamela Fordhams ”Multi-cultural and Multi-ethnic Considerations and

Advanced Directives: Developing Cultural Competency”.26 De menar i sin artikel att

personal inom sjukvården inte kan utgå från en idé om delade värderingar utan måste

värdera och undersöka varje individuell patients personliga värderingar.27 En kulturellt

sensitiv vård, menar de, kräver försiktighet och lyhördhet.28

För att skapa denna kultursensitivitet föreslår de att vårdpersonalen använder mo-

dellen Giger-Davidhizar Transcultural Assessment Model som två av författarna tidigare

utarbetat och som redan används i vissa vårdsammanhang.29 Den grundar sig på en

uppsättning frågor som tjänar till att utforska hur personalen bäst ska förhålla sig till

patienten. Det är frågor som rör till exempel om patienten är framtids-, nutids- eller

dåtidsorienterad, hur den ser på familjerelationer, varför saker sker, hur patienten mår

eller dess olika sociala roller.30

Författarna poängterar att samtidigt som det går att se kulturella mönster så får indi-

viden aldrig stereotypiseras.31 När de talar om etniska eller kulturella tendenser är det

alltid i termer av till exempel ”ofta”, ”vissa” eller ”ibland”. En kulturellt sensitiv vård,

20Lorentz 2007, s. 192.
21Lorentz 2007, s. 173.
22Lorentz 2007, s. 184.
23Lorentz 2007, s. 192.
24Lorentz 2007, s. 196.
25Lorentz 2007, s. 196.
26Newman Giger, Davidhizar och Fordham 2006.
27Newman Giger, Davidhizar och Fordham 2006, s. 5.
28Newman Giger, Davidhizar och Fordham 2006, s. 5.
29Newman Giger, Davidhizar och Fordham 2006, s. 7.
30Newman Giger, Davidhizar och Fordham 2006, s. 8.
31Newman Giger, Davidhizar och Fordham 2006, s. 5.
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menar de, ser till många olika faktorer, däribland etnicitet, kön, sexualitet, klass, ålder

och utbildning.32

Teoretiska verktyg

Jag kommer nu att presentera de teoretiska verktyg jag använt för att lyfta en givande

diskussion om materialet. Det rör sig först om hur jag ser på kultur utifrån ett soci-

alkonstruktivistiskt perspektiv. Detta skapar förutsättningar för att börja brottas med

materialets olika konstruktioner. Jag presenterar sedan en pedagogik mot förtryck som

hjälper mig att lyfta en diskussion om materialets pedagogiska utformning.

En kritik av tydligt avgränsade, stabila och homogena kulturer

Det finns många sätt att se på etnicitet och kultur. Aleksandra Ålund menar i The Spectre

of Ethnicity att etnicitet ofta förstås som en sorts gemenskap som grundar sig på delat

”språk, tradition, religion och territorium” samt en gemensam identitet och historia.33

I detta perspektiv knyts ofta ens ”etniska” eller ”kulturella” identitet till en idé om en

delad kultur och ursprung - etnicitet och kultur är givna och självklara.34 Där blir kultur

något tydligt avgränsat, homogent och stabilt. Jag förstår detta sätt att tala om kultur

som en referens till nätverk av kulturmönster som människor känner igen, förstår och

konstruerar som kulturer.

Den socialkonstruktivistiska tradition jag och Ålund utgår från argumenterar att

såväl kultur som etnicitet är något som skapas, återskapas och omförhandlas i mötet

mellan människor. Ålund beskriver hur etnicitet är ett resultat av sociala och historis-

ka processer, något skiftande och situationsberoende.35 Ålund menar, med grund hos

Hannerz, Mitchell samt Barth, att etnicitet är en form av social organisering som skapas

och förhandlas i möten mellan olika sociala grupper bland annat för att identifiera vilka

som är de egna och vilka som är de ”andra”, de utomstående.36

Masoud Kamali beskriver i Kulturkompetens i Socialt arbete kultur som ”ett fält av för-

änderliga sociala praktiker som äger rum i ett fält av aktiva handlingar, motsättningar

och konflikter.”37 Inom det här området flyter begreppen in i varandra. Människor för-

stås, förstår sig själva och särbehandlas på grund av markörer som växelvis kopplas till

föreställningar kring hudfärg, etnicitet, kultur och religion. Var gränsen går mellan de

olika begreppen är ofta svårt att se och är beroende av sammanhanget.

Kultur och etnicitet skapas med andra ord genom tal och handlingar i ett samman-

hang genomsyrat av olika former av maktrelationer, intressen, identiteter och idéer.
32Newman Giger, Davidhizar och Fordham 2006, s. 8.
33Ålund 2002, s. 5.
34Ålund 2002, s. 5.
35Ålund 2002, s. 5.
36Ålund 2002, s. 5.
37Kamali 2002, s. 20.
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Detta innebär inte att kultur eller etnicitet inte finns eller inte betyder något - de be-

tyder mycket för många människor och har otroliga konsekvenser för människors liv.

Perspektivet innebär istället att idéer kring etnicitet eller kultur samt deras innehåll, be-

tydelse och konsekvenser är beroende av de institutioner och aktörer som förhåller sig

till och använder sig av dem. Kultur och etnicitet är påtagliga fenomen men samtidigt

på intet sätt självklara eller oföränderliga.

När människor talar om ”kultur” eller ”etnicitet” refererar de till nätverk av sociala

mönster som de känner igen och förstår som tydligt avgränsade, homogena och stabila

enheter — kulturer eller etniciteter. När en person ses med ”kulturella” glasögon tolkas

den först och främst genom de (spretiga) ramar som dessa nätverk ger dem. Vissa delar

av skeendet träder fram, andra döljs.

Bland annat Masoud Kamali, Barzoo Eliassi och Aleksandra Ålund har pekat på hur

personer med så kallad invandrarbakgrund genom en kulturaliseringsprocess tolkas

först och främst med kulturella glasögon.38 Ålund menar att det beslöjar sociala pro-

blem och motsättningar med kulturella stereotyper.39 Sociala problem blir med andra

ord kulturella eller individuella problem och personer blir först och främst etniska eller

kulturella.

Den mest problematiska ingrediensen i detta sätt att tänka kring kultur är en essen-

tialistisk tanke. Det handlar om huruvida begreppen går att använda utan att det följer

med en föreställning om vad som kan beskrivas som en persons inre kärna eller biologi.

Kamali sätter fingret på problemet när han beskriver hur kulturbegreppet ofta leder till

en

homogenisering av olika individer och grupper med sinsemellan grundläg-

gande skillnader och förpackningen av dem i kulturella containrar med be-

stämda gränser och nästan oföränderliga egenskaper.40

En pedagogik mot förtryck

Kevin Kumashiro beskriver i artikeln ”Towards a Theory of Anti-oppressive Education”

en teori för en pedagogik som arbetar med (och mot) normer, förtryck och privilegier.

Jag kommer att använda mig av denna teori när jag analyserar materialet då den på

många sätt delar författarens strävan, om än inte tillämpning.

Ett av de främsta målen med denna pedagogik är att eleven ska fördjupa sina för-

ståelser av normer och sitt förhållande till och del i reproduktionen av dem och andra

förtrycksmekanismer. Genom dessa förståelser vill pedagogiken strukturera förutsätt-

ningar för att eleven först ska se normerna, kunna skilja sitt eget jag från dem samt

erkänna och arbeta mot sina (situationella) privilegier. Pedagogik mot förtryck, menar

38Kamali 2002; Eliassi 2006, s. 147f och 151 respektive 259.
39Ålund 2002, s. 293f.
40Kamali 2002, s. 18.
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Kumashiro, bygger på en reflexivitet där eleven inte bara ser sig själv i förhållande till

förtrycksmekanismer utan också låter sig förändras av denna förståelse.41 Pedagogiken

vill skapa impulser för att elever ska kritisera och vilja förändra de processer genom

vilka ”den andre” skiljs ut och underordnas normen.42

Idén är att kunskap alltid är ofullständig. Kumashiro skriver att det innebär att ”mot-

stå begäret att veta, att essentialisera, att stänga ute ytterligare lärdomar.”43 Denna pe-

dagogik mot förtryck innebär en process där den lärande bland annat inser att det är

omöjligt att ha hela sanningen samt att det alltid finns en variationsrikedom inom alla

kategorier vilket innebär att en berättelse eller röst aldrig kan vara representativ.44

Det finns, menar han, alltid mer kunskap; kunskap som kan rucka på det som tas

för sant. Därför, menar han, måste människor lära sig att alltid fråga vad som inte har

sagts.45 Kunskap, menar han, är aldrig ett mål i sig självt utan ett medel för att hålla

utvecklingen och lärprocessen igång.46 Det är skillnaden mellan att säga ”så här är det”

och att säga ”så här och så här och så här och så här”. Målet med en normkritisk peda-

gogik är istället att odla såväl en otillfredsställelse med given kunskap som ett törstande

efter nya sätt att se saker.47

Genom att ställa olika former av frågor kan förståelser människor bär eller möter

störas. Det kan vara frågor som: Vad sägs och vad sägs inte? Vilka perspektiv privile-

gieras och vilka utesluts?48 En annan fråga att återvända till, verkar han mena, är ”vad

innebär det här för min bild av mig själv?”

Kumashiro menar att det finns ett motstånd till förändringsprocesser av den här

typen. Det är inte ”bristen på kunskap” som är problemet ”utan ett motstånd mot [...]

all kunskap som stör det man redan ’vet’.”49 Han lutar sig mot Britzman för att föreslå

att människor omedvetet vill lära sig det som bekräftar deras självbild och det de redan

vet.50 En dimension av detta, menar han, är att människor i princip bara är intresserade

av det som bekräftar att de är bra människor vilket leder till ett motstånd mot förståelser

om att de kan vara delaktiga i olika former av diskriminering.51 Det är därför centralt i

den här typen av pedagogik att stimulera viljan till förändring och ny och annorlunda

kunskap.52

41Kumashiro 2000, s. 44f.
42Kumashiro 2000, s. 35, 45.
43Kumashiro 2000, s. 34.
44Kumashiro 2000, s. 34.
45Kumashiro 2000, s. 34.
46Kumashiro 2000, s. 34.
47Kumashiro 2000, s. 34.
48Kumashiro 2000, s. 34f.
49Kumashiro 2000, s. 43.
50Kumashiro 2000, s. 43.
51Kumashiro 2000, s. 43.
52Kumashiro 2000, s. 43.
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Metod

Här kommer jag att beskriva hur jag har gått till väga för att resa från mina första fun-

deringar till den analys som presenteras i rapporten. Tanken med detta är att du som

läsare ska få lättare att bedöma mina resultat och få insyn i mitt arbete. Jag kan redan nu

berätta att det inte är svårare än att jag har försökt förstå vad utbildningsmaterialet be-

tyder under vissa speciella förhållanden och i ett visst sammanhang. Som allting annat

är detta givetvis både enkelt och ganska komplicerat.

Det finns mer än ett sätt att läsa ett material

Det finns lika många sätt att läsa ett material som det finns människor att läsa det och

sammanhang att läsa det i. Ingen läsning är den andra helt lik. När jag säger detta lutar

jag mig bland annat mot Michael Gustavsson som i ”Text och textobjekt” pekar på att vi

måste skilja på den empiriska text som vi läser, boken i vår hand, och den text vi skapar

genom vår läsning av densamma, vår tolkning och erfarenhet.53 Den empiriska texten,

jag kommer genomgående att kalla denna text för materialet, är ett sorts fysiskt faktum

bestående av papper och trycksvärta som vi omöjligen kan förneka. Frågan är bara om

det först och främst är denna text vi erfar när vi läser. I denna studie utgår jag från den

hermeneutiska idén att våra intressen, erfarenheter såväl som andra omständigheter

omkring vårt läsande gör att vi fäster blicken vid olika saker och kommer till olika

slutsatser; kort sagt, vi läser, eller skapar, olika texter. Till detta perspektiv kopplar jag

en idé från pragmatisk forskningstradition: en läsning är inte mer sann än någon annan,

det intressanta är hur användbar en läsning är i ett visst sammanhang.54

Om sammanhanget skapar förutsättningarna för läsningen kan människor som de-

lar sammanhang och med ungefär samma bakgrund läsa en text på ungefär samma sätt.

Läsningar har därför en viss regelbundenhet. Denna regelbundenhet är viktig för att jag

ska kunna säga någonting för andra meningsfullt om utbildningsmaterialet. Därför är

det intressant att titta på några delar av det sammanhang jag läser utbildningsmaterialet

inom.

Omständigheterna som påverkar läsningen

I en medelstor stad startades ett samarbete mellan en instans för pedagogisk utveckling

och några rektorer. Projektet syftade genom utbildning, erfarenhetutsbyte och samord-

ning av olika verksamheter till att öka integrationen och resultaten inom respektive

skolor. Jag själv kommer in i bilden när projektets utvärderare föreslår att jag tittar när-

mare på ett utbildningsmaterial som använts i projektet och vars författare även föreläst

i sammanhanget.

53Gustavsson 1999, s. 37ff.
54Säfström 1999, s. 20, 28.
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Som jag har skrivit tidigare påverkar våra erfarenheter hur vi läser texter. Jag vill

därför också skissa några detaljer kring min bakgrund som påverkar min läsning. Jag

hoppas att detta, så som Anne Fausto-Sterling föreslår, gör det möjligt för dig som läsare

att förstå varifrån jag kommer när jag analyserar texten och kanske gör det lättare för

dig att se mina “blinda fläckar“.55

Jag är utbildad inom en konstruktivistisk samhällsvetenskaplig skola som fokuse-

rar på hur och varför vi skapar, återskapar och omförhandlar oss själva och samhället

genom våra sociala handlingar.56 Även om fokus är på det sociala sker dessa ”konstruk-

tioner” genom ett samspel där biologi, psykologi och fysisk samt social omgivning ses

som sammansatta system som hela tiden påverkar och förändrar varandra.57

Jag har en bakgrund i en feministisk rörelse och har som aktivist utbildats i den

typ av pedagogik mot förtryck som jag, med hjälp av Kumashiro, använder i analysen.

Det går inte att bortse från att jag utifrån denna bakgrund inte bara har en vetenskap-

lig nyfikenhet utan också läser materialet med ett intresse av att motverka systematisk

diskriminering.

För att göra läsningen relevant närmar jag mig sammanhanget

Som du minns menade jag att den text som skapas när den läses — en individuell er-

farenhet och tolkning av materialet — är beroende av sammanhanget kring läsningen.

Vad jag har velat göra med min studie är att skapa en läsning som är användbar inom

ett visst sammanhang. Med min studie hoppas jag informera utvärderingen, och mer

indirekt, den typ av sammanhang som projektet verkar inom. Ett sammanhang som

kombinerar bland annat frågor kring skola, ”kultur”, erfarenheter och mångfald.

För att göra en intressant och användbar läsning behövde jag därför lära känna des-

sa sammanhang. Detta gjorde jag genom att delta vid två möten inom projektets styr-

grupp, föra fältanteckningar och studera protokoll från tidigare möten.58 Detta gjorde

att jag kunde kontrollera min läsning genom direkt erfarenhet av hur man resonerade

inom verksamheten. För att fördjupa min förståelse av sammanhanget läste jag slutli-

gen tidigare studier kring ”kultur”- och erfarenhetsfrågor inom skolvärlden, den typ

av verksamhet som utgör projektets fält och ett område som utbildningsmaterialet rik-

tar sig till. Att ta del av dessa sammanhang gjorde att jag kunde sätta min läsning i ett

sammanhang.

Så som jag utformat studien kan den göra anspråk på att ge en användbar bild av

uttrycken i ett utbildningsmaterial, satt i ett sammanhang av ett projekt där materialet

används samt några tidigare studier inom samma typ av verksamhet. Genom tidigare

55Fausto Sterling 1992, s. 10.
56Berger och Luckmann 1991, s. 34, 65f.
57Fausto Sterling 2003; Berger och Luckmann 1991, s. 123 respektive s. 66.
58Öhlander 1999, s. 74, 82f.
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forskning och teoretisk litteratur kopplas de förståelser jag skapar sedan till ett bredare

fält.

Med grundad teori systematiserar jag mitt arbete

Jag inspirerades av metoden grundad teori så som den beskrivs av Guvå och Hylander.

Metoden bygger på fyra mer eller mindre samtidiga moment som i en sorts inåtgåen-

de spiral avgränsar studien och fördjupar förståelsen. Momentet teoretiskt urval sätter

ramar för hur material samlas in.59 Under momentet kodning mejslas intressanta ske-

enden i materialet ut,60 en process vars integritet säkras genom momentet jämförelse

där analysens alla olika delar förhålls till varandra och utvecklas.61 Det sista momentet,

konceptualisering, står för benämning, abstrahering, begeppsskapande och andra mer

teoretiska uppgifter i metoden.62

Under arbetet har jag först gjort ett brett urval där i princip allting har varit intres-

sant, sedan har urvalet istället blivit strategiskt för att maximera variationen och slut-

ligen selektivt för att skissa ut detaljerna kring de processer som analysen visat vara

intressanta.63

När har läst materialet har jag ställt frågor till det för att hitta tecken på intressanta

skeenden.64 Det har varit frågor som ”Vad händer i texten? Hur beskrivs verkligheten

och vad kan det ha för konsekvenser?” Skeendena har benämnts (kodats) och såväl

koder som deras inbördes relationer har samlats i en förteckning.65

Under hela processen har jag skrivit ned reflektioner kring materialet, speciellt av

mer teoretisk eller abstrakt natur.66 Jag har kontinuerligt förhållit materialet, dessa an-

teckningar och kodförteckningen till varandra. Jag har till exempel undersökt om sam-

ma skeenden funnits på flera platser i materialet, om det har funnits relationer mellan

olika koder, om koder ska kasseras, förändras eller kanske kombineras med andra.67

Utifrån Anselm Strauss och Juliet Corbin har jag använt mig av ett sorts pendlande

mellan närhet och distans för att inte fastna varken i materialets utskrivna berättelse,

min egen förståelse eller föreställningar ur de olika sammanhangen.68

Kodningen har fortsatt och skeendena sorterats i kategorier.69 Sammanhangen kring

dessa har undersökts för att till slut konstruera en teoretisk förståelse av de viktigaste

59Guvå och Hylander 2003, s. 34ff.
60Guvå och Hylander 2003, s. 37ff.
61Guvå och Hylander 2003, s. 40f.
62Guvå och Hylander 2003, s. 41ff.
63Guvå och Hylander 2003, s. 37.
64Guvå och Hylander 2003, s. 37.
65Guvå och Hylander 2003, s. 37.
66Guvå och Hylander 2003, s. 45.
67Guvå och Hylander 2003, s. 37, 40.
68Strauss och Corbin 1998, s. 45.
69Guvå och Hylander 2003, s. 46.
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skeendena och deras sammanhang.70 Strauss och Corbin föreslår att detta sker genom

att jag skriver en berättelse eller redogörelse kring processerna som jag parallellt be-

greppsliggör genom en ”storyline”.71 Här i rapporten presenterar jag en version av en

sådan berättelse som fångar vad jag upplever att materialet gör i det utsnitt av världen

som jag etablerat genom att närma mig olika sammanhang.

En analys av motstridiga pedagogiker

Här följer en diskussion kring några av de mer intressanta konstruktionerna och rörel-

serna inom materialet. Du kommer att få se hur bland annat normkritik, interkulturell

medvetenhet, etnocentrism, essentialism och andrafiering vävs samman. Materialet bär

med sig en spretig pedagogik med ibland radikala och ofta inbördes konflikterande

grepp.

Det enda moraliska är att agera medvetet

Jag kommer nu att visa hur materialet uppmuntrar läsaren att arbeta med sig själv ge-

nom att knyta det till en åtråvärd god moral. Materialet presenteras som en etikbok

med fokus på ”reflektionen över vår moral, vad vi tänker, gör och känner i mötet med

människor från olika kulturer” och mycket kraft läggs på att övertyga läsaren att arbeta

med sig själv.72 Författaren förklarar att etik innebär en ”reflektionen över våra normer,

värderingar och attityder”.73

Materialet är uppbyggt så att det inledande avsnittet avhandlar möten med (mellan)

människor inom en upplevd ”svensk” kultur vilket följs av ett avsnitt kring möten med

människor från ”andra kulturer”. Därefter följer ett upplägg med olika tematiska avsnitt

där fakta och diskussion varvas innan avsnittet avslutas med en uppsättning frågor och

funderingar under rubriken ”Att reflektera över”.

Författaren uppmuntrar läsaren att arbeta med sig själv, sitt beteende och sina nor-

mer genom att knyta det till att vara etisk, modig, moralisk och ansvarsfull.74 Genom

en ordlek binder hon läsarens bemötande av andra människor till ett etiskt ansvar. ”An-

svar”, skriver hon, ”är mitt svar på en annan människas behov, både uttalade och out-

talade. Att vara ansvarig betyder att kunna och vilja ’ge svar’. Jag ser dig, jag lyssnar

på dig, jag vill förstå dig, jag bryr mig om ditt välbefinnande, jag vill ’svara’ på ditt be-

hov.”75 Genom en uppsättning grepp knyter således författaren samman idéer om mod

och moral till ansvaret att arbeta med sig själv.

70Guvå och Hylander 2003, s. 46.
71Strauss och Corbin 1998, s. 43.
72Olsson 2003, s. 1.
73Olsson 2003, s. 1.
74Olsson 2003, s. 6.
75Olsson 2003, s. 4.
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Arbete med frågor för att uppmuntra självkännedom

Författerns försök att strukturera läsarens reflexiva arbete tar vissa speciella vägar. Det

handlar om allt från att utforska sin familjs historia till att medvetandegöra sitt bete-

ende. Ibland förutsätter materialet vad läsaren kommer att hitta och ibland placeras

läsaren i en specifik ”svenskhet” som materialet beskriver.

Ett sätt författaren använder frågor är som sagt att uppmana läsaren att söka kun-

skap om sin egen bakgrund. Vid ett tillfälle föreslår hon att läsaren ska ”[i]ntervjua en

äldre släkting eller bekant hur det var när han/hon var barn.”76

Här öppnas möjligheten utveckla nya och decentrerande förståelser genom att gå

i dialog med en annan människa. Samtidigt sätts denna fråga i ett sammanhang där

författaren gör tydligt att resultatet av samtalet till del kommer att visa att ”vi svenskar”

inte alltid har kunnat vara så individualistiska och fria som hon menar att ”vi” är nu. I

sig en idé som flyttar eller decentrerar ”svensken” från en självklar mittpunkt, men som

kommer med anspråk på både vad ”svenskhet” innebär både för läsaren och för någon

av en tidigare generation.

Författaren förutsätter givetvis inte alltid ett visst svar. Många frågor är utformade

på ett sådant sätt att läsaren får reflektera kring hur den skulle reagera i vissa situatio-

ner eller kring vilka attityder den har. Det finns med andra ord ett element av att bli

medveten om sig själv. Ett exempel är när författaren uppmanar läsaren att komma på

fem negativa sidor hos sig själv i möte med en klient, patient, elev eller förälder.77 Peda-

gogiskt nog är denna fråga lagd efter att läsaren först fått komma på fem positiva sidor.

Här erbjuds läsaren möjligheten att reflektera kring sig själv i sin professionella roll.

En annan funktion som författarens arbete med reflektionsstycken och frågor har är

att leda in läsaren i en process där den sätter sig in i hur det är att vara någon annan. Ett

exempel är när hon beskriver ett scenario där läsaren i egenskap av ”svensk” tvingas

fly från Sverige till Kina på grund en kärnkraftsolycka. Hon beskriver hur läsaren möts

av ett invandrarverk i Peking som splittrar släkten och vännerna genom att tilldela dem

bostäder på olika mindre orter långt från varandra.78 Hon ställer sedan frågorna:

Tror du att du blir kines för att du hamnade i Kina?

Tror du till exempel att du skulle lära dig tala eller skriva kinesiska?

Tror du att du skulle gå över till att klä dig som en kines eller äta som en

kines?

Skulle du söka dig till kinesiska myndigheter eller till dina svenska medflyk-

ting [sic] om du fick problem och behövde hjälp och stöd?

Skulle du vilja att din som [sic] eller dotter gifte sig med en svensk eller en

76Olsson 2003, s. 22.
77Olsson 2003, s. 11f.
78Olsson 2003, s. 27.
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kines?79

Författaren försöker genom dessa grepp göra det lättare för den antaget ”svenske”

läsaren att förstå den andre, flyktingen i Sverige. Läsaren placeras i situationen att be-

höva lära sig ett nytt språk, att vilja hålla sig till de egna och att vilja att ens barn gifter

sig med andra ”svenskar”.80 Detta senare tema tas upp vid ett annat tillfälle, då med

frågeställningen:

Skulle du bli glad och nöjd om din 17-åriga dotter kom hem och berätta-

de att hon nu skulle konvertera till islam och från och med idag bära hijab

(huvudduk) och thob (lång klänning)? Eller att hon tänkte gifta sig med en

muslimsk man och uppfostra sina barn enligt koranen? [...] Skulle du försö-

ka påverka henne? [...] Den här typen av frågor är mycket viktiga att ställa

sig. De bidrar till förståelse av människor från andra kulturer. Alla föräldrar

vill att de egna barnen skall likna dem själv! [sic]81

Greppet är sympatiskt och den läsande ”svensken” görs ödmjuk inför den invandra-

des situation i Sverige genom ett pedagogiskt rollbyte där normpersonen blir minoritet.

Författaren faller dock tillbaka på en exkluderande ”svenskhet” som sätts i motsättning

bland annat till att vara muslim. Frågorna utgår från författarens bild av hur ”svenskar”

tänker kring ”invandrare” och hur ”invandrare” är.

”Invandraren” sätts i en sorts osäker konflikt med ett majoritetssamhälle som ”för-

söker påverka [... dess] barn” att bli något annorlunda än den själv.82 ”Invandraren”

framställs som en person som klär sig avvikande, äter annorlunda mat, inte vill an-

passa sig till Sverige och drar sig för att kontakta de myndigheter vars stöd den kan

vara i behov av.83 Den decentrerande intentionen att göra den läsande ”svensken” till

den andres like vilar på ett tänkande som gör ”invandraren” till en evig andre. Hon vi-

sar genom rollbytets utforming vem den ”riktiga” avvikaren är, nämligen ”muslimen”,

”invandraren”, ”flyktingen”.

Att lära känna sig själv som ”svensken”

Författaren är, som jag har visat, noga med att sätta fokus på läsaren. Denna läsare för-

väntas dock vara i en specifik ”svensk” normposition som materialet beskriver. Läsaren

är en del av ett ”svenskt”, ”västerländskt” och ”skandinaviskt” ”vi” som delas med

författaren. Läsaren antas vara en del av ”den svenska kulturen” som omväxlande är

en kultur bland andra entydiga kulturer och omväxlande sätts i motsatsförhållande till

79Olsson 2003, s. 27.
80Olsson 2003, s. 27.
81Olsson 2003, s. 29.
82Olsson 2003, s. 29.
83Olsson 2003, s. 27ff.
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invandrare och andra kulturer än ”den svenska”.84 Men vad är det för ”svenskhet” som

författaren försöker skriva in läsaren i?

Författaren skriver in sig själv och läsaren i en historia som löper från 1800-talet,

och menar att läsaren, under sitt ”kulturella skal”, fortfarande är en (”svensk”) små-

bonde på 1800-talets (”svenska”) landsbygd. En historisk genomgång som passar på att

knyta ”svenskhet” till patriarkat och heder, för att på så sätt störa föreställningen om

att enbart ”invandrare” bär på ”hederskultur” och ifrågasätta den för många självkla-

ra kopplingen mellan Sverige och jämställdhet.85 ”Svensken”, visar hon, är en bärare

av kultur precis som ”invandraren”. Syftet med att sedan beskriva svenskheten är att

synliggöra och decentrera den för att ”vi” ska kunna ”förstå andra grupper” genom att

”förstå vår egen”.86 Här kommer ett annat exempel:

Tänk dig att en invandrarelev eller patient kommer för sent till ett inplane-

rat besök [...] Tänk då på att din besökare kanske kommer för sent för att

han/hon ännu inte lärt sig att det är viktigt för en svensk att planera sin tid

och att alla därför måste passa tiden. . . . De kanske har lärt någonting helt

annat än vi.87

Citatet ovan är en av flera referenser till att ”en invandrare” har svårt för att passa

tider vilket ställer till problem eftersom ”en svensk” sedan barnsben har lärt sig ”att

hålla avtal”, speciellt avtal om tid.88Istället för att, som Kumashiro föreslår, hjälpa läsaren

att skilja sig från en norm eller föreställning, försöker materialet konstruera läsaren som

”svensk” utifrån föreställningar om ”svenskhet”.

”Svenskar”, som arbetssamma och flitiga, personer som ligger ingen till last och inte

visar sina känslor, åtminstone inte negativa sådana. ”Svensken” som planerar sitt liv

noggrant och inte pratar för mycket.89 I citatet ovan stör eller decentrerar författaren

föreställningen att tider är till för att passas och öppnar upp för nya förståelser, men

totaliserar i samma andetag ”svenskar” och ”invandrare” som skilda och motsatta, som

tidspassare och personer som inte passar tider.

Katarina Mattsson hjälper till och placera materialets konstruktion av ”svenskhet” i

ett vidare perspektiv. Hon menar att ”idéer om svenskhet som en distinkt social posi-

tion ger vissa människor exklusiva möjligheter att [bland annat ...] få tillgång till sam-

manhang som är stängda för andra” och innebär en privilegierad maktposition.90 Hon

menar att när ”svensken” skapas, skapas också den ”icke-svenska” , precis som jag visat

ovan.91

84Olsson 2003, s. 20f, 15.
85Olsson 2003, s. 30.
86Olsson 2003, s. 30.
87Olsson 2003, s. 38.
88Olsson 2003, s. 43.
89Olsson 2003, s. 30ff.
90Mattsson 2005, s. 147.
91Mattsson 2005, s. 152.
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Nu återvänder jag till själva strukturerandet av reflexiviteten. Nira Yuval-Davis och

Floya Anthias problematiserar i sin bok Racialized Boundraries den typ av medvetande-

höjande process som Olsson leder läsaren in i. De beskriver hur metoden har använts

av etniska minoriteter, feminister och vänstergrupperingar för att bland annat proble-

matisera normer som ’naturaliserats’ av majoritetskulturen.92 De ser dock ett problem

med metoden. Den förutsätter ofta att det finns en statisk verklighet där ute som väntar

på att upptäckas, snarare än att verkligheten i viss mån konstrueras genom processen. I

det antagandet ligger också idén att denna verklighet delas av alla och att kategorierna i

den är homogena och stabila.93 Som författaren själv visar när hon diskuterar kulturella

skillnader mellan generationer är kategorin ”svenskar” varken homogen eller stabil. Jag

menar att istället för att synliggöra osynliga normer tjänar den process författaren sätter

igång att konstruera en exkluderande ”svenskhet”.

”Vi” är svenskar, ”dom” är det inte.

Materialet försöker, som jag har skrivit, dela en ”svenskhet” med läsaren. Författaren re-

sonerar i termer av ”oss” och ”vi skandinaver” och ritar också ut gränserna för detta vi

genom sina redogörelser för bland annat hur integration fungerar och vad ”svenskhet”

innebär. Materialet konstruerar ”svenskhet” som norm i det skrivande-läsande sam-

manhanget kring boken, ett ”svenskhet” som bland annat är icke-muslimskt och icke-

invandrat. Det är en ”svenskhet” som gör invandrarskap till en livstidsföreteelse som

också går i arv. Först efter tre generationers anpassning menar författaren att en person

blir ”svensk”.

Materialet talar oftast, som jag kommer att visa senare, i totaliserande och homoge-

niserande termer till exempel om greker, chilenare, invandrare, turkar och svenskar. Du

kan vara det ena men inte det andra. Ett visst utrymme lämnas för att olika identiteter

kan genomkorsa varandra men detta skrivs i princip aldrig ut i klartext. Amanda Peral-

ta pekar på hur detta sätt att resonera innebär ett sorts invandrar- och utanförskap på

livstid.94

Textens ”vi” är ”svenskt” och textens ”dom” är den andre, ”invandraren” eller till

exempel ”greken”. När författaren diskuterar etik är det först gentemot andra ”svens-

kar” och sedan i ett eget avsnitt gentemot den andre, ”invandraren”.95 Detta mönster

går igen genom i princip hela materialet. Ibland sätts ”tyskar” mot ”kineser” som sätts

mot ”japaner” men grundformeln är ”vi” ”svenskar”, ”skandinaver”, ”européer” och

”västerlänningar” i förhållande till de ”andra”.96

”Svensken” är ofta självklar medan ”invandraren” måste skrivas ut. En patient, elev,

92Yuval Davis och Anthias 1992, s. 191.
93Yuval Davis och Anthias 1992, s. 191.
94Peralta 2005, s. 188, 199.
95Olsson 2003, s. 11ff, 15ff.
96Olsson 2003, s. 20f, 15.
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kollega, förälder eller till och med människa är svensk om inget annat sägs. Detta kon-

trasteras med en lång rad prefixerade invandrade personer. Med hjälp av Katarina

Mattsson kan jag placera detta i en diskussion om vithet och svenskhet där dessa of-

ta varken benämns eller bedöms medan ”svart” i bemärkelsen svart musik eller svart

konst ”markerar att det är ett sorts synligt avsteg från en i övrigt implicit vit norm för

musik och konst.”97 Materialet arbetar oftast på detta sätt, genom att märka ut exempel-

vis ”invandrare” eller tidigare nationalitet satta mot en universellt omarkerad ”svensk”,

men försöker också parallellt synliggöra ”svensken” och ”svenskheten”.

Taget ur sitt sammanhang är det inte nödvändigtvis problematiskt att materialet eta-

blerar ett skrivande-läsande vi och sätter detta i förhållande till ett dem. Satt i sitt sam-

manhang reproducerar det dock ofta föreställningar om vad som är normalt och vad

som är avvikande knutet till privilegierade och marginaliserade kulturmönster, trots

författarens decentrerande manövrar. Det är inte greppet att etablera en norm som är

problemet, det skulle kunna göras för att ifrågasätta maktstrukturer genom att till ex-

empel avvikandegöra den normalt normerade, så som jag kommer visa att författaren

faktiskt också gör. Problemet är att ”svenskhet”, i form av i Sverige privilegierade kul-

turmönster, reproduceras som exkluderande norm genom att sättas i motsatsförhållan-

de till ”invandrare” och sedan görs statisk.

Mattsson menar att just begrepp som västerlänning, vit och europé ”har haft en verk-

ningskraft och räckvidd som inte kan likställas med någon annan normativ beteckning”

och fortsätter med att säga att ”[d]et föreställda svenska utgör en dagligen återkom-

mande norm i det som beskrivs som eftersträvansvärt och normalt” medan bilden av

”invandrare istället domineras av sociala problem.98 Jag ser att detta knyter tätt an till

hur Kamali förklarar strukturell och institutionell diskriminering som

majoritetssamhällets systematiska handlingar av underordning och stigma-

tiserande särskiljningar .. av vissa etniska, religiösa, eller invandrargrupper

[som leder till ...] bevarandet av majoritetssamhällets maktpositioner samt

dess privilegier.99

Författaren stigmatiserar sällan ”invandraren” men gör samma sorts andrafierande

utestängningar.

Det kan också vara värt att nämna att ”svenskhetens” privilegier i materialet bland

annat innebär att stå i position att värdera ”invandrare” eller att tycka synd om eller

att kränka ”invandrare”.100 Privilegier är annars ingenting som diskuteras i materialet.

”Invandraren”, ”svenskens” evige kontrahent, står bland annat i position att behöva

hjälp, bli kränkt eller fråntagen sin autonomi.101 Paulina de los Reyes placerar denna
97Mattsson 2005, s. 141.
98Mattsson 2005, s. 144ff.
99Kamali 2005a, s. 35.

100Olsson 2003, s. 16, 24.
101Olsson 2003, s. 24f, 27.
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typ av upplevelser i en ”särskiljandeprocess som gör invandrade personer och deras

barn till en avvikelse från en normativ svenskhet.”102

Som Kamali pekar på är ”[k]ategorisering, andrafiering och diskriminering av en

grupp människor [...] nödvändigtvis inte konsekvensen av avsiktliga handlingar.”103

Men som Peralta pekar på innebär att ”stämpla ’de andra’ som annorlunda [...] och

genom att placera dem i särskilda kategorier” att många hålls ”utanför och avskilda

från samhället som helhet.”104

Essed beskriver denna typ av ”maktrelationer mellan den dominanta gruppen och

andra grupper, mellan vita medborgare — normgruppen [...] — och invandrarna —

de andra, avvikarna” som rasism.105 Rasism, menar både Essed och Mattsson, handlar

om vilka som hör hemma och vilka som inte gör det.106 Medan jag inte är beredd att

säga att författarens material bygger på en rasistisk logik utan att först diskutera det

ordentligt, så menar jag att materialet, trots sin välvilja, bygger på exkluderande och

marginaliserande resonemang.

Skiftar fokus från läsaren till en totaliserad andre

Medan författaren inledningsvis menar att materialets fokus är läsarens arbete med sig

själv och att dennes blick ska vändas inåt, visar det sig att detta arbete till en del präglas

av totaliserande föreställningar om den andre. Genom att lära ”oss” om den andre, ver-

kar författaren mena, förstår vi också mötet med den. Kumashiro menar att denna typ

av pedagogiska grepp grundar sig på idén att om individer vet mer, så kommer de

inte att förtrycka den andre eller varandra.107 Jag kommer nu att visa hur författarens

språk och grepp ibland tjänar till att göra kultur till något tydligt avgränsat, stabilt och

homogent.

När jag säger att föreställningarna är totaliserande menar jag att författaren till ex-

empel använder sig av vida generaliseringar om vad som görs exempelvis ”i övriga

världen”, hur ”den svenska kulturen” ser ut eller vad ”en svensk” är, om personer i

varma länder, ”invandrare”, eller kulturer som formats i fattigdom. Det är uttalanden

som förklarar hur det ligger till inom på något sätt inringade och antaget homogena

kategorier eller områden. ”Invandrare” är till exempel högljudda och värdesätter inte

att passa tider.108 Genom exemplet hinduer och buddhister förklarar hon att i kulturer

som utvecklats i varma länder är det förbjudet att äta kött eftersom det

i Indien . . . varit fullständigt omöjligt att äta kött, eftersom man inte har

102de los Reyes 2005, s. 251.
103Kamali 2005a, s. 30.
104Peralta 2005, s. 200f.
105Essed 1996, s. 61f.
106Essed 1996; Mattsson 2005, s. 61f respektive s. 142.
107Kumashiro 2000, s. 33.
108Olsson 2003, s. 33f, 38.
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tillgång till kylteknik. Att slakta en oxe, stycka den och tillreda den, när det

är 40-50 grader varmt, innebär med stor sannolikhet att personen som äter av

köttet blir sjuk. Kött tål ju inte för mycket värme! Sedan tillkommer att kon

ger mjölk, kon ger dynga till husbygge eller bränsle, ungefär som kamelen

ger i stora delar av Afrika.109

Medan värme onekligen kan ställa till bekymmer vid hantering av kött är mitt eget

antagande att hög värme inte alltid har gett en vegetarisk kost, oavsett tillgången till

kylteknik. Här vill jag påminna om hur Kumashiro antyder att kunskap alltid är partiell

men att den ofta förstås som slutgiltig.110 Det sätt på vilket författaren uttrycker sig gör

anspråk på hur saker och ting är, vilket döljer att det finns fler sätt att förstå samman-

hanget på. Små markörer som visar att det kan finnas variation och mångfald uteblir och

istället homogeniseras föreställningar om exempelvis ”invandrare” och ”svenskar”.

Kumashiro menar att pedagogik som riktar in sig på att berätta om den andre har en

rad problem. Först att kunskap om den andre ofta tolkas inom ramar som leder till en

ensidig och essentialiserad förståelse av den andre, till exempel den totaliserande berät-

telsen om svensken i författarens material.111 Ett annat problem är att greppet där ”vi”

lär oss om ”dem” för att inse att ”de” är som ”oss” tjänar till att reproducera föreställ-

ningar om vad som är normalt och vad som inte är det.112 Essed menar på samma sätt att

resultatet ofta blir att människor görs ”annorlunda och problematiska” och att stereoty-

per uppmuntras. Den andre blir någon som personer associerade till majoritetskulturer

måste visa förstående och uppskattning inför, vilket reproducerar föreställningar om

det normala och det avvikande, och låter normen glida undan oupptäckt.113

I linje med Essed menar Kamali att ”orsakerna till problem för klienter med invand-

rarbakgrund i huvudsak [bör] sökas här i Sverige och inte i en diffus ’kulturell’ bak-

grund” och tillägger sedan att skillnaderna inom kategorier som dessa är för stora för

att på allvar prata om dem som sammanhängande kulturer.114 Tyvärr, menar Rogers

Brubaker, är ett kännetecken för etniska tolkningar, och, tänker jag mig, också kulturella

tolkningar, att de kan bli ”hypertillgängligliga” och tränga ut alla andra tolkningsmöj-

ligheter.115 Resultatet blir den form av etnifiering eller kulturalisering som författaren

för vidare i detta material.

Det rör sig om tolkningsscheman som gör att människor uppfattas som först och

främst som etniska eller kulturella varelser som gör etniska eller kulturella saker med

etniska eller kulturella motiv. Ålund och Kamali skriver att när kultur på detta sätt ses

som något mer eller mindre oföränderligt, ”som skilda befolkningsgrupper fått i arv
109Olsson 2003, s. 18.
110Kumashiro 2000, s. 34.
111Kumashiro 2000, s. 34.
112Kumashiro 2000, s. 35.
113Essed 1996, s. 31.
114Kamali 2002, s. 152, 146.
115Brubaker 2004, s. 78.
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och bär med sig som ett kulturellt bagage” blir de ”kulturella skillnaderna lätt en dis-

kriminerande måttstock” som skapar segregation, marginalisering och förstärker fördo-

mar.116 Kamali pekar också på att ”en ensidig fokusering på [...] olikheter utifrån etnisk

eller nationell bakgrund [har] bidragit till att befästa föreställningen om att Sveriges

befolkning är uppedlad i två väsensskilda grupper.”117

Ett annat problem, menar Kumashiro, är att lärande om den andre ofta utgår från en

idé om att det går att förstå något till fullo. Det är, menar han, praktiskt omöjligt att lära

sig allt relevant om varje kultur och identitet, särskilt med tanke på att varje gemenskap

genomkorsas och präglas av en mångfald av olika erfarenheter.118 Ett sådant tänkande

skapar illusionen av att det är genom att inhämta mer kunskap som vi kan möta den

andre på rätt sätt. Kumashiro menar istället att syftet med att lyfta fram marginaliserade

röster måste vara att ifrågasätta och störa de totaliserande och destruktiva föreställning-

ar som eleven, eller i det här fallet, läsaren redan har.119 Samtidigt, menar Kumashiro,

har den här typen av grepp också bra sidor. De kan motverka marginalisering och dis-

kriminering, även om de aldrig frågasätter de strukturella förhållanden, processer och

föreställningar som gör den andre till just den andre.120

En konsekvens av Kumashiros argumentation, och de rörelser jag ser i materialet,

är att fokus snarare bör ligga på verktyg för att kritiskt nysta i och ifrågasätta totali-

serande föreställningar. Till exempel genom att som Kumashiro föreslår, fråga sig vad

som sägs och inte sägs och vilka perspektiv som privilegieras eller utelämnas.121 Ba-

ra att arbeta utifrån en grund där kunskap förstås som partiell och begränsande, och

potentiellt essentialiserande, torde leda till en större nyfikenhet på sammanhang och

variation. Kumashiro menar att elever, eller i det här fallet läsaren, måste lära sig att det

som den lär sig aldrig är hela historien, att det alltid finns mer att lära sig, och framför

allt, att det alltid finns mångfald och variation inom en grupp, och att en berättelse, lek-

tion eller röst aldrig kan representera alla.122 Författaren brukar sig av, och delar med

sig av, flera av dessa kritiska verktyg, men är samtidigt ouppmärksam när hon själv

totaliserar. Författarens pedagogik präglas av motsättningar mellan flera såväl kritiska

som essentialiserande och andrafierande grepp.

Varnar för generaliseringar men använder ett imprecist språk

Nu är det inte så att författaren alltid faller tillbaka på homogeniserande generalisering-

ar. Hon skriver bland annat
116Ålund 2002; Kamali 2002, s. 295 respektive s. 151.
117Kamali 2005b, s. 8.
118Kumashiro 2000, s. 43.
119Kumashiro 2000, s. 34.
120Kumashiro 2000, s. 35.
121Kumashiro 2000, s. 34.
122Kumashiro 2000, s. 34.



20

Att ge sig in på att försöka beskriva andra kulturer och deras sätt att se på

barn är naturligtvis en mycket svår och näst intill omöjlig uppgift. Vi är ju

inte bara vår kultur, vi är vår utbildning, vår sociala klass, våra personliga

erfarenheter och så vidare. . . . Jag kommer här nedan att ge mig i kast med

några andra kulturer, men ha hela tiden i åtanke att bilderna jag ger är myc-

ket generella! Det finns undantag till varje ord jag säger.”123

I samma avsnitt återkommer varningen igen, då delvis för att störa antaganden om

att ”den arabiska kulturen” skulle vara homogen.124 När hon skriver att ”[d]et finns

undantag till varje ord” hon säger, visar hon tydligt på det partiella i lärdomarna. Det

problematiska är att författaren väntar med att problematisera detta tills nästan halva

boken är avhandlad. Diskussionen uteblir dessutom i andra avsnitt och efter denna

anmärkning fortsätter ett i stor utsträckning totaliserande språk.

Ibland nyanserar hon, till exempel när hon skriver att ”[s]ynen på tid är bland de

flesta araber helt annorlunda än vår svenska”, men även här finns ett element av den

statiska och exkluderande svenskheten.125 Markörer som landsbygd, klass, generation

och släktskap träder in för att nyansera språkbruket men ett försiktigt eller precist språk

uteblir oftast.

Poängen med ett precist eller försiktigt språk, och problemet med ett totaliserande

språk, är att ett försiktigt språk markerar kunskapens ofullkomlighet medan totalise-

ringen på motsvarande sätt döljer den. Författarens sätt att uttrycka sig motverkar med

andra ord oftast förståelsen att kunskap alltid är otillfredsställande och begränsad. Det-

ta måste givetvis sättas i sammanhanget att författarens normkritiska grepp också tjänar

till att visa på vissa antagna förkunskaper är felaktiga. Olssons material är inte endast

normkritiskt eller endast essentialiserande och andrafierande utan både och, på en och

samma gång. Mycket beror dessutom på det sammanhang materialet läses i, hur det

läses och vem som läser det.

Både fasta gränser och hybrida identiteter

Ibland gör materialet kultur till något fast och tydligt avgränsat men visar ibland också

hur personer och kulturmönster kan genomsyras av hybriditet och variation. Jag kom-

mer först att ge exempel på hur materialet ritar upp dessa gränser och sedan hur de

överträds.

Materialet skapar dessa tydliga gränser bland annat genom uttryck som ”den ara-

biska kulturen” och ”den svenska kulturen” eller att som i citatet nedan beskriva hur

det går att röra sig mellan dem som om de vore olika världar:

123Olsson 2003, s. 45.
124Olsson 2003, s. 48f.
125Olsson 2003, s. 46, min kursivering.
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Jag kunde ena dagen befinna mig i den arabiska världen, nästa dag i den

grekiska och ytterligare nästa i den chilenska.126

Här beskriver författaren upplevelsen av att följa med sina elever hem efter sko-

lan och att besöka olika ”invandrarföreningar”. När materialet har uttryck som ”den

arabiska världen” konstruerar det dessa ”kulturer” som homogena och när författaren

skissar sina rörelser in i och ut ur dessa kulturvärldar får de illusionen av att vara tyd-

ligt avgränsande och helt skilda varandra. Materialet frammanar en en bild av att kunna

öppna en dörr och träda in i en annan värld, se sig omkring och sedan träda in i ytterli-

gare en.

Samtidigt som kultur fixeras öppnas de som sagt också upp för hybriditet. Det är

bland annat i materialets idé om kulturer som överlevnadsstrategier som kulturernas

föränderliga inslag ligger. Materialet menar att förändrade förhållanden över tid för-

ändrar kulturer. Den ”svenska kulturen” präglas enligt materialet på avgörande sätt

fortfarande av 1800-talets fattigdom, men har också förändrats av till exempel industri-

alisering. Kulturer utvecklas här i generationsskiften och det är först barnen som föddes

på 70-talet ”som lämnat ’fattigsverige’” på grund av att de växt upp och uppfostrats i

ett nytt sammanhang.127 Det återkommande temat i materialets kultursyn är att föränd-

ringar i kulturen tar ungefär tre generationer.128

Generationsmodellen fördjupas genom en idé om att människor har olika kulturella

lager. ”De flesta kulturer har”, skriver författaren, ”en kulturell kärna och ett kulturellt

skal”.129 Skalet bär med sig fenomen som ”språk, matvanor, traditioner eller klädsel”,

medan kärnan bär med sig saker som moral och heder.130 Den första generationen som

möter ett nytt sammanhang är oförändrad, den andra generationen förändrar sitt skal

och den tredje generationen förändrar också sin kärna och blir då integrerade medlem-

mar i den nya kulturen, i hennes exempel ”kines” istället för ”svensk”.131

Författaren är noga med att detta ”aldrig [betyder] att man överger allt i sin urps-

rungskultur” utan ”behåller en del av [s]itt ursprung”.132 När hon diskuterar hur svens-

kar integrerats i USA under 1800-talet förklarar hon också att det är med bibehållen

”svenskhet”.133

Här träder något av en paradox fram i och med att författaren aldrig uttryckligen

talar i termer av att exempelvis leva med två eller flera kulturmönster. Jag ställer mig

frågan vad det annars skulle innebära att, som författaren skriver, ”ha blivit kines” men

med ”bibehållen svenskhet”? Många andra författare som skriver om liknande teman

126Olsson 2003, s. 15f.
127Olsson 2003, s. 33.
128Olsson 2003, s. 33, 25f.
129Olsson 2003, s. 23.
130Olsson 2003, s. 23.
131Olsson 2003, s. 25.
132Olsson 2003, s. 25.
133Olsson 2003, s. 26.
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använder sammansättningar som till exempel ”svenskturkar” för att peka på och erkän-

na denna interaktion mellan och blandning av kulturmönster men i materialet finns det

endast entydiga kategorier som till exempel ”chilenare”, ”araber”, ”greker” och ”svens-

kar”.

Mitt intryck är att denna typ av motsättning i materialet beror på en tematisk åtskill-

nad. I vissa avsnitt ges kontextualitet och variation utrymme, medan i andra avsnitt,

när temat är annat, får istället homogenitet och monokulturalitet utrymme. Materialet

kan därför först flagga för att ”den arabiska kulturen” är full av variation, för att sedan

beskriva den med ett totaliserande språk. En entydig arabisk kultur beskrivs fastän för-

fattaren tidigare pekat på att araber lever under skiftande förhållanden och vitt skilda

platser och kategorin genomkorsas av interaktioner med andra kulturmönster så som

kristna, muslimska eller till exempel i Sverige dominerande kulturmönster.134 Insikter-

na om hybriditet och inbördes variation syns inte i språkbruket när ”kulturen” väl ska

beskrivas.

Var slutar egentligen de ”arabiska” kulturmönstrena och var börjar de ”svenska” i

en andra generationens ”arab” i Olssons modell? Använder jag materialets modell går

gränsen mellan det kulturella skalet och den kulturella kärnan men det är en förenk-

ling som inte tillfredsställande förklarar vad som egentligen kan känneteckna gränser

mellan dessa påstått tydligt avgränsade kulturer. När slutar något att vara till exempel

”svenskt”? De verktyg materialet ger förklarar kulturer först och främst som ömsesi-

digt uteslutande och ibland som motsatser: ”invandrare” är inte ”svenska”, ”svenskar”

är inte ”muslimer”, ”svenskar” kontrollerar sina känslor medan ”invandrare” lever ut

dem.135 Hybriditeten lever mellan raderna men tillåts inte tala.

Andra exempel på att kulturmönster och identiteter är situationella är idén att mar-

ginaliserade kulturer kan utvecklas till motståndskulturer. Kulturen konstituerar sig då

i opposition till omgivningen. Variabler som klass, utbildningsnivå, kön eller tillhörig-

het i stad eller på landsbygd används också för att visa på variationer i kultur.

Stereotyper och normer decentreras, ifrågasätts och recentreras

Som jag skrev tidigare går det bredvid den homogeniserande och kulturaliserande trå-

den också en normkritisk, decentrerande och dekonstruerande tråd. Nedan kommer

jag att bland annat visa hur materialet dekonstruerar stereotyper, decenterar och sedan

marginaliserar ”svenskhet” men också reetablerar ”svenskhet” som norm.

Utöver de varningar materialet kommer med inför att tolka dess beskrivningar som

allt för generaliserande, dedikeras ett par sidor till att synliggöra, kritisera och lösa upp

stereotyper kring araber och muslimer. Minns hur Kumashiro pekade på att kunskap

134Olsson 2003, s. 21f, 36f.
135Olsson 2003, s. 31, 33f, 43, 45.
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om den andre bör användas för att störa totaliserande föreställningar hos eleven (eller

läsaren).

Författaren beskriver stereotypen och använder sedan statistik för att visa den ohåll-

bar. I denna diskussion får också variationer inom dessa kategorier utrymme och de vi-

sas också genomkorsa varandra.136 Hon skriver att ”[v]i glömmer bort att den [sic] finns

cirka 900 miljoner muslimer utspridda över hela jordklotet, med olika värderingar, nor-

mer och attityder och med olika tolkningar av Koranen.”137 Det hänger inte samman

med hur hon tidigare homogeniserat och kulturaliserat så varierade kognitiva katego-

rier som ”invandrare” och ”personer från medelhavsländer” men ger en vink om att

detta snarare är en fråga om ett problematiskt språkbruk än okunskap.

Lorentz beskrev i sin studie hur talet om det mångkulturella genomsyrades av ett

dualistiskt tänkande, bland annat i det ”vi” och ”dom”-tänkande som jag har visat på

i materialet.138 Han menar att dessa dualismer kan lösas upp genom dekonstruktion.

Liksom i Kumashiros pedagogik innebär det att ”upptäcka det ofullständiga” i den to-

taliserande dualismen och genom synliggörandet av detta bryta ned anspråket på att

absolut determinera verkligheten.139 Det är detta som sker när författaren decentrerar

en föreställning eller dualism. Genom att de sätts i ett sammanhang av konkurrerande

föreställningar förändras deras betydelse samtidigt som de synliggörs som ett alternativ

bland andra.

Jag kommer nu att visa hur författaren blandar och kombinerar grepp som decen-

trering, dekonstruktion och recentrering i ett avsnitt om bestraffningar i olika kulturer.

Författaren har sedan tidigare etablerat ett ”vi” som en gemenskap mellan en förut-

satt ”svensk” läsare och den ”svenske” författaren, ett vi som på andra platser knyts

till ”skandinaver” eller ”västerländsk”.140 Detta ”vi” uppmanas att förstå, men inte ac-

ceptera, (allt i) de andras kulturer, däribland invandrarna, kurderna, kosovo-albanerna,

romerna, somalierna, arabererna, kurderna och perserna.141

Författaren berättar sedan att alla kulturer har bestraffningspraktiker. Här överbryg-

gas gränsen då mellan ”vi” och ”dem” genom en jämförelse. ”Den andre” får lämna

periferin och ”vi” decentreras från normpositionen.142 En medvetenhet eller förståelse

av detta och olika former av bestraffningspraktiker skrivs in i en åtråvärd moral hos

läsaren. Författaren menar att alla kulturer har etablerade praktiker för att straffa men

också att:

Det finns givetvis bestraffningar som inte följer några metoder alls; galna

vuxna som slår sina barn eller partner sönder och samman finns desvärre i
136Olsson 2003, s. 21.
137Olsson 2003, s. 22.
138Lorentz 2007, s. 184.
139Lorentz 2007; Kumashiro 2000, s. 172f respektive 33f.
140Olsson 2003, s. 30, 63, 20.
141Olsson 2003, s. 57, 45-57.
142Olsson 2003, s. 58.
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hela världen, inte minst i missbrukarfamiljer.143

Här konstrueras en gräns mellan normala bestraffare och ”galna vuxna”, våldsver-

kare — avvikare från den kulturella normen.144 Den kulturellt sanktionerade bestraff-

ningen, ett sorts idealfall, skrivs in i en universell mänsklighet medan avarter skiljs från

det kulturella för att ta plats i en universell avart eller sjuklighet.

Författaren fortsätter sedan med att beskriva olika kulturellt sanktionerade bestraff-

ningspraktiker. En praktik hon benämner kattbestraffning knyts till ”våra invandrare”

och framställs som hälsosam, naturlig och välmenande, om än ibland något våldsam.

Hon citerar också en ”turkisk socionom” som i tidningen Ottar skrivit att ”[v]issa fy-

siska tillrättavisningar finns inbyggda i vår kultur [... men det] anses allmänt att de bör

användas sparsamt [... och där man] väljer lämplig reprimand utefter en väl beprövad

skala”.145

Detta kontrasteras sedan med en uppsättning praktiker som antingen direkt knyts

till Sverige, Europa, väst eller verkar, genom frånvaron av markörer, träda in i den

okvalificerade universella ”svenskheten” som författaren ibland faller tillbaka på. Des-

sa praktiker framställs i negativ dager som beräknande eller omogna. Där den ”invand-

rade” eller icke-”svenska” kattbestraffningen ”visar barnet att det trots allt är älskat”

och där ”[a]llt ska redas ut direkt” kännetecknas uppsättningen ”svenska” eller ”väs-

terländska” bestraffningar av att personen till exempel ”tiger inför den det gäller” eller

hotar med att överge motparten. En av de svenska metoderna, den numera förbjudna

agan, kopplas till ”kvinnomisshandel” och en annan, rådjursbestraffningen, till mobb-

ning.146 Det upplevt västerländska görs här icke-önskvärt. De ”svenska” bestraffnings-

metoderna förklaras senare också overksamma gentemot ”invandrare”, till exempel i en

skolmiljö, och istället förespråkas mellan raderna en mild version av kattbestraffning-

en, där bestraffaren snarare än att slita i barnets hår eller daska till den ska titta den ”i

ögonen och ryta till”.147

Författaren decentrerar det ”svenska” kvantitativt genom att mena hur den i Sve-

rige ovanliga kattbestraffningen är världens vanligaste bestraffningsmetod. De ”svens-

ka” bestraffningsmetoderna ifrågasätts först genom att de kopplas till exempel till omo-

genhet och avvikande våld och sedan genom att förklara dem verkningslösa annat än

gentemot ”svenskar”. Istället etablerar materialet ”kattbestraffningen” som eftersträ-

vansvärd norm. ”Svenskheten” misstänkliggörs och tvingas, åtminstone för några sidor,

resa från centrum till periferin. ”Svensken” har istället något att lära av hemspråkslära-

ren som genom ett antaget och kulturaliserat invandrarskap förväntas besitta kunska-

143Olsson 2003, s. 58.
144Olsson 2003, s. 58.
145Olsson 2003, s. 75.
146Olsson 2003, s. 59f.
147Olsson 2003, s. 62.
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per i kattbestraffning.148

Jag tolkar materialets olika grepp på två nivåer. På en medveten nivå är de utfor-

made för att decentrera den antagna normpersonen och dess förutsatta ”kultur”. Dessa

normkritiska grepp omgärdas dock av just den typ av normativa antaganden som kon-

tinerligt konstruerar en exkluderande svenskhet vilka ofta tjänar till att recentrera just

den ”svenskhet” som tidigare fått lämna tronen. Jag kommer att diskutera detta grepp

alldeles strax, efter att jag först gått in djupare på hur materialet skiljer exempelvis kul-

tur och tradition.

Kulturen står för det goda, sedvänjan för det problematiska

När jag nystar i materialet finner jag att begrepp som lag, kultur, stat och religion ofta

framträder som en sorts garanter för det goda. Idealfallen tillskrivs kulturen eller religi-

onen medan sedvänjan eller traditionen får stå för det negativa.

Kulturen sanktionerar kontrollerade och ”normala” bestraffningar medan en sorts

universell avvikelse i form av sjuklighet, galenskap eller oupplyst sedvänja står för

våld.149 Statens lag eller religionens bud förbjuder företeelser som våld, hot om våld

eller omskärelse av kvinnor medan sedvänjan och individernas omständigheter repro-

ducerar dem.150

Ylva Brune kommenterar en liknande tendens i sin avhandling Nyheter från gränsen:

tre studier om journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld när problematis-

ka ”invandrare” kontrasteras med ”svenska officiella ideal”. Hon beskriver det som

en ”glidning från idéer om vad ’svenskt’ vill vara till vad det faktiskt är”.151 ”Svens-

ken” är vad den borde vara, precis som kulturen och religionen. ”Invandraren”, sed-

vänjan, traditionen, galenskapen och missbruket får däremot stå för det som är proble-

matiskt. En uppdelning som skiljer det önskvärda från det icke-önskvärda och frikopp-

lar ”svensken”, ”kulturen” och ”religionen” från (i princip) alla problem i och med att

dessa per definition hör hemma i exempelvis sedvänjan förstådd som icke-kultur eller

icke-religion. Kulturen delas av många, galenskapen är individuell.

Michael Azar knyter an till denna diskussion när han visar att media och politiker

genom idén om ”hedersvåld” kunnat göra det till de problematiska andras avvikelse.152

Författarens material går till attack mot detta grepp genom att upprepade gånger skriva

in också heder i sin bild av ”svenskhet”.153 Azar menar att det är ohållbart att godtyck-

ligt utesluta allt ”som inte passar in i den goda bilden av Sverige” och pekar på mäns

våld mot kvinnor eller seriemord, handlingar som utförs också av personer knutna till

148Olsson 2003, s. 62.
149Olsson 2003, s. 58.
150Olsson 2003, s. 77.
151Brune 2004, s. 312.
152Azar 2005, s. 176.
153Olsson 2003, s. 23, 32.
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”svenskhet” men som inte tolkas kulturellt.154

Det finns en intressant skillnad mellan det fenomen Azar och Brune problematiserar

och det som sker i materialet jag studerat. I de tidigares material är det kulturen som står

för det tvivelaktiga, medan författaren i mitt material gör samma manöver men men för

att rena kulturen på traditionens bekostnad. I ett sammanhang där också ”svensken”

görs till en bärare av kultur är det traditionen, snarare än kulturen, som står för det

omoderna och problematiska.

Kulltur och lag är dock inte alltid oproblematiska. När materialet visar en kultur pla-

cerad i position att ”krocka” med en annan eller när lagen genom politisk intervention

tvingar fram assimilering uppstår problematiska situationer.155 Angående kultur hand-

lar det om ”invandrares” syn på hederliga kvinnor eller ”kurders” syn på heder.156 När

det gäller det senare är budskapet otydligt. Författaren citerar en ”kurdisk kvinnoak-

tivist” som i Dagens Nyheter skrivit att våldet är ”djupt rotat” i ”kulturen” men som

samtidigt kopplar det till ”de gamla feodala traditionerna” som levt kvar på grund av

att ”kurderna varit ett förtryckt folk.”157 Samtidigt som kulturen i det här fallet blir pro-

blematisk skiljs våldet delvis ut som ett resultat av ”gamla feodala tradition[er]”.158

”Svenskens” självklara anspråk på nationen

Jag kommer här att nysta vidare i tråden om stat och lag. Att de ibland framträder som

garanter för det goda har sina problem i och med att författaren tidvis kopplar dem

samman med ”svenskheten”. Författaren skriver vid ett tillfälle:

Som jag redan påpekat gäller svensk lag i Sverige. Det gäller förstås he-

dersmord, våld förknippat med sexualitet eller våld inom äktenskap. [...]

Hedersmord är mord och våld är våld oavsett vilka skäl man har. Det finns

ingen anledning att på någon nivå acceptera det ena eller det andra. Istället

anser jag att vi har en moralisk skyldighet att stå upp för de värderingar och

de lagar som vi har i vårt land.159

Jag vill tydliggöra sammanhanget som materialet etablerat över sidorna fram till det-

ta uttalande. Med ”vi” har författaren menat ”svenskar”, de som är som författaren själv

(och inte är till exempel ”invandrare” eller muslimer). Landet hon talar om är Sverige,

ett land som markeras som ”vårt”, det vill säga ”svenskarnas”. I detta sammanhang går

meningen med andra ord att läsa som att ”Vi [svenskar] har en skyldighet att stå upp

154Azar 2005, s. 176.
155Olsson 2003, s. 28.
156Olsson 2003, s. 73f.
157Olsson 2003, s. 72.
158Olsson 2003, s. 72.
159Olsson 2003, s. 77.
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för våra [svenska] värderingar och [svenska] lagar i vårt [svenska] land, ett Sverige där

”svenskarnas” värderingar och lagar gäller.

Minns här att i materialets värld integreras en familj till svenskhet (oftast) efter tre

generationer, precis vilken status hybrididentiteterna mellan dessa stadier har förklaras

inte, men de förstås inte som ”svenska”. Möjligen går det att ana en idé om att ”invand-

raren” bör, och dess avkomma mer eller mindre per automatik kommer, att anpassa sig

till svensk lag och svenska normer. Vad är egentligen svenska värderingar frågar jag

mig? Är det inte just de normer som författaren tidigare ifrågasatt? Det verkar som att

författaren menar att vissa saker kan ifrågasättas medan andra inte kan det. Var gränsen

går är otydligt men svensk lag och situationella normer kring våld utgör en sorts garant

för det rätta.160

Här gör författaren ett sorts anspråk på Sveriges värderingar och lagar för ”svens-

karna”, det svenska folket. Peralta gör bilden tydligare när hon karaktäriserar det mång-

kulturella tänkandet som en paradox som avskärmar och skyddar ”svenskheten” från

de andras mångfald. Hon skriver att

[D]et mångkulturella samhällets roll var att garantera [... en] invärtes homo-

genitet. Kulturerna skulle existera var för sig och i samlevnad med varandra

i det stora samhällets gemensamma territorium. [...] Den dominerande kul-

turen skulle bestämma spelreglerna och samlevnadsformerna.161

Philomena Essed ansluter sig till detta och menar att det mångkulturella samhället

iscensätts inom ramarna för (antaget) ömsesidiga normer som tolererar den avvikande

och osynliggör privilegierade kulturella mönsters dominans.162

Azar pekar på att idén om att det finns ett ”folk” och att detta är knutet till staten

är en intim del av de processer som utesluter många från ”svenskheten” och placerar

”svenskarna” som norm och ”invandrarna” som avvikelse och störning.163 I Lorentz

studie av talet om det mångkulturella menar han att det har verkat i ett sammanhang

där ”nationalstaten [...] stått för talet om ett folk, en kultur, ett språk och en religion”

och där ”’De Andra’ [...] aldrig [har] fått tillhöra nationalstaten.”164 Yuval och Anthias

menar vidare att när vissa kulturmönster har bättre tillgång till statsapparaten än andra,

leder detta ofta till att en kategori utvecklar kulturell hegemoni över andra vilket ger en

naturalisering av dessa kulturella symboler och praktiker.165 Jag ser det inte kontrover-

siellt att säga att vissa nätverk av kulturmönster är privilegierade i Sverige, att dessa är

knutna till idéer om ”svenskhet” samt att de dominerar det offentliga.

160Jag vill också påpeka att definitionerna av våld och mord är socialt konstruerade och därför också
skiftar i olika sammanhang såväl som mellan olika länder.

161Peralta 2005, s. 196.
162Essed 1996, s. 25ff.
163Azar 2005, s. 170f.
164Lorentz 2007, s. 184.
165Yuval Davis och Anthias 1992, 8ff.



28

Azar menar att det i nationalstaten finns en inbyggd spänning mellan ”svensken”

som norm och en universalism som osynliggör normen och dess privilegier genom att

tala från en självklar och universell grund.166 Yuval och Anthias pekar på att det finns

en idé om att medlemmarna i det nationella kollektivet, i det här fallet ”svenskarna”,

också är statens medlemmar.167

Det är detta jag ser i författarens förkastande av främmande avvikelser från svensk

lag och norm. Författaren verkar mena att våld i familjen är inte fel i sig, om det är kultu-

rellt sanktionerat och kontrollerat, men det blir förkastligt i ett ”svenskt” sammanhang

där ”svenska” normer råder. Tänkandet är etnocentriskt. Författaren säger ingenting

konstigt när hon skriver att hennes ”gräns är tydlig; alla ska följa svensk lag i Sverige!

[...] Utöver det tycker jag att allt skall vara tillåtet”. Däremot blir det problematiskt när

en uppsättning dominerande kulturmönster med hjälp av idén om ”svenskhet” sätter

ramarna för rätt och fel genom sitt outtalade anspråk på norm och lag.168

166Azar 2005, s. 174.
167Yuval Davis och Anthias 1992, S. 30.
168Olsson 2003, s. 29.
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Avslutande diskussion

Min studie av arbetsmaterialet Möte med människor från andra kulturer har framför allt

visat att det inte går att dra några skarpa gränser mellan olika former av pedagogik.

Materialet anlägger i normkritisk anda genomgående ett reflexivt stråk där läsaren ska

tampas med sin självbild och sina förutfattade meningar. Läsarens moral knyts till den-

nes vilja att agera medvetet och reflekterat och att arbeta med sig själv. Ett grepp som

kan motivera läsaren att ge sig in i ett arbete som Kumashiro med rätta beskriver som

motigt.

När läsaren, så som Kumashiro hoppas, väl ska se sig själv i förhållande till normen,

är det dock i materialet inte för att synliggöra, ifrågasätta och sedan skilja sig från nor-

men. Istället konstrueras läsaren, om den är villig, som en ”svensk” normperson vars

blotta existens gör det omöjligt för den andre, ”invandraren”, att någonsin lämna den

marginaliserade periferin.

Författaren decentrerar ”svensken” genom att visa att den är som alla andra och

ogiltigförklarar sedan alla anspråk på att någon kan vara mer normal än någon annan.

Detta sker dock i en återkommande pendelrörelse där resonemangen rör sig mellan ett

skrivande läsande ”svenskt” vi och den ickesvenske andre. Normkritiken tar sig sällan

bortom individnivån vilken kanske är förståeligt när materialets ambition snarare är

att underlätta mötet mellan den antaget ”svenska” läsaren och den andre. Diktomin

”svensk” och ”invandrare”, som privilegierar den ene och marginaliserar den andre,

snarare reproduceras än kritiseras.

Materialet försöker tvätta negativt konnoterade kulturmönster rena genom att skilja

på till exempel kultur och tradition. Kultur och religion får stå för det goda, för ide-

alfallen, medan det problematiska skiljs bort som avvikande sedvänja, tradition eller

galenskap. Det visar sig ändå vara svårt att iscensätta ett normkritiskt projekt med ett

språk grundat i normativa antaganden och en normativ dikotomi. ”Svensken” antas i

slutändan ha ett sorts självklart anspråk på ”svenska” värderingar, om inte annat för att

alla efter ungefär tre generationer förväntas mer eller mindre bli ”svenska”, om än med

något bibehållet från en upplevd ursprungskultur.

Materialets pedagogik rymmer som du har sett såväl problematiska som frigöran-

de grepp. Att bryta materialets pedagogik itu på detta sätt gör den dock inte rättvisa.

Pedagogiken är sällan antingen helt och hållet problematisk eller hoppingivande. Grep-

pen kan vara både essentialiserande och dekonstruerande i samma mening och det är

därför svårt att säga precis vad konsekvenserna blir. Det är aldrig så enkelt att de tar

ut varandra och i slutändan är det läsaren och läsarens sammanhang som avgör vilken

sorts läsning som görs.

Kumashiro pekade på att det tar emot att arbeta fram nya insikter, speciellt kompro-

metterande sådana, medan det är lätt att lära sig sådant som bekräftar det man redan
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vet eller vill höra. Utifrån ett sådant perspektiv torde materialets totaliserande karaktär

väga tyngre än de normkritiska inslagen. Dessa kräver att läsaren arbetar med sig själv

och kanske till och med ser sin del i förtryck och marginalisering.

Inte heller här kan det ena enkelt ställas mot det andra. Om insiktsfull kritik kommer

inbakad i något bekant torde det kunna underlätta arbetet och så är ofta fallet här. Det

handlar på ett sätt om att sänka tröskeln genom att, just pedagogiskt, lägga upp en

normkritisk process på ett sätt som uppmuntrar och lockar snarare än skrämmer bort.

Som jag nämnde tidigare används moralen som både morot och piska för att uppmuntra

läsaren att verkligen arbeta med texten och sig själv.

Men jag tänker samtidigt på den bild Essed målar upp av hur problem i det mång-

kulturella samhället kanaliseras in i ett sorts begär efter kunskap om den andre. Pro-

blemet med den andre ska, om inte helt och hållet, åtminstone till viss del lösas med

kunskap. En kunskap som ofta, men inte alltid, handlar om kulturell bakgrund. Om

ett sådant behov driver läsningen kan läsaren lämna materialet med många nya och

fördjupade kulturella stereotyper, nu bekräftade av expertis.

Det är samtidigt möjligt att de insikter som materialet hjälper till att utveckla tjänar

till att ifrågasätta dess egna totaliseringar. Jag tror dock att det skulle kräva en mycket

djup läsning, eller att läsarens egna erfarenheter stod i konflikt med materialets beskriv-

ningar. Dessutom har de insikter som materialet försöker dela med sig av inte hindrat

det från att reproducera stereotyper och dikotomier.

Ett är säkert, och det är att materialet hade vunnit på ett mindre normativt språk.

Mindre hade lämnats till läsarens tidigare erfarenheter om lärprocessen strukturerats

på ett mer genomtänkt sätt. Ibland är ord bara ord, men ibland, som ofta i det här ma-

terialet, gör de bokstavligen all skillnad.

I den här studien har jag bara skrapat på ytan när det gäller hur till exempel essen-

tialiserande och dekonstruerande grepp påverkar varandra i pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk teori må måla upp en tydlig bild av hur saker ska och inte ska vara, men det

är upp till pedagoger av kött och blod att försöka omsätta det i praktik. Det vore givan-

de att ytterligare studera hur normkritisk pedagogik iscensätts i praktisk verksamhet,

hur lärsituationer kan struktureras beroende på sammanhanget och hur pedagogiken

störs, förstärks och omvandlas i olika situationer.
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