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The Swedish school is today a meeting place for many people with different cultures. The 

teacher education at Södertörn University have since 2002 been influenced by an intercultural 

profile. The purpose of this study is to investigate how the intercultural profile of Södertörn 

University is expressed in preschool- teachers/ teachers work. Is an intercultural approach 

requested in schools and is intercultural approach useful and applicable in the teaching 

profession? The report is based on a qualitative study of what intercultural competence means 

for five preschool- teachers/ teachers who have graduated from Södertörn University. The 

report describes what intercultural competence means to them and how they use their 

intercultural competence in their work. It also investigates the employers view on intercultural 

competence. 

There seems to be some uncertainty about intercultural competence, during the interviews 

with the preschool teachers/ teachers they became more aware of how they actually use their 

intercultural competence. These preschool- teacher/ teacher have perhaps not had the 

opportunity to reflect on the concept. 

My conclusion is that intercultural competence is essential in school because teachers meet 

people with different cultures every day, that’s why teachers need to work with ethnocentric 

behavior. Teachers have a responsibility not to pass on prejudices about people to their 

students. All children have a right to feel included in the school community regardless of who 

they are and where they come from. 
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1 Inledning 
 

Den svenska skolan är idag en mötesplats för många olika människor och kulturer, Södertörns 

högskolas lärarutbildning genomsyras sedan 2002 av en interkulturell profil. Maria Borgström 

är högskolelektor och docent vid Södertörns högskola. Hon beskriver att den interkulturella 

profilen på Södertörns högskola innebär att man har ett innehåll i undervisningen som inte 

presenterar begrepp, ståndpunkter från enbart ett perspektiv utan från flera. Tanken är att 

studenterna själva ska kunna förstå att det finns flera olika sätt att förhålla sig till 

verkligheten, olika synsätt och ska därmed kunna jämföra olika resultat utifrån detta. Ett 

interkulturellt förhållningssätt ska baseras på öppenhet och tolerans. Det leder till att man ser 

saker ur den andres perspektiv och att man kan se sig själv utifrån. Man måste känna sig själv 

innan man förstår den andre och ha insikt om vem man är. För att uppnå detta krävs att man 

konfronteras med det som är annorlunda. Konfrontation med det annorlunda gör att individen 

måste välja sida, veta vad hon tänker och vart hon står i relation till den andra (Borgström 

2004:50f).  

Som student på den interkulturella lärarutbildningen har funderingarna växt kring vad det 

egentligen innebär att ha interkulturell kompetens, om interkulturell kompetens är någonting 

som man kan förvärva genom en utbildning och vad det innebär i praktiken. 

 

1.2 Disposition 
  

Jag kommer att inleda med en tillbakablick av hur behovet av en interkulturell pedagogik och 

kompetens har växt fram.  Därefter en inblick i skolans styrdokument och en kort presentation 

av Södertörns interkulturella lärarutbildning.  Jag kommer sedan att redogöra för uppsatsens 

syfte och frågeställningar, därpå följer en beskrivning av uppsatsens centrala begrepp, 

interkulturell kompetens, kultur och mångkultur. Efter detta presenteras uppsatsens metod och 

materialinsamling. I resultat/analys delen presenteras och analyseras det insamlade materialet. 

Slutligen sammanfattas uppsatsen.   
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1.3 Bakgrund 
 

I antologin Möten i mångfaldens skola - interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska 

arbetsformer beskrivs hur behovet av ett interkulturellt förhållningssätt har växt fram. Pirjo 

Lahdenperä är professor i pedagogik, hon beskriver hur behovet av en ny pedagogik har växt 

fram i takt med att samhället har förändrats. Lahdenperä menar att det finns olika förklaringar 

till förändringen av samhället och skolan som skett de senaste trettio åren. Ett av skälen är att 

dagens samhälle och skola har blivit mångkulturell. Det finns en mångfald av elever med 

olika kulturer, språk, värdesystem, föreställningar och uppfattningar. I skolan finns elever som 

talar många olika språk och har olika kunskaper om det svenska skolsystemet. Andelen 

utlandsfödda i Sverige har växt sedan början på 1900-talet, samhället har gått från att ha en 

monokulturell och homogen befolkning till att vara en mångkulturell och internationell 

befolkning. Lahdenperä menar att den interkulturella pedagogiska forskningen samt 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet i skolan måste intensifieras, annars kan det uppstå 

problem med elever och föräldrar som uppfattas som annorlunda (Lahdenperä&Lorentz 

2010:7, 15). 

Lahdenperä skriver vidare i antologin Interkulturell pedagogik i teori och praktik om hur 

begreppet interkulturell undervisning har förändrats sedan 1980-talet. Interkulturell 

undervisning var från början ett försök att skapa förståelse för invandrares etniska särart och i 

och med det öka möjligheterna till en konfliktfri tillvaro. I olika utbildningssammanhang 

förekom undervisning om invandrare och invandrarelever. Målet med detta var att ge 

svenskarna kännedom om andra värderingar och kulturer. Man försökte arbeta med negativa 

inställningar till invandrare och stereotypa föreställningar om andra folkgrupper och kulturer.  

År 1995 förklarade utbildningsdepartementet att Sverige är ett mångkulturellt samhälle, detta 

skulle nu också avspeglas i utbildningen. Utbildning skulle från och med nu främja kunskap 

och respekt för andra kulturer samt kulturell identitet (Lahdenperä 2004:16).  

 

Begreppen mångkulturell och interkulturell användes första gången i svenska pedagogiska 

sammanhang i betänkandet om en statlig utredning som tillsattes 1981, språk och 

kulturarvsutredningen (Lorentz&Bergstedt 2006:14).  

1985 gav skolöverstyrelsen och statens institut för läromedel ut en folder, där framgår att 

riksdagen fattat ett beslut om att alla skolformer ska präglas av ett interkulturellt tankesätt.  

Den interkulturella undervisningen är ett förhållningssätt och ska gälla alla elever för att skapa 

respekt och förståelse för omvärlden. Men det är ändå oklart om riksdagen tog något beslut 
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1985 om att interkulturell undervisning skulle vara utbildningsväsendets grund, då regeringen 

aldrig framlade någon särskild proposition till riksdagen om språk och 

kulturarvsförvaltningens förslag. Forskning de senaste tio åren vittnar om att det inte 

förekommit någon medveten interkulturell undervisning (Lorentz&Bergstedt 2006:19ff).  

 

1.4 Styrdokument 
 

I den nya läroplanen, Lgr 11 för grundskolan, förskoleklass och fritidshem kan man läsa om 

skolans värdegrund och uppdrag. I Lgr 11 efterfrågas ett interkulturellt förhållningssätt på 

många punkter. Det står att ingen ska utsättas för diskriminering på grund av ålder, 

funktionsnedsättning, religion, trosuppfattning, kön, etnisk tillhörighet, könsöverskridande 

identitet eller sexuell läggning. Kränkande behandling av olika slag ska aktivt motarbetas. Det 

står att främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskaper, och det ska motverkas 

genom aktiva insatser och öppna diskussioner. Av Lgr 11 framgår att skolan ska vara en 

kulturell och social mötesplats, därför är det viktigt att kunna leva sig in i andras värderingar 

och villkor.  

Man kan även läsa att om man ska utveckla en trygg identitet måste man vara medveten om 

det egna och samtidigt få vara delaktig i ett gemensamt kulturarv. Internationaliseringen av 

samhället ställer höga krav på förmågan att inse värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Skolan måste därför vara öppen för olika uppfattningar och uppmuntra att de kommer fram. 

Undervisningen i skolan ska ha sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

kunskaper och språk. 

Det är viktigt att ha ett internationellt perspektiv för att kunna se den egna verkligheten ur ett 

globalt sammanhang. Genom detta ska även förståelse för den kulturella mångfalden inom 

landet utvecklas (LGR 11:7ff). 
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1.5 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interkulturella profilen på Södertörns högskola 

färgar och kommer till uttryck i förskolelärares/lärares arbete. Om en interkulturell kompetens 

efterfrågas i skolan samt om en interkulturell kompetens är användbar och applicerbar i 

läraryrket.  

1.6 Frågeställningar: 
 

*Hur uppfattar tre förskolelärare och två lärare som avslutat den interkulturella 

lärarutbildningen interkulturell kompetens? 

* Hur kan tre förskolelärare och två lärare som avslutat den interkulturella lärarutbildningen 

använda interkulturell kompetens i arbetslivet?  

* Hur uppfattar tre förskolelärare och två lärare sin arbetsgivares inställning till interkulturell 

kompetens? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för uppsatsens centrala begrepp. Begreppen som 

tas upp är interkulturell kompetens, kultur och mångkultur. 

 

2.1 Interkulturell kompetens 
 

För att reda ut begreppet interkulturell kompetens kommer jag först att beskriva begreppen 

interkulturell och kompetens. Jag kommer sedan att ta upp en definition av och teorier kring 

begreppet. Därefter kommer jag diskutera kring vad detta kan betyda och innebära för denna 

uppsats. 

Lorentz och Bergstedt tar upp begreppet interkulturell i antologin Interkulturella perspektiv. 

De beskriver att begreppet interkulturell innebär en handling, en rörelse, det skildrar en 

interaktion mellan människor från skilda kulturer. Inter i interkultur syftar på en interaktion 

mellan två skilda kulturer. Inter anger även att interaktionen sker mellan minst två aktörer från 

skilda kulturer och kultur i interkultur antyder att interaktionen sker mellan personer från 

skilda kulturella bakgrunder (Lorentz&Bergstedt 2006:16f).  

 

Katrin Goldstein-Kyaga som är professor i pedagogik vid Södertörns högskola och Maria 

Borgström menar att interkulturalitet handlar om mer än endast etniska relationer, det handlar 

om att respektera, acceptera och överbygga olikheter. Det handlar om att uppnå social 

jämställdhet, alltså rätten till att bli behandlad som alla andra oavsett genus, 

funktionsnedsättning, ursprung eller sexuell läggning. För etniska grupper handlar det om ett 

erkännande av kulturen samt rätten till ett jämlikt deltagande i majoritetssamhället (Goldstein-

Kyaga&Borgström 2011:14)  

 

Farhad Jahanmahan är adjunkt och magistrand i pedagogik med interkulturell inriktning och 

fil.mag. i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald på Södertörns högskola. Han menar 

att interkulturalitet handlar om mer än endast ett möte mellan skilda kulturer, det är även en 

fråga om bemötande, hur vi bemöter elever med olika referensramar och erfarenheter. 

Bemötandet ska bygga på ett fördomsfritt förhållningssätt med öppenhet och respekt. Det 

handlar om att vara medmänniska, att man ser vikten av att förstå elever med olika 

erfarenheter och referensramar (Jahanmahan 2011:116f). 
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Anders Fjällhed är lektor i pedagogik med interkulturell inriktning på Södertörns högskola, 

han menar att man måste öppna upp för den process som interkulturalitet innebär. Att man 

aktivt ser och möter varandra, med respekt och nyfikenhet inför varandras likheter och 

olikheter, han menar att det är vad som krävs om man verkligen vill möta andra människor 

(Fjällhed 2011:64). 

 

Begreppet interkulturalitet har kritiserats för att det ofta framställs som att interkulturella 

relationer ofta uppstår mellan två jämställda parter. Men interkulturella relationer är sällan 

jämställda utan präglas av en maktrelation. Företrädaren för majoritetsbefolkningen har ofta 

tolkningsföreträde, den har möjlighet att utifrån sin position uppnå mer makt. Detta sker ofta 

genom politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden. Den interkulturella 

diskursen blir ofta retorisk, Borgström och Goldstein-Kyaga menar att detta är ett problem 

som lärare och forskare måste förhålla sig kritiska till (Goldstein-Kyaga&Borgström 

2011:13). 

 

I Nationalencyklopedin kan man läsa om begreppet kompetens, att vara kompetent innebär att 

man räcker till, det är en kunnighet eller skicklighet. Begreppet formell kompetens innebär att 

man har erfarenhet eller utbildning som krävs för en viss befattning eller tjänst 

(Nationalencyklopedin). 

 

Hans Lorentz är fil. dr i pedagogik och forskar vid Lunds universitet. 

I antologin Interkulturella perspektiv tar Lorentz upp en allmän definition av begreppet: 

 

”Interkulturell kompetens är förmågan att effektivt kommunicera i 

interkulturella situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald av 

kulturella kontexter” (Lorentz&Bergstedt 2006:121). 

 

Lorentz förklarar definitionen närmare i antologin Skolan som mångkulturell arbetsplats – att 

tillämpa interkulturell pedagogik. Om man ser till den första delen av definitionen alltså, 

förmågan att effektivt kommunicera i interkulturella situationer menar Lorentz en situation, 

till exempel ett möte mellan individer som är mångkulturellt. Här avses förhållandet mellan 

individerna. Personernas etniska, sociala eller religiösa bakgrund skiljer sig, de är från skilda 

kulturer. Varje individ följer sina egna kulturella mönster och ramar vilket innebär att i 

princip alla har sitt eget sätt att kommunicera på. När två individer från skilda kulturer 



7 

 

kommunicerar med varandra uppstår ett interkulturellt möte. Att effektivt kommunicera i en 

sådan situation kan till exempel innebära att läraren förmedlar en insikt och förståelse för det 

individen säger och gör. Samtidigt som man skapar ett gemensamt språk som resulterar i att 

man förstår varandra och skapar en känsla av gemenskap. Interkulturell kompetens handlar 

också om att uttrycka sig på ett sätt så att alla förstår. 

Lorentz förklara vidare att interkulturell kompetens är nödvändig, särskilt om skolan är en 

mångkulturell arbetsplats. Om man ska förstå innebörden av interkulturell kompetens så 

måste man samtidigt förstå vad en mångkulturell kompetens innebär. Interkulturell kompetens 

innebär flera olika förmågor och färdigheter. Det kan vara att förstå betydelsen av flera olika 

begrepp som kulturell identitet, mångkulturell, interkulturell och interkulturalitet. Man måste 

också ha en uppfattning om begrepp som interkulturell medvetenhet, interkulturell sensitivitet 

och interkulturellt lärande. 

Interkulturell kompetens innebär att man ska kunna visa på värdet av att öva upp en 

interkulturell sensitivitet. Individen är ofta sedan barnsben påverkad av specifika 

uppväxtförhållanden, tillexempel vilken kultur man tillhör. Individen ser ofta detta som det 

”normala”, man uppfattar omvärlden utifrån sin egen livsvärld och ser ofta sin egen kultur och 

sig själv som bättre än andra. Lorentz menar att i en mångkulturell lärandemiljö måste man 

komma bort från sådana etnocentriska tankar. Genom möten med människor från andra 

kulturer uppstår en nyfikenhet att lära sig mer om det som är annorlunda, då är det naturligt 

att själv börja reflektera över sina egna beteenden och åsikter, då uppstår en interkulturell 

sensitivitet. 

Interkulturell medvetenhet innebär att man kan betrakta sig själv och sin kultur utifrån, detta 

är nödvändigt om man ska kunna förhålla sig till en mångfald av kulturer, kontexter och 

miljöer. 

Om man vill erhålla en interkulturell kompetens måste man söka upp information och 

kommunicera med människor med annan kultur, religiös bakgrund eller etnisk tillhörighet. 

Lorentz menar att alla typer av utbildning om interkulturell kommunikation genererar en form 

av interkulturell medvetenhet det är den i sin tur som frambringar interkulturell kompetens 

(Lorentz 2009:114ff).  

 

Lundberg menar att etnocentrism är någonting naturligt. Ett etnocentriskt beteende kan man 

aldrig göra sig helt fri från och detta ska inte ses som någonting felaktigt. En persons 

allmänna förhållningssätt behöver inte vara etnocentriskt men ingen människa kan veta allt 



8 

 

om kulturell variation. Därmed kommer man som okunnig att uppträda etnocentriskt i 

förhållande till olika beteenden i andra kulturer än sin egen.   

Lundbergs utgångspunkt är att en person med interkulturell kompetens är något onaturlig men 

nödvändig. Lundberg talar om en generell och en specifik kompetens. Den generella 

kompetensen innebär att man har en positiv inställning till andra kulturer och att man 

kunskapsmässigt och emotionellt är redo att positivt hantera skilda kulturmöten. Den 

specifika kompetensen ser Lundberg som en påbyggnad på den generella kompetensen och 

den innebär att man effektivare klarar av relationer med människor från en viss kultur. Detta 

kan ske när personen vistas tillsammans med människor från en viss kultur och har en 

förmåga att vara kulturellt empatisk (Lundberg 1991:58f). 

Lundberg anser att interkulturell kompetens är nödvändig för organisationer, individer och 

samhället. För organisationen är kompetensen viktig för att till exempel öka produktionen, för 

individen att minska effekten av kulturkrockar och öka välbefinnandet och effektiviteten i 

privata relationer och arbete. Motsättningar mellan grupper av människor eller mellan olika 

samhällen kan förklaras av bristande interkulturell kompetens därför kan interkulturell 

kompetens till och med ses som en överlevnadsfråga för samhällen (Lundberg 1991:67). 

 

Interkultur anger alltså en interaktion mellan minst två individer med olika kulturer. I den 

interaktionen handlar det om att som Lundberg skriver, vara positivt inställd till den andra 

kulturen och effektivt kunna klara av relationen till den andre. Ser man till 

Nationalencyklopedins definition av kompetens, skulle interkulturell kompetens kunna 

innebära att man på något sätt är kunnig och skicklig i mötet med andra kulturer. Lorentz 

definition antyder att man är effektiv i mötet med andra kulturer. Goldstein-Kyaga och 

Borgström skriver att interkulturalitet handlar om att acceptera, respektera och överbygga 

olikheter. Jahanmahan menar att det även handlar om hur vi bemöter elever med olika 

referensramar, i mötet måste man vara öppen, fördomsfri och visa respekt. Fjällhed påpekar 

också att mötet måste ske med respekt och nyfikenhet. Jag definierar begreppet interkulturell 

kompetens som förmågan att möta andra kulturer med respekt, nyfikenhet och utan fördomar.  

 

I undervisningssammanhang i skolan innebär interkulturell kompetens att man kan möta alla 

elever på detta sätt. Att man talar ett språk som alla förstår och därigenom skapar en 

gemenskap. Interkulturell kompetens i praktiken kanske också skulle kunna vara hur man som 

pedagog arbetar, hur man inkluderar alla elever i skolans gemenskap. Sara Dalgren är adjunkt 

i pedagogik med interkulturell inriktning, hon menar att ett sätt att använda sig av barns 
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erfarenheter i förskolan är att göra det som anses som annorlunda, till exempel flerspråkiga 

barn, till någonting normalt och positivt (Dalgren 2011:158f). I den här uppsatsen ses en 

lärares interkulturella kompetens som en skicklighet, att kunna bemöta eleverna med respekt, 

nyfikenhet och utan fördomar. Den ses även som en skicklighet att inkludera alla elever i 

undervisningen och förebygga alla former av diskriminering, att man arbetar interkulturellt 

och har ett interkulturellt förhållningssätt. Som nämnts i inledningen skriver Elmeroth att med 

ett interkulturellt förhållningssätt erkänner man alla elevers olikheter och inkluderar dem i 

undervisningen.  

 

2.2 Kultur 
 

Eftersom begreppet kultur förekommer många gånger i uppsatsen har jag valt att belysa 

begreppet för att ge läsaren en förståelse av att detta är ett komplext begrepp. Lundberg menar 

att få antropologer och etnologer är ense om hur begreppet kultur ska definieras. Lundberg 

menar att kultur är någonting mycket påverkbart och dynamiskt men det är också en 

betydelsefull komponent för människors känsla av sammanhang i livet. Kultur kan ses som ett 

resultat av ett etablerat mönster att hantera mänskliga livssituationer. Kulturen är utvecklad 

och funktionell för en viss grupp av människor, den har utvecklats i en kontext av tid och rum. 

Kulturen förmedlas samtidigt till nya medlemmar i en kontext av tid och rum. Lundberg ser 

kulturen som ett resultat av unika individers bidrag till någonting gemensamt, vi både präglar 

och präglas av vår kultur (Lundberg 1991:14). 

Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström beskriver i antologin Den interkulturella 

blicken – inte bara goda föresatser, hur kulturbegreppet kan ses i en vid betydelse. Kultur i 

vid bemärkelse innefattar olika typer av gemensamma synsätt och erfarenheter, som kan 

uppkomma från ålder, genus, klass, sexuell läggning, kulturer kan alltså inte endast ses som 

etniska, religiösa och nationella. Borgström och Goldstein-Kyaga menar att om kultur ses som 

något oföränderligt, statiskt och medfött eller om kultur ses som något flytande som ständigt 

förändras i olika kontexter så påverkar det synen på interkulturell och mångkulturell. De ser 

kultur som något internt, motsägelsefullt och med gränsöverskridandedrag, de menar att även 

kulturgränser blir flytande och detta gör kulturmötet komplext. Då interkulturell pedagogik 

talar för utväxling över kulturgränser där nya kulturella synteser ständigt uppkommer blir 

gränsen mellan kulturer rörlig och diffus (Goldstein-Kyaga&Borgström 2011:10, 13). 
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I den här uppsatsen ses kultur i likhet med Goldstein-Kyaga och Borgström i vid bemärkelse. 

Skilda kulturer ses som olikheter i människors synsätt, erfarenheter och livsstilar. 

 

2.3Mångkultur 
 

Lorentz och Bergstedt förklarar att mångkultur anger ett tillstånd, tillexempel ett samhälle 

eller en skola som befolkas av människor med skilda kulturer och ursprung 

(Lorentz&Bergstedt 2006:16). 

I Caroline Ljungbergs avhandling Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? 

diskuteras begreppet mångkulturalism. Ljungberg ställer sig frågan om det bara är vissa 

skolor som är mångkulturella. Ljungberg menar att flera undersökningar och analyser av den  

mångkulturella skolan fokuserar på ”invandrarskolor” istället för att se alla skolor som 

mångkulturella eftersom att det svenska samhället idag beskrivs som mångkulturellt 

(Ljungberg 2005:117). 
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3 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp tidigare forskning som sedan relateras till uppsatsens 

resultat. 

 

Kunskap och reflektion 

Göran Strömqvist är pensionerad universitetsadjunkt. I antologin Reflektion och praktik i 

läraryrket skriver Strömqvist att det är naturligt att man som lärare befinner sig i nuet, men 

för att utveckla sin kompetens behöver lärare bryta detta naturliga förhållningssätt. Lärare 

måste distansera sig till sina handlingar för att kunna lära sig av sina erfarenheter. Strömqvist 

menar att detta till exempel sker genom reflektion. Reflektion innebär rent filosofiskt att man 

vänder tillbaka sina tankar till sig själv, man gör sig själv och sina aktiviteter till ett ting för 

tänkandet. Det är först när läraren relaterar det som sker i skolan till sig själv som läraren ökar 

sin medvetenhet om de outsagda principer som styr arbetet i skolan. Detta kan leda till bättre 

kommunikation med andra om det egna arbetet. 

Strömqvist skriver att det är vanligt att studenter som för loggbok under praktiken ofta skriver 

om sina erfarenheter i anslutning till delar av utbildningen, sina känslor och handlingar. 

Strömqvist menar att det är mindre vanligt att man faktiskt reflekterar kring vad man gör och 

känner. Många studenter har redan en undervisningsfilosofi när de påbörjar studierna. 

Reflektion i anslutning till yrket intresserar inte studenter, eftersom att man till en början inte 

ser dess betydelse för lärarutvecklingen. Praktikerfarenheter som inte förbinds med personliga 

känslor, tankar och reflektioner ger inte studenten möjlighet att lära av sina erfarenheter i 

samma utsträckning (Strömqvist 2007:197ff).  

 

I en rapport från institutionen för pedagogik Reflektion gör sig icke självt av Elisabeth 

Andersson tas reflektionens betydelse för lärarstudenter upp. Rapporten ingår i ett 

utvecklingsprojekt med syftet att med utgångspunkt i studenters loggboksskrivande ta fram 

verktyg för att stödja det individuella och kollektiva lärandet. 

Andersson menar att många lärare och studenter inom lärarutbildningen inte har kunskap om 

vad reflektion betyder. Reflektion utgör inte en röd tråd i utbildningen och begreppet 

problematiseras inte tillräckligt. Andersson menar att skrivande och yrkesdagbok inte 

automatiskt bidrar till reflektion.  
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Att skriva loggbok ses som en resurs och något viktigt som studenter vill använda sig av. 

Andersson menar att i verkligheten använder sig de flesta studenter inte av loggbok på grund 

av att studenterna inte har metoder och verktyg för att problematisera innehållet. Studenterna 

ser då inte meningen med att skriva.  

Andersson skriver att studenterna påpekar att de istället i samtal med andra studenter 

reflekterar över sin teori och praktik (Andersson 2007:6).  
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4 Material och metod 
 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för hur undersökningen har gått till. Vilken metod 

jag har valt, hur urvalet har gått till och vilken roll jag har i undersökningen. 

 

4.1 Metod 
 

Tanken var från början att göra en kvantitativ undersökning för att ta reda på hur ett stort antal 

studenter som avslutat en interkulturell lärarutbildning såg på interkulturell kompetens och 

dess användbarhet. Med en kvantitativ metod hade jag kunnat få en bredare bild av hur 

studenterna uppfattar interkulturell kompetens och dess användning i yrkeslivet. Eftersom jag 

fick dålig respons på en enkät som jag skickade ut till 50 före detta studenter på det sociala 

nätverket facebook. Endast tio studenter svarade. Jag ändrade då undersökningens metod till 

en kvalitativ undersökning då jag har genomfört längre intervjuer med ett mindre antal 

förskolelärare/lärare.  

 

Jag har valt att använda kvalitativa intervjuer eftersom den metoden är mest lämplig när man 

vill få insikt om informanternas känslor och erfarenheter (Dalen 2007:9). En kvalitativ 

intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Jag valde att göra en ostrukturerad intervju, 

då har forskaren inga färdiga frågor, man använder en intervjuguide, en slags checklista för att 

se till att man får svar på det man undrar. Informanten får prata ganska fritt om ämnet och jag 

som forskare har försökt att styra in informanterna på ämnet med hjälp av följdfrågor (Larsen 

2007:84). Larsen menar att det finns nackdelar med kvalitativa intervjuer, tillexempel att jag 

kan ha påverkat informanterna på olika sätt (Larsen 2007:27f). De kanske inte kände sig så 

pass trygga att de vågade svara sanningsenligt, kanske ställde jag ledande frågor eller så kan 

jag misstolkat deras svar.  

 

Alla kvalitativa forskningsmetoder har ett tolkande angreppssätt när det gäller analys av det 

insamlade empiriska materialet. Detta bygger på att människor konstruerar sin sociala 

verklighet för att förstå olika fenomen (Dalen 2007:14). Detta synsätt kan sägas vara 

socialkonstruktivistiskt, tonvikten läggs på den sociala interaktionen som förutsättning för 

kunskap (Thomassen 2007:205). Jag har utgått från en hermeneutisk kunskapssyn då mina 

frågeställningar avser att förstå hur lärarstudenter som börjat arbeta, ser på interkulturell 
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kompetens samt hur de uppfattar sin arbetsgivares inställning till interkulturell kompetens. En 

hermeneutisk kunskapssyn syftar just till att förstå hur individen upplever verkligheten 

(Thomassen 2007:181). 

 

4.3 Urval och avgränsningar 
 

För att hitta informanter med rätt kriterier på så kort tid som möjligt har jag sökt på 

Södertörns hemsidas kurswebbar. Jag valde att söka efter studenter som avslutat sin 

utbildning juni 2010 och januari 2011, eftersom jag inte kunde se kurswebbar från tidigare år 

och ville samtidigt att studenterna skulle ha jobbat ett tag. När jag hade hittat namn på 

personer, använde jag mig av facebook för att komma i kontakt med dem. Jag har mejlat till 

50 studenter på facebook och genom detta sätt lyckades jag boka tre av intervjuerna. De andra 

två förskolelärarna/lärarna kom jag i kontakt med via studenterna som jag hade sökt upp på 

facebook. Urvalet skedde alltså genom att jag endast fann fem personer som kunde tänka sig 

att ställa upp. 

De personer som ingår i undersökningen är till stor del kvinnor, det är fyra kvinnor och en 

man. Informanternas ålder är mellan 25-40 år. De har alla gått utbildningen Interkulturell 

lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år, 210 hp. Tre av 

informanterna är förskolelärare och två av dem arbetar i grundskolans tidigare år. 

Informanterna arbetar alla i olika kommuner i Stockholm. Två av informanterna har jag 

besökt i deras hem, två har jag besökt på deras arbetsplatser och en av informanterna har jag 

intervjuat över telefon av geografiska skäl.  

Eftersom undersökningen är relativt liten och tidsbegränsad kan den inte ge någon generell 

bild av förskolelärare/lärares uppfattning om interkulturell kompetens och dess användning i 

arbetslivet. Denna undersökning kan bara ge en inblick i hur just dessa förskolelärare/lärare 

ser på interkulturell kompetens och dess användbarhet i yrkeslivet. 

 

4.4 Min roll 
 

Jag hade mycket gemensamt med mina informanter, vi har gått samma utbildning. Vi hade 

mycket att jämföra och prata om vad gällande utbildningen. Jag kände att samtliga 

informanter ville berätta, de ville berätta allt de tyckte om utbildningen och hur det var att 

börja arbeta. Alla intervjuer var lättsamma och roliga att genomföra. Eftersom att jag har en 

förförståelse för interkulturalitet, interkulturell kompetens och Södertörns lärarutbildning kan 
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möjligen informanterna uttrycka sig mindre utförligt, detta kan ha påverka mitt resultat. 

Eftersom informanterna utgår från att jag vet vad de pratar om kan de ha gett mig kortfattade 

svar. Kanske hade de förklarat mer grundligt om vi inte hade gått samma utbildning. Om de 

inte kände till min förförståelse, då kanske resultatet hade blivit mer tydligt och svaren 

djupare. 

 

4.5 Forskningsetiska principer 
 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets rekommendationer. Alla 

Informanter är införstådda med uppsatsens syfte och deras egen roll i uppsatsen 

(Vetenskapsrådet 2002:7). Informanternas identitet är skyddad i uppsatsen för att uppfylla det 

forskningsetiska konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12). 
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5 Resultat  
 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för mitt resultat av det insamlade materialet. 

Inledningsvis kommer en presentation av informanterna följt av informanternas intervjusvar. 

Av sekretesskäl kommer jag inte att avslöja vilken av informanterna som är en man. På 

Södertörns lärarutbildning är majoriteten kvinnor och det är enkelt att räkna ut vem mannen är 

om man känner till examensåret. Jag kommer därför att använda beteckningen ”hen” istället 

för henne eller honom.  

 

5.1 Informanterna 
 

Intervjuperson 1 

Personen har arbetat på samma förskola sedan examen i januari 2010. Till en början arbetade 

hen på en 3-5 års avdelning men nu är hen avdelningschef på en 1-3 års avdelning. Hen har 

tidigare arbetat inom vården men ville göra ett karriärskifte och satsade på lärare. Hen är lite 

osäker på varför hen valde Södertörns högskola men håller fast vid att det inte var på grund av 

den interkulturella profilen. Förskolan där hen jobbar ligger i ett litet samhälle på landet i 

södra Stockholm, det är mest radhus och villor i närområdet. 

 

Intervjuperson 2 

Personen tog examen i januari 2010 och har arbetat på samma förskola sedan dess, hen har 

hela tiden arbetat på samma 3-5 års avdelning. Förskolan är privatägd och ligger i ett 

villaområde i västra Stockholm. Hen visste inte vad interkulturalitet stod för innan hen 

började på Södertörns högskola, men tyckte att den interkulturella profilen var mer lockande 

än de utbildningar som erbjöds på Stockholms universitet. När hen började på Södertörn 

kände hen att det stämde överens med hens värderingar om hur man är mot andra människor. 

 

Intervjuperson 3 

Personen har arbetat i fem år på förskola innan hen började studera på Södertörns högskola, 

hen tog examen i januari 2011. Hen arbetar nu på samma förskola i östra Stockholm som hen 

gjorde innan studiestarten. Hen arbetar just nu med barn som är 4-5 år gamla men har tidigare 

arbetat med andra åldrar. Hen valde att studera på Södertörns högskola för att hen gillade den 
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interkulturella inriktningen, hen tyckte att det kändes modernt. Hen tyckte att det var kul att 

gå en utbildning som inte alla andra gick. 

 

Intervjuperson 4 

Personen tog examen i januari 2010 och arbetar just nu i en årskurs ett. Grundskolan är privat 

och ligger i södra Stockholm, hen har arbetat där i sex månader. Hen har även arbetat en 

termin på förskola efter examen. Hen började på Södertörns högskola för att det var de 

programmet hen kom in på. Hen valde inte att studera på Södertörns högskola på grund av 

den interkulturella profilen, men när hen läste på om interkulturalitet, tyckte hen att det 

passade bra eftersom hen bor i en mångkulturell kommun.       

 

Intervjuperson 5 

Personen började arbeta höstterminen 2010 och arbetar just nu i en grundskola belägen i 

västra Stockholm. Hen arbetar i en specialklass med elever som behöver särskilt stöd. Klassen 

består av fyra elever, eleverna har olika koncentrationssvårigheter och går i årskurs 3-6. Hen 

valde Södertörns högskola av bekvämlighetsskäl, då det är den närmsta högskolan med 

lärarutbildning. 

 

5.2 Intervjuerna 
 

Samtliga intervjuer tog ca 30 minuter var, jag har spelat in samtalen och transkriberat dem för 

att kunna redovisa så exakta svar som möjligt. 

Jag kommer att presentera informanternas svar genom olika teman för att göra 

resultatredovisningen så överskådlig som möjligt. 

Många av frågorna som jag ställde till informanterna handlar om interkulturell kompetens. 

Vad interkulturell kompetens innebär för dem, om de anser att de har interkulturell kompetens 

samt hur de har användning för den interkulturella kompetensen i arbetet. Jag har även frågat 

hur det gick till när de anställdes, om arbetsgivaren visade något speciellt intresse för deras 

interkulturella utbildning. Det första temat kallar jag ”Den interkulturella kompetensen”, där 

diskuteras hur informanterna uppfattar interkulturell kompetens, om de uppfattar att det är 

någonting de besitter och i så fall på vilket sätt. Nästa tema kallar jag ”Den interkulturella 

kompetensens användbarhet” där diskuteras om och på vilket sätt man kan ha användning för 

interkulturell kompetens. Temat därefter kallar jag ”Eleverna”, då beskriver informanterna 
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sina elever. Det sista temat kallar jag ”Förskolelärarna/lärarnas uppfattning om arbetsgivarens 

syn på interkulturell kompetens” där diskuteras hur förskolelärarna/lärarna uppfattar sin 

arbetsgivares attityd till deras utbildning. 

 

5.3 Den interkulturella kompetensen 
 

Alla informanter tycker på något sätt att de har interkulturell kompetens, till en viss del 

åtminstone. Intervjuperson 1 pratar om ett möte, hen vet hur hen ska möta människor med 

annan kultur. Hen pratar om skillnader mellan människor, om människor med en annan 

tidsuppfattning och andra traditioner. Även intervjuperson 2 menar att hen har med sig en 

interkulturell kompetens i mötet med barn och föräldrar, hen pratar om att möta alla barn på 

samma sätt oavsett var de kommer ifrån. 

 

”Asså jag känner att jag har den i mötet med andra människor, med barnen och med 

föräldrarna, asså jag tänker… även fast konkret asså, som det här området där det är 

ganska liknande uppväxtförhållanden bland barnen, ungefär allihop runt i det här 

området bor i en villa men att jag fortfarande fast att jag vet det, kan jag möta dem som 

att de inte gjorde det... som om att de satt i en lägenhet ute i Blackeberg, att jag alltid 

har det med i baktanken att… att alla har olika erfarenheter och kulturer, och det är 

något som jag tog till mig när jag pluggade interkulturell lärarutbildning.”  

(Intervjuperson 2) 

 

Hen ser interkulturell kompetens som ett förhållningssätt, att man inte ska utgå från att alla är 

lika. Hen tar även upp att mötet ska ske här och nu, att man inte ska kategorisera och gruppera 

människor, utan att man ska mötas utan fördomar.  

 

Intervjuperson 3 svarar att hen inte vet om hen har en interkulturell kompetens, men beskriver 

ändå en slags förståelse. Vilket tyder på att hen visst har en interkulturell kompetens. Så här 

svarar intervjuperson 3 när jag frågar om hen har interkulturell kompetens. 

 

 

”Jag vet inte, det man kanske förstår bättre nu eller liksom som jag förstår... Asså de 

flesta är ganska likartade på mitt jobb, asså så av familjerna och så men om man 

hamnar i en situation där man har kanske familjer som sticker ut, som har liksom en 
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annan bakgrund mot vad de flesta har, så kanske man lättare kan återkoppla till det man 

har läst, än jag inte hade gjort om man inte hade läst… Annars vet jag inte.”  

(Intervjuperson 3) 

 

Hen pratar om att återkoppla sin kunskap om hen skulle ha en familj som sticker ut eller ha en 

elev med en annan bakgrund mot vad de flesta andra har.  

Intervjuperson 4 menar att interkulturell kompetens är en kunskap om hur man går till väga 

med ett barn från en annan kultur, hen menar att man inte bara kan köra på utan att man måste 

tänka ett steg längre. Intervjuperson 5 säger att interkulturell kompetens handlar om att vara 

flexibel och hitta lösningar för varje enskild elev för att uppnå så goda resultat som möjligt i 

skolan. Intervjuperson 5 tycker att man måste ha praktisk erfarenhet av verkligheten för att 

lära känna kulturer på ett verkligt sätt, hen menar att om man inte har erfarenhet av en 

mångkulturell skola har man inte samma kunskaper, detta är något som byggs på erfarenheter 

av andra kulturer.  

 

5.4 Den interkulturella kompetensens användbarhet. 
 

Intervjuperson 1 menar att hen inte har någon användning för sin interkulturella kompetens i 

sitt arbete idag, hen menar att det kan ha att göra med vart hen arbetar. Det hade varit en 

annan sak om hen direkt efter utbildningen börjat arbeta i en mångkulturell skola. Hen tycker 

att det är bra att hen kan lära ut att det finns andra kulturer men menar att hen inte har 

användning för det just nu. Hen kanske hade haft användning för det om hen hade haft en 

annan åldersgrupp. När jag frågar intervjuperson 1 om hen använder interkulturell kompetens 

i mötet med föräldrar och barn svarar hen följande: 

 

”Nej, det tycker inte jag, bara man är lyhörd och ödmjuk inför både föräldrar och barn, 

det är jätte viktigt, och liksom alltid vara positiv så. Så går det bra med föräldrarna, det 

har jag tagit lärdom av här, det behöver man ingen interkulturell kompetens för.”  

(Intervjuperson 1) 

 

Intervjuperson 1 menar att det handlar om hur man är som person när man möter föräldrar och 

barn på förskolan. Intervjuperson 1 menar att man ska vara ödmjuk, lyhörd och positiv i mötet 

med föräldrar och barn men att detta inte har med interkulturell kompetens att göra.  
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Intervjuperson 1 menar att den interkulturella kompetensen verkligen behövs idag eftersom att 

samhället är mångkulturellt. Hen menar samtidigt att det inte behövs på hens arbetsplats, utan 

att områden som Botkyrka behöver kompetensen mer. Hen berättar även om sin praktikplats 

som genomfördes i ett mångkulturellt område där familjerna hade mycket sociala problem, 

där menar hen att kompetensen skulle behövas bättre.  

 

 ”Ja vad ska man säga... asså egentligen så behövs den ju verkligen om man tänker på 

hur Sverige ser ut idag, men sen är frågan om man verkligen kommer använda den fullt 

ut. Förstår du hur jag tänker, om man kommer ha användning för allt vi har lärt oss… 

om man kommer kunna… det beror på vart man jobbar, jag tror verkligen de… 

Botkyrka och det där, där finns det nog jätte mycket att jobba med.”  (Intervjuperson 1) 

 

Intervjuperson 2 tycker att den interkulturella kompetensen behövs i förskolan, hen menar att 

även om man jobbar i en skola med svenska barn behövs den interkulturella kompetensen. 

När jag frågar intervjuperson 2 om den interkulturella kompetensen behövs idag svarar hen så 

här: 

 

”Ja, absolut den behövs verkligen, men det skulle vara intressant om man kunde 

förtydliga att det inte bara handlar om människor med olika länder. För jag tror att 

många uppfattade det så när vi gick att det här handlar om för er som ska jobba i 

Rinkeby, jag jobbar ju ändå i ----- nu och känner att jag har användning för det. Så att... 

jag tror att det är de, kanske ska jobba på… det kommer alltid finnas motsättningar i 

möten med människor i olika situationer.”   (Intervjuperson 2) 

 

Hen menar att alla människor är olika och att det alltid kommer finnas motsättningar i mötet 

med andra människor oavsett vart man kommer ifrån. Hen kan dock inte säga att hen har ett 

interkulturellt förhållningssätt i mötet med barn och föräldrar. Hen ett interkulturellt 

förhållningssätt och förhållningssättet de arbetar efter på förskolan och menar att de är lika. 

Hen förklarar att deras förhållningssätt handlar om att möta personer med andra åsikter med 

öppenhet, att man försöker lyssna vad personen egentligen känner och behöver. Enligt 

förskolans förhållningssätt utgår man från att personen inte är ute efter att kritisera, man 

försöker istället se vilket behov som ligger bakom, man försöker helt enkelt förstå den andre. 

Hen menar att det handlar om att förstå andra människors behov, att lyssna och gå till mötes. 

Intervjuperson 2 menar att alla familjer lever i olika kulturer och uppfattar saker och ting 

olika, även fast man har samma etnicitet. Trots detta fanns det tillfällen under intervjun där 
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intervjuperson 2 kände sig något osäker på vad interkulturalitet och interkulturell kompetens 

faktiskt stod för. Intervjuperson 2 antydde också att det kanske beror på var hen arbetar och 

att hen kanske inte jobbar med det för att hen inte möter barn med andra etniciteter. 

 

”Jag kommer inte ihåg exakt liksom men, vad det interkulturella står för längre, känner 

jag för det bara suddas ut ju längre jag jobbar här”. 

 

”Jag tror att en stor grej som gör att jag känner att jag inte kommer ihåg så mycket är 

för att jag inte började jobba med det, utan jag började jobba här. Det är inte… jag 

möter inte barn med andra kulturer eh… eller kulturer möter jag, men inte andra 

etniciteter…”  (Intervjuperson 2) 

 

Intervjun med person 2 blir något rörig då hen ändrar uppfattning om den interkulturella 

kompetensens användbarhet under intervjuns gång. 

 

Intervjuperson 3 menar att hen inte har någon användning för den interkulturella kompetensen 

i arbetet på grund av att alla barn är ”likartade”, hen menar att de har samma 

uppväxtförhållanden. Hen hade haft mer användning av sin interkulturella kompetens om 

barnens uppväxtförhållande hade sett annorlunda ut. Om barnens familjekonstalationer hade 

skiljt sig åt, om inte alla kom från en typisk kärnfamilj. Hen menar att då hade de behövt vara 

på ett annat sätt på förskolan, de hade behövt ta hänsyn till föräldrarnas skilda önskemål. 

När jag frågar intervjuperson 3 om hen har någon användning för interkulturell kompetens 

svarar hen: 

 

”Där jag jobbar nu… Nej, men eh… det beror på vad det finns för olika konstalationer i 

familjer o lite så där, här känns det ju som att de flesta… ja… är likartade, men hamnar 

man på ett annat ställe så kanske det är många barn som har kanske föräldrar som är 

separerade och då kanske man som… Asså vi inom förskolan, vi som pedagoger 

behöver vara på ett annat sätt, och förstå att mamman har ett tycke och pappan har ett 

annat… ”  (Intervjuperson 3) 

 

 Även intervjuperson 3 kommer in på att det inte bara handlar om olika kulturer utan att alla 

människor är olika, människors olikheter i erfarenheter, kunskaper, uppväxtförhållanden och 

bagage. Även fast hen svarar att hen inte har någon användning för sin interkulturella 

kompetens i arbetet förklarar hen att de arbetar mycket med bemötande på förskolan. Att man 
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inte ska prata över huvudet på barnen och tilltala dem vid namn. Hen nämner att de jobbar 

mycket med genus och jämställdhet och att deras barnböcker är könsneutrala.  

Även intervjuperson 3 är något rörig i sina svar, ena sidan använder inte hen ett interkulturellt 

arbetssätt, eftersom alla barn är likartade. Andra sidan menar hen att alla människor är olika, 

att det inte bara handlar om ett möte med skilda etniciteter, att det handlar om att förstå att alla 

människor har olika erfarenheter och bagage. 

 

”Det handlar faktiskt om att alla människor är olika och alla människor har olika 

erfarenheter, kunskaper eh… ja, olika bagage med sig, utifrån vad man har haft för 

uppväxt eller vart man är uppväxt eller hur man är uppväxt.”  (Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 4 menar att hen inte har någon användning av sin interkulturella kompetens där 

hen arbetar nu. Hen menar att hen kanske hade haft mer användning för sin interkulturella 

kompetens om hen hade arbetat på en mångkulturell skola. När jag frågade om hen hade 

användning för interkulturell kompetens i sitt arbete så svarade hen: 

 

”Asså nej… jag tänker inte på det nu… det är nog… jag tror att man kanske skulle 

använda det mer om man jobbade mer... mångkulturellt… men nu tänker jag inte på det 

så där... direkt.”  (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 4 menar att någonting som har följt med hen från den interkulturella 

lärarutbildningen är tankesättet att ”alla barn är olika”.    

 

”Asså det är ju bra och… men det är bra att ha med sig faktiskt… att man får ju ganska 

mycket det här att alla barn inte är lika och så... och så är det ju verkligen i 

verkligheten… det finns ju ingen… ja menar även fast man inte kommer från ett annat 

land och så där, utan alla är ju så olika så på så sätt är det ju bra att ha med sig den 

tanken.”  (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 4 menar att man måste förstå att även om eleverna till synes är lika måste man 

förstå att de är olika. Även intervjuperson 4 verkar vara något omedveten om sitt 

interkulturella förhållningssätt. Intervjuperson 4 menar att hen inte har någon användning av 

interkulturell kompetens på grund av att arbetsplatsen inte är tillräckligt mångkulturell. 

Samtidigt menar intervjuperson 4 att alla elever är olika även fast de kommer från samma 

land.  
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Intervjuperson 5 pratar om en förståelse och ett förhållningssätt till andra människor, att hen 

förstår att undervisningen måste anpassas efter eleverna, hen måste vara flexibel. Hen pratar 

om framförhållning, att man måste vara beredd på att alla är olika och ha olika verktyg för att 

anpassa undervisningen så att alla lär sig så mycket som möjligt. När jag frågade 

intervjuperson 5 om hur hens interkulturella kompetens kommer till uttryck i arbetet förklarar 

hen att: 

 

”Det är ganska svårt faktiskt, ska man få ett bra resultat i skolan så måste man ha bra 

kontakt med föräldrarna. För att undvika missförstånd. Föräldrar kanske vill komma på 

föräldramöten och sånt men kanske inte förstår att tolk är ett alternativ. Men just att 

man har en annan framförhållning… ett förhållningssätt och att man är mer flexibel och 

kan hitta olika lösningar och anpassa undervisningen till elevens behov… att jag förstår 

det.”  (Intervjuperson 5) 

Hen menar att om man vill ha bra resultat i skolan så måste man som pedagog ha en god 

kontakt med föräldrarna. Därför menar hen att man alltid måste använda tolk när man inte 

förstår varandra, för att undvika missförstånd. 

 

5.5 Eleverna 
 

Jag bad mina informanter att beskriva sina elever eftersom att fyra av informanterna antydde 

att deras arbetsplatser inte var tillräckligt mångkulturella för att använda interkulturell 

kompetens. 

 

När jag frågade intervjuperson 1om det bara gick svenska barn på förskolan svarade hen: 

 

”Här ska vi se har vi två, tre barn, ett barn hans föräldrar eh… ska jag vara ärlig så vet 

jag faktiskt inte, de pratar spanska, de är inte många som vet mer än så för vi har väldigt 

svårt att förstå varandra och vi har inga... alltså det är inte så att vi behöver tolk och så 

för de är aldrig intresserade av att ha utvecklingssamtal och så kommer de inte på 

föräldramöten, men de är glada ändå, de kommer och lämnar sin son och hämtar honom 

för det mesta när de ska och så men eh… mer än så är det inte.”  (Intervjuperson 1) 
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Vidare förklarar intervjuperson 1 att de har en till pappa som hen inte vet vilket land han 

kommer från, men att det inte är samma sak som med den spanska familjen eftersom att 

mamman kommer från Sverige. Hen kommer sedan på att de har en till familj som inte är från 

Sverige.  

 

”Sen så har vi några fler barn ena pappan kommer från ja... ett annat land och mamman 

är svensk men det är inte alls samma sak det… ja de är ju födda här. Och sen ja men 

juste vi har ett barn som har kommit, han, hans föräldrar är Syrianer och hemma pratar 

de syrianska eh… och här pratar vi svenska och ibland pratar de svenska hemma med 

vissa kompisar. Men barnet har jätte svårt att förstå på förskolan ska vi prata svenska, 

det hänger han inte alls med på.”  (Intervjuperson 1) 

 

Intervjuperson 1 säger att hen inte har någon användning av sin interkulturella kompetens 

eftersom att förskolan inte är mångkulturell. I resultatet av intervjun framgår det dock att det 

faktiskt ingår flera olika etniska kulturer på förskolan. 

 

Av intervjuperson 2 framgår att på förskolan har alla barn samma bakgrund och att hen inte 

möter barn med andra etniciteter, det framgår bland annat genom detta: 

 

”Som det här området där det är ganska liknande uppväxtförhållanden bland barnen 

ungefär, allihop runt i det här området bor i en villa.” 

 

”Det är inte… jag möter inte barn med andra kulturer öh… eller kulturer möter jag, 

men inte andra etniciteter...”  (Intervjuperson 2). 

 

 

Intervjuperson 3 säger att de flesta barnen lever tillsammans med sin mamma och sin pappa, 

hen menar att det är kärnfamiljer, ”Svenssons” utrycker hen sig. 

 

 

”Asså där jag jobbar nu de är typ väldigt eh… lite mer överklass och Svensson familjer 

som bor de flesta har ganska samma förutsättningar de flesta har… asså jag tror att vi 

har typ 2 barn som är adopterade det är det närmsta aa.. utlandsvärlden som vi kan 

komma annars är det liksom dom flesta med både en svensk mamma och en svensk 

pappa och bor i ganska, dom flesta bor i villa...”  (Intervjuperson 3) 
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 Hen menar att de endast har två adopterade barn på förskolan, att det är de närmsta 

”utlandsvärlden” de kommer. När hen sedan beskriver förskolans arbete med olika kulturer 

och minoriteter kommer det fram att de brukar ha temaveckor med olika länder, då brukar de 

ta länder som olika barn kommer från. De har bland annat arbetat med Polen och Kina. 

 

”Det vi har på min förskola det är att vi jobbar med olika temadagar då jobbar vi med 

olika länder och då försöker vi ha kanske en vecka som man jobbar med asså man vi 

har ju några barn, inte på min avdelning, vars förälder är från Kina eller Polen eller asså 

så där då brukar vi försöka att jobba med de länderna då brukar vi typ hela veckan 

försöka att äta maten från det landet till exempel och man pratar om asså vi får ju hitta 

information om, hur går dom i förskolan där eller asså sånt som kan vara intressant för 

barnen att veta, vi läste om Kina nu innan sommaren nu vet jag eller läste, pratade. Och 

då är de ju mycket det här typ att vi läste lite böcker och vi, vi pratade asså om 

skillnaden med barn i Kina och barn i Sverige och se hur lever dom asså så där.”  

(Intervjuperson 3)  

 

Intervjuperson 4 säger att de har några elever som har en utländsk bakgrund i skolan, i hens 

grupp finns det två elever med utländsk bakgrund. Hen förklarar att de är svenskfödda och att 

åtminstone mammorna pratar bra svenska.  

 

 ”Jag vet inte men det är inte så många, i min grupp så har jag två stycken... men de är 

ändå liksom svenskfödda och... föräldrarna eller mammorna i alla fall, pratar bra 

svenska och så där…” 

 

”Ja, här är det inte ah… det är lite, men det är ganska mycket svenska barn... är de... 

faktiskt… men vi har några stycken så där, men jag gjorde min praktik i ----- och där 

var det jätte mycket ja... från alla olika länder och så där så... ”  (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 5 beskriver att hens arbetsplats är mångkulturell, att 75 % av eleverna på 

skolan är av utländsk härkomst och att alla hens elever är tvåspråkiga och har en utländsk 

bakgrund.  
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5.6 Förskolelärarna/lärarnas uppfattning om arbetsgivarens syn på interkulturell 
kompetens 

 
Intervjuperson 1 berättar att under hens anställningsintervju berättade hen om sin praktikplats 

och att de då kom in på att hen hade gått en interkulturell utbildning. Hen hade fått till svar att 

i området där förskolan ligger spelar en sådan utbildning ingen roll, eftersom att i området bor 

det mest svenska familjer. Hen tror att arbetsgivarens inställning till interkulturell utbildning 

är att den inte spelar någon roll, hen tror att arbetsgivaren mer har gått på hur hen är som 

person.  

 

”Jag tror inte att det spelar så stor roll… inte just här… det kanske hade spelat större 

roll om jag hade sökt jobb i --------, då tror jag att de hade tyckt om det. För då vet de 

att jag har läst mycket om det, men här spelar det ingen roll, här går de mer på hur jag 

är som person…”  (Intervjuperson 1) 

 

Hen berättar att arbetsgivaren ville veta hur hen skulle hantera olika situationer samt vilken 

barnsyn hen har. 

 

Intervjuperson 2 berättade för arbetsgivaren på arbetsintervjun om sin interkulturella 

utbildning. Hen uppfattade att arbetsgivaren tyckte att det var någonting positivt och 

intressant. Intervjuperson 2 berättade att hen aldrig har haft en tanke på att införa det 

interkulturella arbetssättet på förskolan eftersom att de redan har en klar pedagogik som de 

följer. Hen tycker att arbetssättet påminner så pass mycket om hens interkulturella utbildning 

att det ändå kommer till uttryck. Hen tror att arbetsgivaren idag inte är medveten om att hen 

har gått en interkulturell utbildning utan att det är något som bara nämndes under intervjun. 

Så här i efterhand skulle hen ha kunnat sälja in sin utbildning till arbetsgivaren på ett annat 

sätt. Intervjuperson 2 tror att om hen hade förklarat vad ett interkulturellt förhållningssätt 

innebär och om hen hade gett arbetsgivaren en känsla av att det stämmer överens med 

förhållningssättet som de redan arbetar efter, så skulle arbetsgivaren kanske uppskatta hens 

utbildning mer. Men hen tycker att det är svårt att komma som ny och tala om för människor 

hur de ska tänka när de redan har ett visst arbetssätt.  

 

”Jag tror att jag skulle kunna sälja in det mer än vad jag har gjort. Som ny vill man inte 

gå in och säga hur andra människor ska styra sitt jobb eller sitt företag, det här är ju 
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privat, jag kan alltid komma med kritik på organisationen och så, men eftersom de ha 

en så klar pedagogik här, hur de vill att vi ska jobba.  

Då är det ju svårt.”   (Intervjuperson 2) 

 

Intervjuperson 3 har varit tjänstledig från sin arbetsplats under utbildningen. Hen har varit på 

två anställningsintervjuer innan hen valde att gå tillbaka till förskolan där hen arbetade innan 

utbildningen. Hen tycker inte direkt att arbetsgivarna frågade någonting om hens utbildning 

utan att de mer frågade vad hen tyckte att hen var bra på. Intervjuperson 3 berättar att en av 

rektorerna var lite intresserad av vad hon hade läst för ämnen, medans den andra rektorn inte 

tyckte att det spelade någon roll. Hen uppfattar efter att ha varit på flera 

anställningsintervjuer, praktikplatser och läst många arbetsannonser, att man på förskolor inte 

är intresserad av vilken typ av utbildning man har. Det viktigaste på anställningsintervjun är 

att man har ett betyg och titeln förskolelärare.  

 

”Den ena rektorn frågade typ vad vi hade läst och så där fast det var ju inte själva 

interkulturaliteten hon var intresserad av där, det var snarare typ om jag hade läst matte 

och natur och svenska eller asså liksom så, inte de interkulturella och de andra de var 

nog mest nöjda över att man hade ett betyg att visa upp och att man var utbildad 

liksom.”   (Intervjuperson 3) 

 

Hen uppfattar inte att någon av rektorerna var intresserad av att hen hade gått en interkulturell 

utbildning. Hen säger att själv skulle hen inte heller direkt dela med sig av vad interkulturell 

kompetens innebär, utan hen uppfattar att ingen är intresserad av det. Om någon skulle fråga 

hen vilken sorts utbildning hen har gått skulle hen inte nämna att den var interkulturell, utan 

hen skulle snarare berätta att hen läst mycket naturkunskap och matematik. 

 

”Om någon frågar vad man har läst för inriktning så vill ju folk som jag sa förut, så vill 

ju folk veta om du har läst mot matte och svenska eller liksom så, än att det är 

interkulturell inriktning, men det känns ju också så själv om någon frågar så skulle jag 

nog snarare säga att jag hade läst, asså att det var typ matte och natur inriktning än att 

det var interkulturell.”  (Intervjuperson 3) 

 

 Intervjuperson 3 tror att inställningen till den interkulturella utbildningen beror på okunskap. 

Hen är själv intresserad av olika kulturer, men de arbetar varken med olika kulturer eller 
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minoriteter på förskolan, på det sättet som hen egentligen skulle vilja. Hen antar att det beror 

på att hen själv inte är drivande frågorna som hen borde vara.  

 

Intervjuperson 4 beskriver att rektorn var öppen och mottaglig under anställningsintervjun när 

hen berättade om sin interkulturella utbildning. Rektorn tyckte att det var positivt att 

intervjuperson 4 hade en interkulturell utbildning då flera mångkulturella skolor i området 

hade lagt ned. Intervjuperson 4 beskriver att rektorn uppskattade den interkulturella 

utbildningen för att rektorn ville vara beredd på att det mångkulturella skulle komma in i 

”vår” skola. 

 

”Hon var liksom beredd på det här, att det mångkulturella skulle komma in i vår skola 

och att vi skulle få massa från skolor som stängde... aa…”  (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 5 berättar att de inte pratade om hens utbildning under anställningsintervjun. 

Hen förklarar att det redan fanns anställda på skolan som gått på Södertörns högskola, rektorn 

kände väl till utbildningen och tyckte att det var bra att hen gått på Södertörn. När jag frågar 

intervjuperson 5 om de diskuterade hens utbildning under anställningsintervjun svarar hen:  

 

”Det gjorde vi inte… jag blev anställd för att jag var… de kände ändå till Södertörn, att 

de hade interkulturell profil, och hade andra som jobbar här som har gått, så de visste 

redan att det var bra. De tyckte att det var bra att man hade gått på södertörn.”  

(Intervjuperson 5) 
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6 Analys 
 

I detta avsnitt följer min analys. Jag har valt att göra en innehållsanalys, då fokuserar man på 

att se mönster, samband och gemensamma drag mellan det insamlade materialet och 

uppsatsens centrala begrepp (Larsen 2009:101f).   

 

Kultur och mångkulturell 

Begreppen kultur och mångkulturell är begrepp som används med olika betydelse i 

intervjuerna. Ibland används begreppet ”mångkulturell skola” synonymt med 

”invandrarskola” och när vi pratar om kultur används det begreppet synonymt med etnicitet. 

Som Goldstein-Kyaga och Borgström (2011) beskriver handlar kultur i vid bemärkelse om 

olika typer av gemensamma synsätt och erfarenheter. Dessa kan uppkomma genom ålder, 

genus, klass eller sexuell läggning. Kultur kan alltså inte endast ses som etniska eller religiösa 

skillnader. Ljungberg (2005) antyder att alla skolor i Sverige borde vara mångkulturella då 

Sverige har ett mångkulturellt samhälle och i skolan går elever som är en del av detta 

samhälle.  

Det är något oklart vad informanterna anser att kultur och mångkultur betyder, det betyder 

också olika saker genom intervjuernas gång, detta leder till att intervjuernas resultat blir 

tvetydigt.  

 

Den interkulturella kompetensen och dess användbarhet 

Samtliga intervjupersoner tycker att de mer eller mindre har en interkulturell kompetens. 

Förskolelärarna/lärarna uppfattar interkulturell kompetens som ett förhållningssätt, att man 

inte ska utgå från att alla är lika. En av informanterna tar upp att mötet ska ske här och nu, att 

man inte ska kategorisera och gruppera människor, utan att man ska mötas utan fördomar. De 

pratar om ett möte, att man vet hur man ska möta människor med annan kultur. Att man är 

medveten om skillnader som finns mellan människor. Att man möter alla barn och föräldrar 

på samma sätt oavsett var de kommer ifrån. Interkulturell kompetens beskrivs av 

informanterna som en förståelse för andra människor, en kunskap om hur man går till väga 

när man möter människor. Det handlar om att vara flexibel och hitta lösningar för varje 

enskild elev, för att uppnå så goda resultat som möjligt i skolan. 

Interkulturell kompetens beskrivs som någonting som uppnås genom praktisk erfarenhet. 

 

Informanternas beskrivningar av interkulturell kompetens kan jämföras med Jahanmahans 

(2011)  beskrivning av interkulturalitet, att det handlar om bemötande, ett fördomsfritt 
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förhållningssätt, öppenhet och respekt. Intervjuperson 5 antyder även att det handlar om att 

vara flexibel i sin undervisning och anpassa undervisningen till varje elev. Det är ingen av de 

övriga informanterna som beskriver interkulturell kompetens i undervisningen som till 

exempel Dalgren (2011) tar upp, att man använder sig av barns erfarenheter gör det som anses 

som annorlunda till någonting normalt och positivt. Interkulturell kompetens kan i 

undervisningssammanhang även handla om att förmedla kunskap på ett sådant sätt att alla 

elever förstår som Lorentz (2009) beskriver.  

 

Några av informanterna säger att deras förskola/skola inte är tillräckligt mångkulturell för att 

ha användning för interkulturell kompetens. I detta sammanhang har jag tolkat det så att 

informanterna menar att deras arbetsplats inte har tillräckligt många utländska barn för att ha 

användning för interkulturell kompetens. De menar att eleverna är svenska och att de har 

liknande uppväxtförhållanden, att de inte behöver något speciellt förhållningssätt för att möta 

dessa elever. Under intervjuns gång framkommer det ändå att informanterna tycker att alla 

elever är olika och att olika kulturer har med olika synsätt och levnadsförhållanden att göra. 

Detta gör att man måste möta alla olika typer av människor med öppenhet och respekt. Dessa 

motsägelsefulla uttalanden tyder på en osäkerhet inför vad interkulturell kompetens faktiskt 

betyder för dem. 

 

Inledningsvis säger flera av informanterna att de inte har användning för en interkulturell 

kompetens i sitt arbete. Desto mer vi pratar om det kommer de fram till att deras elever är 

olika, och att de faktiskt har ett visst förhållningssätt i mötet med andra som handlar om att 

mötas utan fördomar. Det som intervjuperson 1 beskriver som ”hur man är som person”, att 

vara ödmjuk, positiv och lyhörd i mötet med andra människor kan i själva verket ses som 

interkulturell kompetens. Som Lundberg (1991) tar upp kan man se interkulturell kompetens 

som två delkompetenser, den generella kompetensen innebär att man har en positiv inställning 

till andra kulturer och att man kunskapsmässigt och emotionellt är redo att positivt hantera 

skilda kulturmöten. Den specifika kompetensen innebär att man effektivt klarar av relationer 

till människor från en viss kultur. 

Intervjuperson 3 visar också en viss omedvetenhet till sitt arbetssätt, hen svarar att hen inte 

har någon användning för sin interkulturella kompetens i arbetet. Samtidigt berättar hen att de 

arbetar mycket med bemötande på förskolan. Att man inte ska prata över huvudet på barnen 

och tilltala dem vid namn. Hen nämner att de jobbar mycket med genus och jämställdhet och 

att deras barnböcker är könsneutrala. Goldstein-Kyaga och Borgström (2011) menar att 
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Interkulturalitet handlar om rätten till att bli behandlad som alla andra oavsett genus, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Därför måste pedagoger arbeta med dessa frågor i 

förskolan/skolan, därmed verkar intervjuperson 3 något omedveten om att hen arbetar 

interkulturellt. 

Även intervjuperson 2 förklarar att hen inte använder ett interkulturellt förhållningssätt i 

arbetet men beskriver förskolans förhållningssätt. Då utgår man från att personer man bemöter 

inte är ute efter att kritisera, man försöker istället se vilket behov som ligger bakom, man 

försöker helt enkelt förstå den andre. Hen menar att det handlar om att förstå andra 

människors behov, att lyssna och gå till mötes. Detta tycker jag i allra högsta grad är ett 

interkulturellt förhållningssätt.  Som Goldstein-Kyaga och Borgström menar, interkulturalitet 

handlar om att respektera, acceptera och överbygga olikheter.  

 

 

Eleverna 

Flera av informanterna som menar att eleverna är för lika för att ha användning för 

interkulturell kompetens har även elever med annan etnicitet. Några av informanterna har inte 

använt sig av interkulturell kompetens i mötet med dessa barn och deras föräldrar för att 

majoriteten av eleverna är lika.  

Man kan till exempel se att intervjuperson 1 inte är särskilt positiv, lyhörd och ödmjuk i mötet 

med den spansktalande familjen. Det kommer fram i intervjun med intervjuperson 1 att hen 

inte tycker att det är nödvändigt att involvera den spansktalande familjen i förskolans arbete. 

Hen utgår från att de inte är intresserade trots att de inte förstår varandra. Som Goldstein-

Kyaga och Borgström  (2011)skriver är interkulturella relationer sällan jämställda utan 

präglas av en maktrelation. Företrädaren för majoritetsbefolkningen har ofta 

tolkningsföreträde.  

Intervjuperson 1 har angivit att hens arbetsplats inte är tillräckligt mångkulturell i den 

bemärkelsen att de nästan uteslutande är svenska familjer som bor i området och har sina barn 

på förskolan, för att ha användning av interkulturell kompetens. Det är inte rimligt att 

diskriminera en familj som inte talar majoritetsspråket, för att det inte finns tillräckligt många 

familjer som har en annan etnicitet. Som verksam i förskolan/skolan måste man vara 

intresserad av sina elever eftersom att undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper och språk enligt Lgr 11 (LGR11). 

Enligt Lgr 11 (LGR 11) och med ett interkulturellt förhållningssätt måste man involvera dessa 

barn och deras familjer i verksamheten.  
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Som lärare måste man möta människor utan fördomar, med respekt och nyfikenhet. Som 

Fjällhed (2011) säger att om man verkligen vill möta andra människor så måste detta ske med 

respekt och nyfikenhet inför likheter och olikheter.  

Intervjuperson 1 talar också om en syriansk pojke som inte vill tala svenska, hen menar att 

pojken måste prata svenska på förskolan. Här har vi ett utmärkt exempel på hur man skulle 

kunna använda en interkulturell kompetens. Att arbeta inkluderande och göra pojkens 

tvåspråkighet till någonting normalt och accepterat som Dalgren (2011) skriver. Det är enkelt 

att glömma bort, att bli inrutad i sitt tänkande som Lundberg (1991) beskriver är etnocentrism 

någonting naturligt. Lorentz (2009) menar ändå att vi måste komma bort från etnocentriska 

tankar i arbetet med elever i skolan, kanske för att undvika situationer där elever som inte 

tillhör majoritetsbefolkningen blir diskriminerade. 

 

 

Den Interkulturella kompetensens status 

Den interkulturella kompetensens status på informanternas anställningsintervjuer verkar inte 

vara speciellt hög och det finns mycket missuppfattningar kring den interkulturella 

lärarutbildningen. Arbetsgivaren tyckte att interkulturell kompetens inte var relevant i 

intervjuperson 1s arbete eftersom att det var mest svenska familjer som hade sina barn på 

förskolan. Arbetsgivaren uppfattar alltså att interkulturell kompetens bara har med 

invandrarelever att göra. Intervjuperson 2s arbetsgivare tyckte att det var positivt men detta är 

något som bleknat med tiden, idag tror inte intervjuperson 2 att arbetsgivaren är medveten om 

hens interkulturella utbildning. Intervjuperson 3 som varit tjänstledig från sitt arbete uppfattar 

att arbetsgivaren inte bryr sig om att hen har gått en interkulturell utbildning. På 

anställningsintervjuer som intervjuperson 3 har gått på har hen uppfattat att arbetsgivarna inte 

varit intresserade av hens utbildningsinnehåll överhuvudtaget, en av rektorerna var lite 

intresserad av vilka ämnen hen hade läst.  

Intervjuperson 5 var den enda av informanterna vars arbetsgivare verkade uppskatta och 

verkligen förstå vad interkulturell kompetens handlar om. Till skillnad från intervjuperson 4 

vars arbetsgivare tyckte att det var positivt att hen hade en interkulturell utbildning ifall att de 

skulle komma ”massa” in i ”vår” skola. Här tyckte arbetsgivaren att det var positivt med en 

interkulturell utbildning men uppfattade det som att intervjuperson 4 hade en 

specialkompetens för att ta hand om invandrarelever. Arbetsgivaren ville vara beredd på att 

det mångkulturella skulle komma, ”mångkulturell skola” användes här synonymt med 

”invandrarskola”.   
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Osäkerhet kring den interkulturella kompetensen 

”Jag kommer inte ihåg exakt liksom men vad det interkulturella står för längre 

känner jag, för det bara suddas ut ju längre jag jobbar här”.  (Intervjuperson 2) 

 

Detta uttalande och övriga informanters osäkra svar angående interkulturell kompetens kan 

tyda på att informanterna inte har reflekterat kring begreppet. När jag besöker dessa personer 

har de kanske aldrig reflekterat över vad interkulturell kompetens betyder för dem. De tycker 

antagligen att det är svårt att definiera då de kanske inte har funderat över interkulturalitet 

sedan utbildningen avslutades.  

 

Intervjuperson 3 förespråkar inte sin utbildning utan skulle snarare inte nämna för någon att 

hen hade en interkulturell profil, hen uppfattar att ingen är intresserad av det. Varför 

intervjuperson 3 svarar så kan bero på vilket bemötande hen har fått på sin praktik och på 

anställningsintervjuer. 

Det kanske också har med organisationskulturen på hens arbetsplats att göra, som  

nyexaminerad kanske man inte vågar framhäva sina kunskaper och skickligheter. Kan det 

vara därför flera av informanterna har fått inställningen att deras kunskaper om interkulturell 

kompetens inte behövs på deras arbetsplatser? 

När man går på en anställningsintervju vill man ofta ha jobbet, man vill bli omtyckt och man 

sätter sina egna kunskaper åt sidan och anammar organisationens kultur för att passa in. Kan 

det vara därför flera av förskolelärarna/lärarna ena stunden säger att de inte använder sin 

interkulturella kompetens och att de inte har någon användning för sina kunskaper. För att 

nästa stund säga att alla barnen är olika och att de har med sig en kunskap och ett 

förhållningssätt som är interkulturellt färgat.  
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7 Slutdiskussion 
 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur den interkulturella profilen på Södertörns högskola 

färgar och kommer till uttryck i förskolelärare/lärares arbete. Om en interkulturell kompetens 

efterfrågas i skolan samt om interkulturell kompetens är användbart och applicerbart i 

läraryrket.  

Interkulturell kompetens som ett förhållningssätt och som ett inkluderande arbetssätt borde 

vara både användbart och applicerbart i läraryrket. Mina informanter har haft något skiftande 

svar under intervjuernas gång men i grunden tycks de alla ändå vara positiva till ett 

interkulturellt förhållningssätt. Detta kan bero på att de inte själva har reflekterat över hur 

deras interkulturella utbildning har färgat deras arbetssätt. Den interkulturella utbildningen 

tycks inte efterfrågas av informanternas arbetsgivare med undantag för intervjuperson 5. 

Informanterna beskriver själva att de inte framhåller sin utbildning på arbetsintervjuerna, de 

berättar inte vad den interkulturella profilen innebär och varför den är så viktig. 

Studenter som har gått interkulturell lärarutbildning borde stå på sig bättre, främja ett 

interkulturellt arbetssätt och inte glömma bort att interkulturalitet faktiskt eftersträvas och 

uppmuntras i skolans styrdokument. Studenter borde sälja in det interkulturella arbetssättet på 

ett annat sätt och hävda att utbildningen behövs. Kanske borde man gå en kurs i interkulturellt 

självförtroende och spetsa till det interkulturella förhållningssättet under den sista terminen på 

lärarutbildningen. Studenterna skulle då ha färska argument till varför det interkulturella 

arbetssättet behövs, så att studenterna vågar stå för att de använder det. Som Lorentz (2009) 

skriver innebär interkulturell kompetens att man kan visa på värdet av att öva upp en 

interkulturell sensitivitet detta kan som Lundberg (1991) påpekar vara en samhällsfråga. 

Mötsättningar mellan grupper av människor eller mellan olika samhällen kan förklaras av 

bristande interkulturell kompetens, vi måste lära våra elever att förstå varandras olikheter. 

Genom att förmedla ett sådant tolerant förhållningssätt kan vi som pedagoger i skolan 

förebygga mobbning och bidra till ett varmare samhällsklimat.  
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8 Sammanfattning/slutsats och vidare forskning 
 

I denna uppsats har jag undersökt hur fem förskolelärare/lärare som har gått en interkulturell 

lärarutbildning uppfattar interkulturell kompetens. Hur de anser att de kan använda 

interkulturell kompetens i arbetet samt hur de uppfattar sin arbetsgivares inställning till 

interkulturell kompetens.  

 

Samtliga intervjupersoner tycker att de har en interkulturell kompetens, intervjupersonerna 

beskriver den som ett förhållningssätt i mötet med elever och föräldrar. Att man vet hur man 

går tillväga i mötet med andra människor, att inte ha fördomar och att vara flexibel. 

Mångkultur och kultur är begrepp som används med olika betydelse genom intervjuerna 

vilket gör resultatet något tvetydigt. 

 

Flera av mina informanter hävdar att deras elever är för lika för att ha användning för 

interkulturell kompetens. Det finns till en början en ovilja att se skillnader mellan elever. 

Informanterna menar att eleverna inte lever i olika kulturer. I resultat och analysdelen visar 

det sig att informanterna säger mot sig själva när de kommer fram till att alla barn är olika 

oavsett var de kommer ifrån. Några av informanterna har dessutom flera elever med annan 

etnicitet. Ser man till hur informanterna beskriver interkulturell kompetens så verkar de ändå 

allesammans ha användning för interkulturell kompetens i sitt arbete. 

 

Flera av informanterna har blivit bemötta av arbetsgivares ointresse gentemot deras 

utbildning. I förskolan tycks inte utbildningens innehåll vara av betydelse och i grundskolan 

tycks ämneskunskaper efterfrågas mer än interkulturalitet. Flera av informanterna har även 

fått ett positivt bemötande under anställningsintervjun när de beskrivit sin utbildning, men den 

interkulturella kompetensens betydelse tycks suddas ut ju längre de arbetar. Vissa 

arbetsgivare har tyckt att arbetsplatsen inte är tillräckligt mångkulturell för att interkulturell 

kompetens ska behövas.  

 

Det finns mycket osäkerhet kring interkulturell kompetens, under intervjuernas gång blir flera 

av informanterna mer medvetna om hur de faktiskt har användning för interkulturell 

kompetens. Dessa förskolelärare/lärare har kanske inte fått möjlighet att reflektera kring 

begreppen, interkulturell kompetens, kultur och mångkultur. Detta gör informanterna osäkra 

när de pratar med mig om begreppen. Förskolelärarna/lärarna kanske skulle ges mer tid att 
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reflektera kring dessa begrepp under sin utbildning och i arbetslivet. Mitt resultat kan styrkas 

av och jämföras med Anderssons (2007) beskrivningar om att reflektion är någonting som 

saknas under lärarutbildningen. Studenterna har inte de metoder och verktyg som krävs för att 

problematisera sina erfarenheter, därmed ges de ingen chans att reflektera över vad de lärt sig.  

Strömqvist (2007) resonemang om att reflektion i anslutning till yrket inte intresserar 

studenter eftersom att man till en början inte ser dess betydelse för lärarutvecklingen kan även 

det bidra till informanternas bristfälliga reflektion över begreppen. Studenternas erfarenheter 

som inte förbinds med personliga känslor, tankar och reflektioner ger inte studenten möjlighet 

att lära av sina erfarenheter i samma utsträckning. 

 

Min slutsats är att interkulturell kompetens är nödvändig i skolan eftersom att läraren varje 

dag möter olika människor och kulturer. Därför måste lärare reflektera över sina egna 

uppfattningar och etnocentriska föreställningar. Som lärare har man ett ansvar att inte 

förmedla fördomar om människor till sina elever, samt bemöta eleverna på ett sätt så att de 

känner sig välkomna till skolan. Alla barn har rätt till att känna sig inkluderade i skolans 

gemenskap oavsett vilka de är. 

 

Resultatet av min studie kan som nämnts tidigare inte ge någon generell bild av hur 

förskolelärare/lärare som genomgått en interkulturell lärarutbildning ser på interkulturell 

kompetens och hur de har användning för den. Jag kan inte heller ge någon generell bild av 

hur förskolelärare/lärare uppfattar sin arbetsgivares inställning till interkulturell kompetens 

eller hur denna bild stämmer överens med arbetsgivares verkliga attityd.  

 

Någonting som jag tyckte var intressant och som skulle kunna ge upphov till vidare forskning 

är just att undersöka arbetsgivares syn på interkulturell kompetens. Hur arbetsgivare faktiskt 

värdesätter en interkulturell kompetens och hur anställningsbar man är som  nyexaminerad 

student från Södertörns interkulturella lärarutbildning. Det skulle vara intressant att ta reda på 

om bilden som mina informanter ger om ointresset och okunskapen för interkulturell 

utbildning och kompetens stämmer.  
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Bilaga – Intervjuguide 

 

- Berätta lite om ditt jobb. 

- Berätta om hur det var att gå en utbildning med interkulturell profil? 

- Hur var det att komma ut i arbetslivet? 

- Har du en interkulturell kompetens? 

- Kan du berätta om hur kompetensen kommer till uttryck på jobbet? 

- Kan du ge något exempel på när du har användning för den, med elever och föräldrar? 

- När du var på anställningsintervju, frågade din arbetsgivare någonting om din 

utbildning? 

- Diskuterade ni någon gång din interkulturella kompetens? Framhävde du den? 

- Vad tror du att din arbetsgivare har för inställning till din interkulturella kompetens? 

 

 


