
Värdegrunds-sfi
Elevhäfte 5: Att ha flera kulturer

Av Karin Håkanson, Linnea Martinsson,  
Ulrika Haglund och Hanna Damber  

Sfi-lärare på Folkuniversitetet



Folkuniversitetet är ett studieförbund grundat av universitet och studentkårer. Vår verksamhet 
omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Vi verkar för ett 
internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten.  
Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Publikationen finns att ladda ner som kostnadsfri PDF från Folkuniversitetets webbplats  
folkuniversitetet.se/vardegrunds-sfi

© Folkuniversitetet 2019

Grafisk produktion: Hans Åkerskog

Göteborg 2019

Värdegrunds-sfi är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och Folkuniversitetet.
Projektet har drivits med medel från Göteborgs Stad Arbetsmarknad och Vuxenutbildning  
samt Jämlikt Göteborg.



© Folkuniversitetet 3Värdegrunds-sfi: Elevhäfte 5

ORDLISTA

Identitet 

Identitetskris  (när en person känner att hen inte vet vem hen är) 

Definiera  (betyder ungefär: att avgränsa, att göra tydligt. “Det som definierar mig är ...”) 

Kultur 

Skillnad 

Annorlunda 

Ovant 

Främmande 

Främling 

Förändras 

Frivilligt 

Anpassa sig 

Smälta in  (betyder “bli en del av en grupp eller ett samhälle”, “vara som alla andra”) 

Bidra till 

Berika 

Sätt, vis  (båda orden kan betyda samma sak) 

Provocera 

Jag stör mig på  (betyder: jag irriterar mig på, jag blir irriterad på) 

Konstigt 

Att dua någon (betyder: att säga “du” till en person) 

Jämfört med 

Status   

Kulturchock  (betyder ungefär: att många saker i en ny kultur känns konstiga,  
svåra och ovana) 

BRA FRASER I SAMTAL: 
Vad intressant!                   Jag håller med / Jag håller inte med / Jag håller delvis med

Jag känner igen mig i det du säger.              Hur menar du? Kan du förklara?    
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FRÅGOR TILL VÅRA GÄSTER  
• Hur upplevde du din första tid i Sverige? Vad var spännande/svårt/annorlunda? 

•  När ungefär, började du känna dig hemma i Sverige? Vad var det som bidrog  
till den känslan? 

• Känner du dig svensk? I vilka situationer? 

• Vilka sätt/traditioner från din kultur tycker du kan berika det svenska samhället? 

• Finns det något som du tänker på, på ett nytt sätt, efter dina år i Sverige?

• Har ditt sätt att vara eller sätt att tänka förändrats? 

• Känner du dig som en främling i några situationer? Vilka? 

•  Om du ser på din identitet som en “ryggsäck” som du bär genom livet: Vilka saker från 
ditt hemlands kultur vill du ha kvar i väskan, och vilka vill du ta ur? Vilka saker vill du 
lägga till, i din väska? 

Elevernas egna frågor till våra gäster: 
• Vilka är de svåraste problemen som du har stött på?  

• Vilka utmaningar har du ställts inför? 

• Kan du berätta om en situation som du tyckte var svår att lösa i Sverige? 

• På vilken skola studerade du svenska? 

• Hur lång tid tog det för dig att anpassa dig till vardagslivet i Sverige? 

• Hur passar du in i ditt samhälle? 

• Hur var det att köpa hus eller ta lån i Sverige? 

• Vad tror du är viktigast, för att hitta ett jobb som invandrare? 

• Känner du dig trygg i Sverige?  

• Vilka är dina favoritplatser i Sverige? 

• Vad tycker du om att göra på din fritid i Sverige? 

• Tänker du flytta tillbaka till ditt hemland? 
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Diskutera! Två frågor och en situation

1. 
Samer säger att han blir irriterad på att människor i Irak betalar mutor för att gå före i 
köer, och att de slänger skräp på gatan. Jämlikhet och miljö har blivit viktigare för Sam-
er efter hans år i Sverige. 

Marina gillar att människor i Jordanien säger Ni till lärare, läkare, äldre personer och 
andra som man vill visa respekt. Hon tycker att det känns konstigt att säga du till alla i 
Sverige. Att visa respekt med sitt tilltal, är viktigt för Marina. 

•  När du reser till ditt hemland, eller har kontakt med vänner och släktingar från hem-
landet: Finns det några saker som du reagerar på nu? Saker som du inte tänkte på, 
förut, när du bodde där?  

 

2. 
Tänker du på något annat sätt idag, än innan du kom till Sverige, om till exempel:

• Jämlikhet

• Miljö

• Demokrati 

•… något annat? 

Hur tänkte du då, och hur tänker du nu? 

SITUATION: En pojkvän
En familj invandrade till Sverige för 2 år sedan. De har tre barn och bor i Frölunda. Den 
17-åriga dottern går på gymnasiet och har fått flera kompisar i klassen, vilket föräldrarna 
är väldigt glada för. 

Nu har hon också träffat en pojkvän. När hon berättar det för sina föräldrar blir de oro-
liga. Vad ska de göra? På kvällen sitter föräldrarna och diskuterar vid köksbordet. 

Varför tror du att de blir oroliga?  

Vad tror du att de är oroliga för?  

Vad skulle du vilja ge föräldrarna för råd?  

Vad vill du säga till dottern? 



Kunskap förändrar


