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Abstract 

The meaning of intercultural competence- a study about teacher’s reflection of students 

with other cultural background in schools in Hong Kong. 

The aim of this thesis is to investigate seven teachers’ reflections about students with other 

cultural backgrounds in Hong Kong, which importance does intercultural competence have 

and what effect does the Hong Kong school system make. Therefore, I went to Hong Kong 

and spent two weeks there to search the answer to my questions. I visited two schools in Hong 

Kong and did seven interviews. Through the interview, it appeared that the teachers were less 

intercultural competent and thus felt difficulties and concerns about when meeting students 

with other cultural backgrounds.  

The teachers though that the cause that the students with other cultural backgrounds could not 

catch up with the language skills and the development on school subject, which they mean, 

could be because of their cultural backgrounds and parents.  

In this thesis were I discuss about teachers reflection through theory about intercultural 

competence, earlier research’s and studies about for example teachers in Hong Kong 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka sju lärares reflektioner om elever med en annan 

kulturell bakgrund i Hong Kong, vilken betydelse har interkulturell kompetens och vilka 

effekter skolsystemet i Hong Kong gör som påverkar elever med en annan kulturellbakgrund, 

lärare samt föräldrarna. För att få svar på mina frågeställningar har jag därför åkt till Hong 

Kong och vistats där i två veckor. Jag besökte två skolor och gjorde totalt sju intervjuer. 

Utifrån intervjuerna kan man se att de lärare som är mindre interkulturell kompetenta känner 

en svårighet och oro i möten med elever med en annan kulturell bakgrund. De ansåg även att 

orsaken till att elever med en annan kulturell bakgrund inte kunde hinna ikapp med 

skolgången berodde på deras kulturella bakgrund och deras föräldrar. I uppsatsen diskuteras 

om lärarnas reflektioner genom teorier om interkulturell kompetens och tidigare forskning om 

bland annat lärare i Hong Kong.  

Nyckelord: Mångkulturalitet, interkulturalitet, interkulturell kompetens, Hong Kong 
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1 Inledning 

Jag stod vid en dörröppning till ett klassrum i en fem våningar hög 

grundskola(primary school). I klassrummet var bänkarna placerade i jämna rader 

mot tavlan och lärarens kateder stod längst fram vid klassrummets högra sida. 

Klassrummets väggar var dekorerade med en klassisk mörkgrön krittavla, foto på 

eleverna och många hjärtan som elever hade skrivit eller tecknat på. Vid var sin 

bänk kunde elever hänga sina stora ryggsäckar och jackor.  

Deras lektion hade redan börjat och läraren som bjöd in mig hade en mikrofon 

som hon använde för att tala till klassen. Klassrummet rymde ca 25-27 elever. 

Hon berättade för mig att hon tidigare hade klasser med ca 40 elever och då var 

de verkligen tvungna att använda mikrofoner för att alla skulle kunna höra 

läraren. Alla elever satt på sina platser och småpratade med varandra. Läraren 

ställde en fråga till klassen och de flesta eleverna räckte upp händerna för att få 

svara på frågan. Utan att läraren hade sagt åt dem att svara, utbrast olika svara 

från olika håll i klassrummet från eleverna direkt efter att de hade räckt upp 

händerna. Läraren verkade tappa kontrollen över klassen eftersom eleverna 

fortsatte pratade och fnittrade vidare med varandra. Mikrofonen verkade inte 

vara till stor hjälp. 

Jag stod bredvid läraren och hon uppmanade sin klass att hälsa på mig. Hela 

klassen reste sig upp, bugade mot mig och hälsade på mig på tre olika språk, 

engelska, mandarin(kinesiska) och kantonesiska(kinesiska som talas i Hong 

Kong):  

Good morning Miss Wong. 黄老师早安(Huáng lǎoshī zǎo ān). 黃老師早晨(wong4 

lou5 si1 zou2 san4) 

Jag blev lite förvånad för att jag förväntade mig inte att de skulle hälsa mig på det 

sättet. Sedan skulle jag hälsa tillbaka på svenska: 

Hej, hur mår ni? Jag heter Cindy och kommer från Sverige. Trevligt att träffas! 

Eleverna skrattade och var väldigt nyfikna på mig. När de fick ca en kvarts rast 

ställde de frågor till mig i munnen på varandra som: Vem är du? Vart kommer du 

ifrån? Vad heter du? Hur säger man ”hello” på svenska? Heter det Sverigeska? 
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Vad äter ni där? Ja, en kvart av deras rast har gått åt till att ställa frågor till en 

utländsk främmande lärarstudent som ska skriva om en lärares reflektion om 

elever med en annan kulturell bakgrund. 

****** 

Under de senaste årtionden har Sverige betraktats som ett mångkulturellt samhälle. Då en 

arbetskraftinvandring trädde in vid 1950-talet och ökade som mest ända till slutet 1960-talet 

och början av 1970-talet. Även mellan 1970-talet till 1990-talet har det varit en 

”flyktingström” beskriver Lunneblad, lektor vid Göteborgs universitet (Lunneblad, 2009, s. 

11). På SCB:s hemsida (Statistisk Central Byrå) kan man hitta olika statistik över mängden 

invandringar/inflyttningar. Den statistiken visar en hög invandring/inflyttning under år 2012 

med en siffra på minst 100 000. Detta visar att Sverige har haft invandring under en lång tid, 

vilket innebär att vi har haft ett mångkulturellt samhälle fram till idag. Detta har även lett till 

att begreppet mångkulturell blivit omtalat, viktigt och känsligt. 

Lunneblad (2009) menar att ett "mångkulturellt samhälle" innebär ett samhälle med individer 

från olika kulturer, etniska, kulturella och/eller religiösa bakgrunder. Därför är det inte heller 

konstigt att skolor och lärarutbildningar arbetar med och tar upp begreppen 

mångkultur/interkultur. Kring termen mångkulturalitet och utbildningar inom området, har det 

aldrig blivit allvarligt kritiserat eller problematisk i Sverige, i jämförelser med andra länder 

som USA. Vidare berättar Lunneblad (2009) att utbildningar kring termen mångkultur och 

interkultur har utvecklats till debatter med kritik då andra termer som ras och koppling till 

hudfärg uppstod. Som ras menar han även att man nämner ”asiater och svarta från Karibien”, 

däremot i Sverige har vi debatter kring svenskar och invandrare (Lunneblad, 2009, s. 23 och 

24). Mångkulturalitet idag i Sverige uppmärksammas mycket och leder ofta till hetsiga 

debatter och diskussioner. Det har även blivit ett känsligt ämne för många svenskar och 

människor med olika kulturella bakgrunder, delvis på grund av tidigare erfarenheter och 

misstolkningar av varandras beteende och attityder. 

Hong Kong är idag ett av världens ledande finansiella centrum inom internationell handel. 

Staten tillhörde Storbritannien mellan åren 1842-1997 och återförenades med Kina 1997. 

Efter återföreningen mellan Hong Kong och Kina kallas det ”ett land- två system”. Detta 

innebär att Hong Kong har ett eget system inom politik som har ett demokratiskt system 

(Sveriges Generalkonsulat). Då Hong Kong har tillhört Storbritannien kan det kännas 
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naturligt att de flesta i Hong Kong kan det Engelska språket, dock kan endast 3.2% Engelska 

och medan 89.2% av befolkningen talar kantonesiska. De resterande pratar mandarin med 

0.9%, kinesiska med dialekter 5.5% samt andra språk med 1.2%. De som kan engelska är 

oftast högutbildade som till exempel professorer, advokater, internationella affärsmän samt 

regeringsarbetare (Guvernement Hong Kong, 2013). Däremot innebär detta inte att Hong 

Kong-bor inte har haft engelsk undervisning i grundskolan, utan att det engelska språket 

används så sällan att många glömmer bort språket. Detta kan bero på att det mesta översätts 

från engelska till kantonesiska (filmer, serier m.m.). Det engelska språket ses som ett 

främmande ting, men även mångkulturen är främmande i Hong Kong. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att se lärarnas reflektioner kring elever med en annan kulturell 

bakgrund och vilken effekt skolsystemet i Hong Kong har framkallat. 

 Hur reflekterar lärare i skolorna i Hong Kong om elever med en annan kulturell 

bakgrund? 

 Hur utmärks det att lärare i skolorna i Hong Kong är interkulturellt kompetent? 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer jag att presentera vilken metod jag har valt att använda, 

urval, avgränsning, material, genomförande och etiska aspekter. Jag kommer även 

att presentera hur det gick till att hitta skolor innan jag reste till Hong Kong och 

hur datainsamlingsprocessen gick till då jag var närvarande i Hong Kong under 

två veckors tid. 

I denna studie har jag valt att använda en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden innebär 

mjuk data, dvs. observationer och intervjuer, sådana saker som inte går att mätas såsom en 

bild, känslor och tankar. Kvantitativa metoder utgår däremot från att mäta siffror eller 

mängder av någonting som vikt och antal. Göran Svensson & Peter Ahrne (2013) menar när 

det gäller kvalitativa data räcker det med ”att konstatera att de finns, hur de fungerar och i 

vilka situationer de förkommer” (Svensson & Ahrne, 2013, s. 12). På så vis har jag valt att 

intervjua sju lärare från två skolor i Hong Kong, då min studies syfte är att få veta deras 

reflektioner kring elever med en annan kulturell bakgrund och på vilka sätt deras bild av 

elever med en annan kulturell bakgrund är påverkad av deras omgivning. Genom intervjuer 

kan man även ge läsaren en inblick i hur personen upplever olika händelser (Svensson & 

Ahrne, 2013, s. 23), vilket gör just denna metod relevant och nödvändig för min studie, då jag 

kommer att undersöka flera lärares reflektioner.  

Däremot har jag valt att inte observera lärarna eftersom det intressanta i uppsatsen är lärarnas 

reflektioner och tankar kring elever med en annan kulturell bakgrund och inte hur de gör och 

arbetar. Philip Lalander (2013) menar att det finns risker med observationer, exempelvis där 

de observerade känner till forskarens närvaro och beter sig på ett annat sätt (Lalander, 2011, s. 

90). Förutom beteendet skulle studiens vinkel ändras, som tidigare sagt, till hur de gör och 

arbetar med elever med en annan kulturell bakgrund istället för deras reflektioner kring dessa. 

För genomförandet av intervjuerna utgick jag från de ostrukturerade intervjuerna. Detta 

innebär enligt Staffan Stukát (2005) att intervjuaren är medveten om sitt ämnes område och 

använder sig utav en ”checklista”. Med denna ”checklista” menar han alltså en frågeguide, där 

man utgår från ett bestämt/tänkt ämne och ”ett antal huvudfrågor som ställs likadant till alla, 

följs svaren upp på ett individualiserat sätt” (Stukát, 2005, s. 39). 
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2.1 Etiska aspekter 

Innan genomförandet av intervjun har jag använt mig av de fyra etiska principer, 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån 

dessa krav har jag format att avtal och muntligt meddelat de intervjuade om de fyra etiska 

principerna.  

Informationskravet: De frivilliga deltagarna till studien har rätt till att avbryta intervjuns 

genomgång när som helst och ska bli informerad om studiens syfte, hur den givna 

informationen kommer att använda samt hur det kommer att presenteras (Stukát, 2005, s. 

131). Jag har, enligt informationskravet, informerat varje deltagare om studiens syfte och hur 

jag kommer att använda det insamlade materialet. Samt ska jag meddelat dem om att under 

genomförandet har de rätten till att när som helst avbryta intervjun och inte svara på frågor 

som får dem att känna sig obekväma.  

Samtyckeskravet: Stukát (2005) menar att deltagarna har rätten till att bestämma hur mycket 

han eller hon vill medverka i en undersökning (Stukát, 2005, s. 131). Hur länge han/hon vill 

medverka och under vilka villkor som han/hon ska medverka, ska inte leda till negativa 

konsekvenser för deltagaren/-na (Stukát, 2005, s. 131).  

Innan intervjuerna har jag samtalat med varje deltagare om vad som kommer att gälla för att 

delta studien samt de andra etiska principerna. Vi diskuterar även fram en rimlig tid och 

tillfälle för intervju. 

Konfidentialitetskravet: Information och uppgifter om deltagaren måste ”behandlas 

konfidentiellt” (Stukát, 2005, s. 131). Detta innebär att information och uppgifter som 

deltagaren gett inte ska kunna identifieras av andra människor som läser studien. Alla som har 

deltagit studien ska även underteckna avtalet i form av tystnadsplikt från båda parter (Stukát, 

2005, s. 132).  

Strax innan de individuella intervjuerna började berättade jag för varje deltagare att dennes 

information och uppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post adress samt skolans namn 

kommer att bevaras anonymt. Ett exemplar av sekretessen finns i slutet av uppsatsen under 

kapitel bilaga. 

Nyttjandekravet: Informationen som samlats in, det vill säga det insamlade materialet ”får 

endast användas för forskningsändamål (Stukát, 2005, s. 132).” Det insamlade materialet får 
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endast användas i denna forskningsrapport men kommer sedan att finnas tillgänglig för 

allmänheten att ta del av.  

Nyttjandekravet tog jag upp i samtid med konfidentialitetskravet om att all information de gav 

mig skulle endast att användas i denna studie som publiceras. De enda som kommer att få ta 

del av de inspelade intervjuerna är min handledare och examinator, då det kan uppstå att de 

vill bekräfta informationen som jag har presenterat i studien.  

2.2 Urval 

Jag har genom en kontaktperson byggt upp ett nätverk i Hong Kong, som har lett mig till en 

skola där jag kunde utföra tre intervjuer. Från den skolan fick jag ytterligare kontakt till en 

annan skola i Hong Kong och där fick jag utföra fyra intervjuer till. Det resulterade i att jag 

använde mig av snöbollsurval under studiens gång. Enligt Ulla Eriksson- Zetterquist & Peter 

Ahrne (2013) innebär snöbollsurval ”att man inleder med att intervjua en person som fått 

kännedom om och som har erfarenheter eller upplysningar som är intressanta” (Zetterquist & 

Ahrne, 2013, s. 43). Det vill säga att genom en person som man har intervjuat har man sedan 

fått information till ytterligare en person till sin undersökning och på så vis rullar snöbollen 

vidare tills den blir tillräcklig stor. Vidare menar Zetterquist & Ahrne (2013) att man kan 

börja intervjua chefer eller projektledare i liknande positioner, som kan leda till intervjuer 

med andra relevanta personer (Zetterquist & Ahrne, 2013, s. 43). 

Jag har valt att inte utföra alltför många intervjuer på en och samma skola, trots att de erbjöd 

mig fler tillgängliga lärare som jag kunde intervjua. Eftersom Zetterquist & Ahrne (2013) har 

påpekat att det finns en risk att intervjua de som har kontakt med varandra, då de antas ha 

”vissa gemensamma erfarenheter eller attityder (Zetterquist & Ahrne, 2013, s. 43)” och även 

att materialet inte blir varierat.  

Det blev en varierad åldersgrupp på åldrarna mellan 27-54. Åldersskillnaderna mellan 

deltagarna i intervjuerna gav intressanta och givande svar, då två av deltagarna som var äldre 

har varit med om samhälls- och skolutvecklingen som pågått i Hong Kong under de senaste 

30 åren. De har även andra perspektiv, attityder och tankesätt kring lärandet, läraryrket och 

skolsystem i dagens samhälle i Hong Kong. I jämförelser har de yngre deltagarna ett 

modernare perspektiv inom lärande. 
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Här nedan kommer jag att presentera skolorna och lärarna med fiktiva namn. Även åldern 

kommer jag att avrunda antingen uppåt eller nedåt. Dessa lärare arbetar med elever mellan 

åldrarna 6-12 år.  

Skola A är en vanlig skola som ligger centralt i Hong Kong. Skola B är en finare skola som 

ligger i en av de finare delarna av Hong Kong. Med finare menar jag att skola A och B har 

bättre ekonomi och att det är oftast medelklass familjer som går på de skolorna. Elever med 

en annan kulturell bakgrund väljer sällan skola A och B som första handsval.  

Från Skola A intervjuade jag tre lärare:  

 Tamy, 40 år, började arbeta som lärare för ca 15 år sedan.  

 Ming, 30år, började arbeta som lärare för ca 7 år sedan. 

 Linda, ca 54 år, började arbeta som lärare för ca 30 år sedan och är nu biträdande 

rektor och lärare. Jag intervjuade henne utifrån hennes lärarroll och inte ledarroll.  

Från skola B intervjuade jag fyra lärare: 

 Robert, 35, började arbeta som lärare för 13 år sedan. 

 Jeng, 27 år, nyutbildade lärare, började arbeta som lärare ca 2 år tillbaka. 

 Carol, ca 48 år, började arbeta som lärare för 8 år sedan. 

 Shang, ca 50 år, blev nyligen rektor under de senaste åren. Men innan dess har han 

arbetat som lärare i över 20 år, därmed kommer jag att intervjua utifrån hans lärarroll.  

2.3 Genomförande 

Ca två veckor innan avresan till Hong Kong började jag att leta efter grundskolor i Hong 

Kong med fokus på årskullar med åldrarna 6-9. Jag skickade ut e-post till olika skolors 

rektorer men fick inga svar under 3 – 4 dagar. Sedan ringde jag till närmare tjugo stycken 

grundskolor, inklusive de skolor som jag har skickat e-post till. Jag började med att presentera 

mig själv, var jag kommer ifrån, vilken högskola jag studerar vid, vad jag studerar och 

anledningen till att jag ville besöka skolan och göra intervjuer. Nästan alla frågade mig vilken 

organisation jag kommer från och när jag svarade att jag är från en av högskolorna i 

Stockholm, Sverige, lade de antingen på luren eller så undrade de om jag inte menade 
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Schweiz. Att ringa och fråga om jag kunde göra 3-4 intervjuer i en skola hade jag inte 

förväntat mig skulle vara så svårt. Då det aldrig har varit en svårighet för mig att utföra 

intervjuer i skolor i Sverige, hade jag inte förväntat mig att de första frågor de skulle ställa 

mig var ”vilken organisation är du från? Ringer du från utomlands? I så fall kan vi inte 

kontakta dig. ”För det andra förväntade jag mig inte att endast fem till sex skolor, av de 20 

skolorna jag kontaktade gav mig ett väldigt tvekande och osäker ”kanske- svar”. 

En vecka innan avresa till Hong Kong fick jag tag på en väninna till min mammas vän. (Här 

kallar vi henne för Yang för att underlätta läsningen.) Yang var en grundskolelärare som har 

arbetat inom läraryrket i ungefär 30 år. Hon gick nyligen i pension, men känner fortfarande 

många lärare, rektorer, professorer och forskare i Hong Kong. Genom henne fick jag delta i 

en lärarkonferens i en av de finare skolorna i centrala Hong Kong. Under konferensen 

presenterade Yang mig för en biträdande rektor och lärare, Linda, och två lärare(den ena var 

Tamy) som tillhörde en annan skola i närheten av skolan vi var i. Linda är en gammal vän till 

Yang. Yang frågade åt mig om Linda och Tamy ville delta i en intervju. De tackade ja direkt 

och var väldigt intresserade av ämnet till min studie, välkomnade mig varmt och såg fram 

emot intervjun. Yang hjälpte mig väldigt mycket i Hong Kong, såsom att hitta skolorna, vad 

jag skulle tänka på när jag besöker skolorna, klädstilen och beteende etc. Utan henne hade jag 

inte kunnat utföra mina intervjuer skolorna i Hong Kong och denna studie skulle inte finnas.  

2.3.1Skola A 

Dagen innan jag besökte skolan bad Linda mig att vara noggrann med att inte klä mig i 

vardagliga kläder som blåa jeans. Jag skulle klä mig som en elegant lärare och vara väldigt 

artig.  

När jag kom fram till skolan A fick jag skriva på en gästlista, medan receptionisten log och 

nickade och bad om ursäkt att det blev besvärligt. Då jag hade skrivit på, visade Linda mig 

runt i skolan och sedan fick jag göra tre intervjuer. Intervjuerna varade ca 45-50min per gång. 

Jag gjorde intervjuerna med Tamy, Ming och Linda. I skolorna i Hong Kong är det vanligt att 

ha en skolklocka som ringer när det är rast, lunch, när lektionen ska börja och när lektionen 

ska sluta samt när eleverna slutar skolan. Det är även vanligt att alla klasser i en skola börjar, 

har rast, äter lunch, börjar lektioner och slutar skolan samtidigt. Därför finns det en högtalare i 

varje klassrum, lokal och korridor i skolbyggnaden. Självklart blev intervjun med Tamy störd 

några enstaka gånger av deras skolklocka som ringde när det skulle vara rast.  
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Efter intervjuerna fick jag delta en stund på Lindas lektion. När klassen hade rast skulle de 

stanna kvar i klassrummet där de fick äta från deras matsäck och egna drycker. Medan de åt 

passade de på och kom fram till mig och ställde en rad med frågor i munnen på varandra. 

Efter lektionen visade Linda mig ut och på vägen träffade vi på olika lärare, bland annat en 

från Australien och en från England.  

2.3.2 Skola B 

Under besöket i skola A föreslog Linda att hon skulle kontakta en av sina gamla 

arbetskollegor som är nu en rektor till en av de finare skola i Hong Kong. Jag fick intervjua 

några av deras lärare i skola B, tack vare Linda. 

När jag kom fram till skola B blev jag väldigt artigt bemött av skolpersonalen. Det var mycket 

bugande och breda leenden från dem. Väl inne i deras kontorsavdelning blev jag välkomnad 

av rektorn, Shang. Eftersom Shang nyligen blev rektor hade han färska minnen kvar från när 

han arbetade som lärare och därför intervjuade jag honom utifrån hans lärarroll. Intervjun med 

rektorn Shang tog ca en timme och efteråt fick jag intervjua tre andra lärare: Robert, Carol 

och Jeng. Intervjuer med Robert och Carol tog ca 40 minuter, däremot med Jeng tog det 30 

minuter då hon hade bråttom till sin lektion. Även i denna skola blev jag och de intervjuade 

störda av deras skolklocka. Efter intervjuerna gick Shang runt i skolan med mig och vi gick in 

till en lektion som Jeng höll. Klassen var väldigt lugn när vi kom in och alla hälsade mig 

genom att stå upp, buga och sa ”Hello Miss Wong”. När jag och Shang skulle lämna 

klassrummet reste klassen sig upp igen, bugade igen och sa ”Good Bye Miss Wong”.  

2.4 Svårigheter  

Man skulle kunna beskriva Hong Kong som mitt hemland, då mina föräldrar ursprungligen 

kommer från Hong Kong. Jag brukar resa dit vart annat eller vart tredje år med min familj på 

somrarna som semester. Men den här gången åkte jag dit med en uppgift, att samla data till 

denna studie. Det var ett arbete. Jag hade inte förväntat mig att människor omkring mig i de 

offentliga platserna skulle se mig som en av dem, förstå deras samhällsnormer, deras 

beteende, vad som bör sägas och inte bör sägas etc.  

Under dessa två veckor har det varit ansträngande på grund av kulturkrock. Med kulturkrock 

menar jag att det var ett annat tankesätt, beteende och norm inom läraryrket och det 

vardagliga livet i Hong Kong. Det visades en bild som jag inte kände till, som jag inte var 
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förberedd på. Kontrasten mellan den kultur som jag kände till från mina tidigare resor till 

Hong Kong och den kultur som samhället, arbetslivet och människorna hade där vara så stora. 

Till exempel förväntade sig både Yang och Linda att jag skulle köpa bakelser eller kakor till 

rektorn och lärarna som skulle delta intervjuerna i skola A och B. Dem påpekade även att min 

attityd och mitt beteende skulle jag vara noga med. 

När jag besökte skola A ville Linda att jag skulle anpassa mig till deras klädkod, vilket var 

”elegant lärare”. Jag skulle (helst) inte ha på mig blå jeans och måste vara artigt. Att köpa 

med sig bakelser, kakor och dylikt var ett måste för att visa respekt och artighet. Jag hade 

alltid tänkt att min roll i Hong Kong var (och är) en utländsk student som kommer från 

Stockholm, Sverige och var där för att samla data till min studie. Men på grund av mitt 

utseende som kines, blev det en självklarhet för dem att jag skulle förstå (och dela) deras 

normer och kultur. Detta berodde antagligen på att jag talar kantonesiska flytande och p.g.a. 

mitt utseende. 

Det var även svårt var att anteckna under genomförandet medan den intervjuade talade, från 

kantonesiska till svenska, samtidigt som jag måste lyssna på vad den intervjuade säger och 

titta på denne för att visa respekt och att jag lyssnade. Dock spelade jag även in intervjuerna, 

vilket deltagarna var medvetna om. Ett till problem som jag stötte på vid nästan varje 

intervjutillfälle var att deras skolklocka ringde ibland mitt i intervjun eller precis vid slutet. 

Samt att översätta allt från kantonesiska till svenska när jag transkriberade inspelningarna var 

mycket svårt, då man måste klura ut hur man ska formulera om orden på svenska.  

3. Teori  

I detta kapitel kommer jag att först förklara kort om begreppen mångkulturalitet 

och interkulturalitet för att läsaren ska få en överblick av de två omfattande 

begreppen. Sedan kommer jag att förklara mer om interkulturell pedagogik och 

interkulturell kompetens, som kommer att användas senare i analysen.  

Många forskare, författare och docenter har skrivit om begreppen interkulturell 

kompetens, interkulturell pedagogik och interkulturell lärarroll, där många av dem 

börjar med att dela upp begreppet i två delar och förklarar först vad interkulturell 

innebär. Detta kommer även jag att göra under de kommande förklaringarna för 

att det ska underlätta läsandet av studien.  
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3.1 mångkulturalitet och interkulturalitet 

Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (2006), förklarar att inter i ordet interkulturell innebär en 

handling mellan individer. Där en ”ömsesidig kommunikation sker mellan personer från olika 

kulturella bakgrunder” (Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 16). Kultur kan vara ett brett begrepp 

som kan handla om många olika saker, så som matkultur, musik kultur, kultur i samhället, ett 

sätt att leva och bete sig på etc. Det relevanta till denna studie är tre punkter: värderingar, 

levnadssätt och beteende (Lorentz, 2006, s. 16). Beroende på individens kulturella bakgrund 

kan dessa tre punkter interagera på olika sätt. Till exempel att man värderar, beter sig och 

lever på olika sätt beroende på vilken kultur man kommer från. 

Hans Lorentz (2009) menar att interkulturalitet även innebär en handling och integration som 

en ömsesidig kommunikation mellan individer med olika kulturella bakgrunder, olika 

levnadssätt, beteende samt värderingar (Lorentz, 2009, s. 24). Enligt Lorentz (2009) brukar 

man även tala om ”interkulturell pedagogik i mångkulturell skola (Lorentz, 2009, s. 52). Det 

vill säga individer med olika kulturella bakgrunder som samlas på en plats, exempelvis skolan 

där de olika individerna undervisas, kommunicerar och möts. Interkulturalitet innebär därför 

en handling eller kommunikation mellan olika individer med olika kulturella bakgrunder som 

integreras på ett ömsesidigt sätt. Interkulturellt innebär även att mångfalden av individer som 

respekterar varandras kulturer. 

Motsatsen till interkulturell är mångkulturell, som innebär ett tillstånd eller situation med 

olika kulturer, till exempel ett mångkulturellt samhälle och skola som utmärks av etnisk och 

kulturella mångfald. Pirjo Lahdenperä (2008) menar att det inte behöver innebära att de olika 

kulturerna ”möts eller integreras” utan en mångkulturell plats kan även innebära att olika 

kulturer ”finns i varandras fysiska närhet” (Lahdenperä, 2008, s. 29). Vidare visar hon ett 

exempel som förklarar att en mångkulturell miljö inte behöver vara interkulturell. Exemplet 

var en stadsdel med individer med olika kulturella bakgrunder men det finns ingen 

kommunikation mellan dessa individer (Lahdenperä, 2008, s. 29). 

För att det ska vara interkulturellt krävs även ”kvalitativa och värdemässiga aspekter på 

kulturmöten” (Lahdenperä, 2008, s. 29).  

Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social rättvisa är bland de 

etiska värden som ofta förekommer som mål för interkulturalitet. (Lahdenperä, 

2008, s. 29-30) 
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Lahdenperä (2008) menar att de olika aspekterna kallas för normativa, kritiska och 

nydanande. Det normativa innebär en moralisk aspekt där man behandlar andra människor 

med respekt och jämlikhet (Lahdenperä, 2008, s. 30). Det är även ett måste att lära sig och 

förstå de olika delarna som berör det normativa aspekten om mångkulturalitet, vilket är till 

exempel sociala ojämlikheter, rasism, fördomar och diskrimineringar. Kritisk aspekt innebär 

att man är självmedveten och kritisk om sin egen kultur, historia och värderingar. Den 

nydanande aspekten menar Lahdenperä (2008) att man ”skapar något nytt som är innovativt” 

(Lahdenperä, 2008, s. 31). Då man rekonstruerar kring kultur och ser det från ett nytt 

perspektiv.  

Sammanfattningsvis menar Lorentz & Bergstedt (2006) att det är inter från interkulturalitet 

och mång från mångkulturalitet som är viktiga och som utgör skillnaden mellan orden 

(Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 16-17). Interkulturalitet innebär en handling, ömsesidig 

kommunikation och interaktion mellan individer med olika kulturella bakgrunder. 

Mångkulturalitet innebär endast ett tillstånd, situation eller plats där som innehåller individer 

med olika kulturella bakgrunder. Det krävs respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social 

rättvisa för att representanter från olika kulturer ska kunna integreras (Lahdenperä, 2009). För 

att det ska vara interkulturellt krävs även tre aspekter där individer kan visa respekt och 

jämlikhet, förstå varandras kulturskillnader och kultur, kunna vara självkritisk mot sin kultur 

samt att kunna se kulturer med ett annat perspektiv med mer acceptans. På så vis är man på 

rätt spår för att framkalla en interkulturell vardag för varje individ.   

3.2 Interkulturell kompetens 

Från föregående avsnitt har vi förstått vad interkulturalitet innebär, dvs., en handling och 

ömsesidig kommunikation mellan individer som representerar skilda kulturer (Lorentz & 

Bergstedt, 2006). Kompetens innebär kunnighet och färdighet. Alltså innebär interkulturell 

kompetens en färdighet eller att man är kunnig då det gäller att bemöta och kommunicera 

individer med olika kulturella bakgrunder. Man förstår och vill lära sig att förstå de olika 

kulturerna som finns i ens omgivning samt att kunna utveckla, förnya och förbättra sitt 

perspektiv kring kultur.  

Men det krävs även att man går igenom två stadier för att kunna ha interkulturell kompetens. 

Nämligen etnografiska och etnorelativa stadier. Lorentz (2006) förklarar de två stadierna med 

hjälp av en modell som heter (Fig. 5.1) utvecklingsmodell mot interkulturell kompetens 
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(Lorentz, 2006, s. 121). I modellen förklaras vad som ingår i de två stadierna och det som 

ingår i den första, etnocentriska stadiet, är kulturförnekande, försvar och acceptans. I det 

andra, etnorelativa stadiet är reflektion (interkulturell sensitivitet), utbildning (interkulturell 

medvetenhet) och bildning: Interaktion (interkulturell kompetens). Dock poängterar Lorentz 

(2006) att denna utvecklingsmodell är endast anpassad till den svenska samhällsutveckling, 

svenska förutsättningar och till den svenska kulturen (Lorentz, 2006, s. 121). 

Vidare menar han att genom utvecklingsmodellen får och förstår man ”kulturell identitet, 

kulturell pluralism, interkulturell sensitivitet, interkulturell medvetenhet samt interkulturell 

kompetens” (Lorentz, 2006, s. 121 -122). Han poängterar även att denna utvecklingsmodell 

kan ge en motsatt effekt, dvs. att individens fördomar ökar. Man kan aldrig veta hur 

individens personliga tankar utvecklas i denna ”läroprocess” (Lorentz, 2006, s. 122).  

I det etnocentriska stadiet händer ofta att individen ”betraktar, förklarar och definierar olika 

kulturella skillnader och kulturell identitet”, samt anser sin uppfattning av egen kultur som 

mest central och verklig (Lorentz, 2006 s. 122).  Det första stadiet är kulturförnekande där 

individen förnekar de kulturella olikheterna och skillnaderna.  

Kulturförnekande: Lorentz (2006) menar att en kulturförnekare förnekar de kulturella 

olikheter som existerar. Han menar att det finns en aspekt, där personen inte ser de kulturella 

skillnaderna (Lorentz, 2006, s. 123). Ett exempel som han tar upp är Sverige under 1900-talet 

där människor som politiker och vetenskapsmännen ansåg att Sverige var ett modernt och 

framgångsrikt land ”att man inte behövde ha någon sorts egen kultur" (Lorentz, 2006, s. 123). 

Det finns även människor som själva inte upplever att det finns en skillnad mellan kulturer. 

De vet att det finns en slags kulturskillnad då de anser att alla människor är unika individer 

men väljer att undvika att lyfta upp och påpeka skillnaderna.   

Nästa stadie är försvar där personen försvarar sina förnekande på olika sätt och Lorentz 

(2006) menar att det finns tre olika sätt förhålla sig till detta stadie.  

1. Det finns ett tydligt ”vi och dem- perspektiv” där de utesluter individer som inte 

anses passa in i deras kulturperspektiv därmed generaliseras gruppen med 

blandade kulturer till ”dem”-gruppen (Lorentz, 2006, s. 123).  

2. Personen ser sin kultur som ”överlägsen” andra kulturer och har inget intresset 

för andra kulturer, etniska och religiösa bakgrunder. Det finns ett annat fall av 

detta förhållningssätt, där personen som är från en minoritetsgrupp identifierar 
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sig med en majoritetsgrupp. Då en individ (som blir kallad för exempelvis 

invandrare) som tillhör en annan eller andra minoritetsgrupp(er) blir anklagad för 

någonting av majoritetsgruppen, kan personen agera på ett starkt sätt mot dessa 

minoritetsgrupper (Lorentz, 2006, s. 124). 

3. Personer ser inte de kulturella olikheterna. Man brukar säga att dessa människor 

är ”kulturellt isolerade” (Lorentz, 2006, s. 124). De finner även inget intresse i de 

kulturella olikheter då de anser att människor har samma behov som att ”alla 

måste äta, sova, få kärlek och dö” (Lorentz, 2006, s. 124). Lorentz uttrycker att 

personen i denna fas kan tolerera så pass mycket att han/hon är "färgblind" och 

vill inte se olikheter och orättvisor i världen (Lorentz, 2006, s. 124).  

Det tredje stadiet är acceptans där personen ofta gör ”trevande försök för att komma i kontakt 

med personer med en annan kulturell, etnisk eller religiös bakgrund (Lorentz, 2006, s. 124). 

Personen kan känna till andra kulturer som annorlunda men börjar även acceptera de olika 

kulturerna och undviker inte kulturmöten. Det som kan hända är att personen kan uppfatta 

”andra beteenden och värderingar som annorlunda och konstiga, men man dömer inte någon 

för det” (Lorentz, 2006, s. 124).  

I det etnorelativa stadiet har individen fått mer erfarenheter av andra kulturer genom olika 

kulturmöten med andra kulturer, har således ökat sina erfarenheter och ökat förståelsen för sin 

egen kultur. Det första stadiet innebär att individen har övergått från acceptans till reflektion. 

Detta menar Lorentz (2006) är ett stort steg, då individen kan uppleva ett stort 

kunskapsparadigm. Eftersom övergången innebär att individen vill utveckla sin kunskap om 

andras kulturer, därmed kan individen även få känslan av att ha skaffat sig kulturell empati. 

Vidare menar han at individen börjar medvetet förstå skillnaderna mellan kulturer, såpass att 

det uppstår en vilja att veta mer av det annorlunda och därmed börjar ”reflektera och bearbetar 

sina tidigare ståndpunkter och beteenden” (Lorentz, 2006, s. 125). Efter det kan individen 

känna att hen har skaffat sig interkulturell sensitivitet och då vill man skaffa sig mer kunskap. 

Lorentz (2006) menar även att det stora steget innebär även att individen gett sig in på ett nytt 

”kunskapsparadigm” (Lorentz, 2006, s. 126). Han poängterar även att om man är född i en 

familj med en förälder från en annan kulturell bakgrund än landet man bor i kan individen 

redan behärska interkulturell sensitivitet och på så vis finns redan tanken att vilja lära sig mer 

om andra kulturer.  
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Nästa stadie är utbildning. Detta stadie är en viktig ”beståndsdel för vidareutveckling” 

(Lorentz, 2006, s. 126). Lorentz (2006) förklarar vidare om att en individ bör vara medveten 

att alla har olika sätt att ”uppfatta sig själv och omvärlden” (Lorentz, 2006, s. 126), i och med 

att man är påverkad av de kulturella värderingarna. Genom denna medvetenhet kan man ”lära 

känna och acceptera andra kulturer” (Lorentz, 2006, s. 126), därmed kan man även utveckla 

interkulturell medvetenhet. Under detta stadie utvecklar individen sin personlighet, kunskap, 

perspektiv och medvetenhet om de olika kulturerna och sin egen kultur.  

Det sista stadiet är bildning - integration. Lorentz (2006) menar att det är ”själva integrationen 

och integrationens individuella utveckling som utgör skillnaden mellan interkulturell 

medvetenhet och interkulturell kompetens” (Lorentz, 2006, s. 129). Det vill säga att en lyckad 

integrering är när man möter de olika kulturerna utvecklas man vidare mot interkulturell 

kompetens.  Man utvecklar inte endast genom kulturmöten utan även genom att reflektera om 

sig själv, sin kultur, sin omvärld, hur man tolkar sin omvärld, de olika kulturerna, där man 

accepterar skillnader och olikheter etc. Som Lorentz (2006) tyder att detta stadie är ett slut av 

utvecklingsmodellen, men det ska inte ses som ett slut på lärande och vidare utveckling mot 

interkulturell kompetens (Lorentz, 2006, s. 130-131).   

Lorentz (2009) menar även att det är nödvändigt för en lärare att vara interkulturell 

kompetent. Inte enbart för att förstå sig själv utan även för att förstå elevernas kulturer, att 

kunna lära eleverna vad det innebär och sedan kunna föra den kunskapen vidare till andra 

elever (Lorentz, 2009, s. 44). Därför menar Lorentz (2006) att det är viktigt att gå igenom 

dessa två stegen, då man under utvecklingen möter olika kulturer och skaffar sig mer kunskap 

om de olika kulturella skillnaderna, som levnadssätt och beteende. Han menar även att en 

individ som inte har gått igenom dessa stegen och inte heller vill, leder till ett beteende med 

fördomar. 

Interkulturell kompetens innebär även ”en förmåga att effektivt kommunicera i interkulturella 

situationer” (Lorentz, 2009, s. 115). En situation med individer med olika kulturella 

bakgrunder blir en interkulturell situation. Lorentz (2009) menar även att som en lärare ska 

man kunna ”förmedla förståelse och insikt som det de gör” och deras samtal. På så vis skapas 

det ett ”vi- språk” och känslan av gemenskap uppstår (Lorentz, 2009, s. 115-116). Ett sådant 

förhållningssätt kallas även interkulturellt förhållningssätt.  
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Då det kan uppstå en känsla av utanförskap på grund av kulturskillnader menar Lahdenperä 

(2004) att lärare eller skolpersonal ska vara medvetna om att de kulturella skillnaderna och 

utbildningar i ett annat land kan medföra ett ”filter som kan begränsa kontakten med 

människor med en annan kultur – och utbildningsbakgrund” (Lahdenperä, 2004, s. 69). Hon 

berättar vidare att detta innebär att lärarna ska vara öppna och beredda på att lära sig av och 

om sina elever och deras föräldrar, alltså deras bakgrund och kultur. Detta belyser mer att det 

är nödvändigt för lärare, skolpersonal och skolan att vara interkulturell kompetenta.  

4 Tidigare forskning 

Här kommer jag att lyfta fram några forskningar som är skriven av olika docenter 

och professorer från universitet i Hong Kong och Sverige. Dessa forskningar 

handlar bland annat om vad de själva har hört och sett från lärare som de har 

intervjuat. Samt vad för slags problem och svårigheter lärarna möter gällande 

mångkulturalitet och interkulturalitet.  

4.1 Lärares interkulturella kompetens i Hong Kong och Sverige 

Ming- Tak Hue & Kerry J. Kennedy (2012) menar att man kan finna en del tydliga 

svårigheter hos elever med en annan kulturell bakgrund i jämförelser med kinesiska (Hong 

Kong) elever i skolämnena kinesiska, engelska och matematik. Lärarna som deltog deras 

studie hade en stark känsla av oro gällande uppfostring av elever med en annan kulturell 

etnisk bakgrund. Lärarna var även oroliga över hur de skulle kunna lyfta motivationen till att 

lära elever med en annan kulturell bakgrund ”and reflect on how to tailor the existing 

curriculum and develope effective teachng strategies” (Hue & Kennedy, 2012, s. 124).  

Vidare berättare Hue & Kennedy (2012) att det finns fyra sorters kategorier av elever i Hong 

Kong (Hue& Kennedy, 2012, s. 123):  

 Hong Kong Chinese Students 

 Hong Kong born ethnic minority students 

 New immigrant students from non- Chinese cultures 

 New immigrant students from Mainland China 

Elever under dessa fyra kategorierna har olika behov inom lärandet och har med sig sin 

kulturella karaktär till klassrummet. Detta menar Hue & Kennedy (2012) att med en annan 

kulturell erfarenhet och språkliga olikheter får eleven kämpa med ”school system, classroom 
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experience, and academic programs” (Hue & Kennedy, 2012, s. 123). Förutom att det 

existerar ett stort hinder för elever med en annan kulturell bakgrund att lära sig det kinesiska 

och det engelska språket, finns det även brister hos lärarna.  

Chi- Kim Chueng (2003) och Hue & Kennedy (2012) berättar om svårigheter som finns för 

lärare i Hong Kong. Chueng (2003) menar att många lärare misslyckas sällan med att hålla 

undervisningar på grund av bristande kunskap inom sina ämnen, men att de misslyckas oftare 

för att de inte vet hur de ska förmedla kunskapen vidare till sina elever (Chueng, 2003, s. 

197).  Medan Hue & Kennedy (2012) pekar på att lärarna misslyckas att tolka sina elever som 

har en annan kulturell bakgrund, deras beteende och förstå de olikheter hos och mellan 

eleverna (Hue & Kennedy, 2012, s. 124). Vidare nämner Hue & Kennedy (2012) hur lärarna 

kan undvika sådan problematik och förbättra sig själva: 

To avoid this happening in addition to enhancing their knowledge of the various 

cultures of the students, teachers needed to reflect on their own methods, 

standards and expectations (Hue & Kennedy, 2012, s124). 

Stella Chong (2012) skriver i sin studie bland annat om NAC, Newly arrived children, 

(nyligen ankomna barn). Med NAC syftar hon på barn som migrerar från fastlandet, Kina, till 

Hong Kong (Chong, 2012, s. 236). Vidare menar hon att NAC framstår även som 

”biculturalists” inom Hong Kongs kultur (Chong, 2012, s. 241). Med biculturalists menar 

Chong (2012) att dessa barn anses ha två kulturer, en blandning av Hong Kongs kultur där de 

talar med brytning, har dialekt och talar en aning sämre kantonesiska.  

Chong (2012) menar att många lärare och rektorer i Hong Kong har bristande kunskap och 

medvetenhet om de olika kulturerna. De nyligen ankomna barnen får även en orättvis 

behandling som Chong (2012) beskriver: 

Most NAC are deprived of fair access to equal opportunity in schooling, and 

their social and cultural capitals are less valued. Inadequacy of school 

personnel’s professional knowledge in dealing with diversity results in child 

blaming (Chong, 2012, s. 242). 

 

Detta tyder på att det finns rektorer och lärare som har bristande kunskap och medvetenhet för 

att skolan ska bli en interkulturell miljö. Vidare visar Chong (2012) ett exempel där lärarna 

sänker ner svårighetsnivån för eleverna som är ”stökiga”:  
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When we asked the children not to litter the ground, they threw the rubbish into 

the plant or flowerpots instead. They continue to litter except the spots are 

different … As for the curriculum, we have to lower the standards. For English, 

we might have to lower to kindergarten, and to start from alphabets. So they 

rebelled against this, especially the male students. They felt bored, and so they 

destroyed things around. Apart from the NAC class, we group the children and 

have classes for them on Saturday to help them to pick up their foundational 

Englis. (Splash School’s teacher) (Chong, 2012, s. 242). 

 

Hon menar vidare genom att sänka svårighetsnivån inte lönar sig långsiktigt då det leder till 

att elever blir tvungna att gå om årskullar. På så vis har det även lett till att lärarna sänkt 

betygsnivån för NAC-barnen. En annan lärare som Chong (2012) intervjuade berättar att de 

ger eleverna samma prover och gör inga undantag för att det ska vara enklare för vissa elever: 

 

During examination, we treat them just the same because we don’t want to label 

them …We don’t want to shorten the distance for them to race. If they have to 

reach 100 meters, we don’t want them just to reach 50, for they will never reach 

the destination. So we have to have a standard measurement but, of course, we 

will try to assist them to meet their needs. (Noel School’s teacher) (Chong, 2012, 

s. 242). 

 

Chong (2012) menar att detta inte skulle leda till en förbättring utan det blir som en ond cirkel 

där elever inte får en rätt undervisningsmodell och svårighetsgrad, där det inte finns en 

utmaning i lärandet. På så vis bli de tvungna att gå om årskullen, då de inte lär sig det som 

krävs för en högre nivå. Splash School’s teacher, en av de intervjuade lärarna, berättar att 

eleverna gör uppror. Utifrån denne lärares kommentar om eleverna kan man tydligt se ett 

mönster hos dessa elever. De har ett sådant beteende är ytterst på grund av att deras intelligens 

nivå blir nedgraderade till förskolebarns nivå, på så vis gör de uppror för att de inte blir 

respekterade och för att deras intelligens underskattas.  

 

Ann Runfors (2003) gjorde ett fältarbete i en mångkulturell skola i Sverige. Hon frågade 

några lärare om dem kände till elevernas kulturella bakgrund, men lärarna var osäkra och 

återkom till henne senare med information om detta. Lärarna själva blev överraskade över att 

vissa elever var födda i Sverige som dem trodde var födda utomlands. Runfors (2003) fick 

delta en ett föräldramöte som en klasslärare för årskull 4 arrangerade. Där nämndes begreppen 
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rasism och fick reaktioner från föräldrar, men klassläraren lugnade föräldrarna genom att 

berätta för dem att ”han aldrig frågat varifrån barnen kommer” och vet inte heller vem som 

kommer från vart utan han vet att det finns elever som kommer från till exempel Turkiet 

(Runfors, 2003, s. 102-104). Runfors (2003) menar att hon blev förvånad över att varför 

lärarna inte visste elevernas härkomst, men förstod senare att det var på grund av att de såg 

alla elever lika och såg ingen mening i att belysa deras kulturella härkomst. Klassläraren 

berättade även att de såg alla elever som individer och inte tänker på deras härkomst. Däremot 

menar en annan lärare att elever inte ska ”utplåna sitt ursprung för att bli svensk” (Runfors, 

2003, s. 106), utan att de kulturella olikheterna ska diskuteras och lyftas fram. Utifrån 

klassläraren och hans kollegor som Runfors (2003) berättar om, kan man koppla till 

olikhetsblindhet som innebär att man inte lägger fokus på individens kulturella bakgrund.  

Ann Runfors (2007) skriver i sin avhandling att ordet invandrare diskuteras ofta som en etnisk 

kategori som beskriver vart människor kommer ifrån.  

Men lärarnas användning av benämningen var inte avsedd att rikta blicken mot 

barnens nationella ursprung eller mot deras etniska identifikation. Tvärtom ville 

de vanligtvis undvika att uppmärksamma skillnader förknippade med härkomst. 

[…] De gjorde det vanligtvis med hjälp av just kategorierna svenska barn och 

invandrarbarn. De kunde till exempel säga att ”min klass består av två svenskar 

och resten invandrarbarn”. Om jag frågade var eleverna var födda, varifrån 

deras föräldrar migrerat och så vidare hade många lärare svårt att svara. 

(Runfors, 2007, s. 80). 

En klasslärare och modersmålslärare pekar på att det inte spelade någon roll vart människorna 

kom ifrån utan alla vistas på en plats tillsammans och ses som individer. Där tänker man inte 

heller individens bakgrund och ”så har man kommit långt vad gäller fördomsfrihet (Runfors, 

2007, s. 81)”. Här kopplar Runfors (2007) till olikhetsblindhet som innebär att individer inte 

särbehandlas på grund av deras bakgrund eller vart de kommer ifrån (Runfors, 2007, s. 81). 

Vidare berättar Runfors (2007) att fastän lärarna försökte undvika att nämna elevernas 

bakgrund, benämnde de ändå eleverna som invandrarbarn och behövde ”extra resurser” för att 

de skulle få en likvärdig utbildning och samma förutsättningar inför framtiden (Runfors, 

2007, s. 81).  
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5 Läroplanen 

I detta avsnitt kommer jag att presentera läroplanen, Lgr 11 och läroplanerna i 

Hong Kong. Hong Kongs läroplan kommer vara mer detaljrik för att läsaren ska 

kunna få känslan av hur deras läroplan är uppbyggd och skillnaden mellan Lgr 11 

och CG 11. Därefter kommer jag att avrunda avsnitten med en kort diskussion och 

en jämförelse av de båda läroplanerna. 

5.1 Läroplanen i Sverige 

Läroplanen i Sverige som täcker åldrarna 7 -15, dvs. från årskull 1-9, kallas för Lgr 11, där 

står det om att skolan, läraren och eleven tillsammans ska nå de olika målen i olika åldrarna. 

Läroplanen är uppdelade i tre kapitel: Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål 

och riktlinjer samt Kursplaner. Under Skolans värdegrund och uppdrag ingår flera olika 

kapitel om bland annat Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, Rättigheter 

och skyldigheter och Skolans uppdrag.  

Här kommer jag att visa tre exempel från de nämnda avsnitten under Skolans värdegrund och 

uppdrag som har koppling till andra kulturer eller etnicitet: I avsnittet Grundläggande värden 

står det bland annat att skolan ska främja:  

[…]alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. […]I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Lgr 11, s. 7) 

I avsnittet Förståelse och medmänsklighet står exempelvis om vad som förväntas av skolan 

för att kunna främja i sin verksamhet och individer sinsemellan:  

[…]skolan ska kunna främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. […] Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,[…] Främlingsfientlighet 

och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser. ( Lgr11, s. 7) 
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I avsnittet Skolans uppdrag nämns olika perspektiv som bland annat internationellt perspektiv 

som utgör en viktig roll i en mångkulturell skola: 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i 

ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt 

förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. 

Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den 

kulturella mångfalden inom landet. (Lgr 11, s. 9-10) 

I avsnittet rättigheter och skyldigheter står att det är viktigt att ”skolan ska klargöra för elever 

och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och 

skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har (Lgr 11, s. 8).” Det står även att det är 

viktigt att skolan är tydlig i mål, innehåll och arbetsformer för att elever och deras 

föräldrar/vårdnadshavare har ”rätt till inflytande och påverkan ”(Lgr 11, s. 8). 

Övergripande mål och riktlinjer innehåller flera avsnitt som Normer och värden, Kunskaper, 

Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och hem, Skolan och omvärlden och Bedömning och 

betyg. I detta kapitel förklaras de riktlinjer som skolan ska följa samt de normer, värden och 

kunskaper som elever ska utveckla innan de avslutar grundskoleutbildningen. 

I varje avsnitt innehåller mål och riktlinjer. Här är några exempel från avsnitten: 

 ”Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter”, (Lgr 

11, s. 12) 

 ”Alla som arbetar i skolan ska… medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 

gruppen”, (Lgr 11, s. 12) 

 ”Alla som arbetar i skolan ska… uppmärksamma och stödja elever i behov av 

särskilt stöd”, (Lgr 11, s. 14) 

 ”Läraren ska… ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande”, (Lgr 11, s 14) 

 ”Alla som arbetar i skolan ska… samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att 

man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.” (Lgr 11, s. 

16) 
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I kapitel Kunskaper står vad som ska kunna av elever som går i de olika årskullarna i de olika 

skolämnena, t.ex. i årskull 1-3, i ämnet bild ska eleven kunna fotografera och överföra bilder 

till en dator. Sedan ökas kunskapskraven under varje årskull och ämne.  

5.2 Läroplanen i Hong Kong 

Läroplanen för grundskolan eller primärskola (primary school) i Hong Kong heter General 

Studies for Primary Schools Curriculum Guide (primary 1- primary 6) 2011. För att hålla 

textens flyt för läsaren kommer jag att förkorta namnen på läroplanen i Hong Kong från 

Curriculum Guide 2011till (CG 11). CG11 utgår från dessa tre aspekter:  

 Ämneskunskap 

 Allmän färdighet 

 Positiva värderingar och attityder 

 

Var och en av dessa tre punkter innehåller Key Learning Areas(CH 11, s. 2) som innehåller 

tre delar: 

 Personlig, social och humanistisk utbildning  

 Vetenskapsutbildning  

 Teknik utbildning 

 

Därifrån kopplas det vidare till de ”6 strands” som jag kommer att benämna de 6 

målriktlinjerna. I varje målriktlinje ingår en key stage 1 och key stage 2, som jag översätter 

det tillnyckelområde 1 och nyckelområde 2, som kategoriserar vad eleven ska kunna utifrån 

kunskap och förståelse, färdigheter och värderingar och attityder.  

 Målriktlinje 1 – Hälsa och levnads 

 Målriktlinje 2 – Människor och miljö 

 Målriktlinje 3 – Vetenskap och teknologi I vardagen 

 Målriktlinje 4 – Gemenskap och medborgarskap 

 Målriktlinje 5 – Nationell identitet och kinesisk kultur 

 Målriktlinje 6 – Global förståelse och informationens era 

 

Att eleven ska känna till den kinesiska kulturen och traditioner nämns ofta i CG 11. Däremot 

nämns det väldigt lite om andra kulturer eller etniciteter som Lgr 11. I målriktlinje 4 nämns 
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exempelvis att eleven ska respektera människor med olika bakgrund och deras rättigheter 

samt att uppskatta och respektera den mångkulturella sidan av Hong Kong (CG 11, s. 33) 

I Målriktlinje 6 nämns följande: 

 Kunskap och förståelse:  

Nyckelområde 1:  

o To understand that our culture is made up of people of different cultures (CG 11, s. 

42). 

o To know the characteristics of people of different cultures and the ways which people 

of different cultural groups interact (CG 11, s. 42). 

Nyckelområde 2:  

o To know the ways that people of different culture interact in the global system and 

how such interaction has developed overtime (CG 11, s. 42). 

 Färdigheter: 

Nyckelområde 1: 

o To interact with people of different cultural backgrounds (CG 11, s. 43). 

Nyckelområde 2:  

o To interact actively with people of different cultures (CG 11, s. 43). 

 Värdering och attityder:  

Nyckelområde 1: 

o To appreciate and respect the cultural differences that affects the lives of different 

people (CG 11, s. 44). 

o To understand and accept that different cultural groups may have diverse views (CG 

11, s. 44). 

o To respect people of different cultures, traditions, religions, customs, values and ways 

of life (CG 11, s. 44). 

Nyckelområde 2:  

o To appreciate the existence of different cultures in the world and show acceptance of 

people of different cultures (CG 11, s. 44).  

 

Både Lgr 11 och Cg 11 nämner andra kulturer samt etniciteter. Där står det att eleven bland 

annat ska kunna respektera och visa förståelse för andra kulturer och människor. Men i de 

olika riktlinjerna i CG 11 står det kort om vad eleven ska kunna kring kultur och bemötande. 

CG 11 är otydligt formulerad och är lätt att tolka inom breda ramar. Däremot i Lgr 11 finns 

det konkreta och tydliga riktlinjer. 
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Under lärarutbildningen har vi hela tiden använt oss av läroplanen som finns för förskola, 

förskoleklass och grundskolans tidigare år, eftersom det är den vi ska arbeta med i vårt 

framtida yrke. Då jag var i Hong Kong och frågade lärarna jag hade intervjuat, har de svarat 

att de inte känner till en läroplan som de kan använda som hjälpmedel för sitt yrke, utan det 

finns ”guider” i form av tunna häften som de själva får hitta. Det tog mig ett tag innan jag 

kunde hitta CG 11 och det var ansträngande att förstå vissa punkter. För mig som inte känner 

till Hong Kongs skolsystem blev det ansträngande att hitta en läroplan. Man kan då tänka sig 

hur ansträngande och frustrerande det måste vara för lärarna i Hong Kong att hitta dessa. 

 
6 Analys 

I detta kapitel kommer jag att analysera svaren jag har fått från de sju intervjuade 

lärarna i Hong Kong. Under varje avsnitt kommer jag att koppla till teorier och 

tidigare forskning som är relevant. Under analysen kommer även beskrivningen 

”elever med en annan kulturell bakgrund”, som då syftar på elever som har sin 

härkomst främst från Pakistan, Filipinerna, Kinas fastland, Japan och Frankrike. 

6.1 Kulturen gör det svårt för barnen, lärare och skola 

Elever med en annan kulturell bakgrund har det svårt i skolan i Hong Kong, speciellt med 

språkinlärningen, menar de intervjuade lärarna. En av de största anledningarna till varför det 

blir svårt för elever med en annan kulturell bakgrund att lära sig kantonesiska är på grund två 

faktorer: 1. Nästan varje tecken har 9 olika fonetiska ljud. Detta gör att det blir svårt att 

artikulera och lära sig de olika ljuden. 2. I Hong Kong använder man traditionella kinesiska 

tecken, där tecknen innehåller mer detaljer såsom radikaler, fler streck etc. i jämförelse med 

den förenklade kinesiskan som användas i Kina.  På så vis blir det mer ansträngande för 

flerspråkiga elever att lära sig kantonesiska.  

Förutom att behöva lära sig kantonesiska och sitt eget modersmål ska eleverna även lära sig 

engelska. Flera av lärarna menar att det händer att elever glömmer bort sitt modersmål med 

tiden och att det är problematiskt med språkinlärningen, kantonesiska och engelska för 

eleverna. Det uppstår även tillfällen där lärarna är tvungna att översätta olika saker från 

kantonesiska till engelska för att elever med en annan kulturell bakgrund ska kunna förstå 

undervisningen. Dock vet man inte om eleverna verkligen förstår undervisningen bättre. 

Intervjuerna med lärarna har även visat att de sällan möter elever med en annan kulturell 
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bakgrund. När de får sådana elever uppstår det svårigheter i undervisningen för lärarna och 

det leder till problem med elevens egen skolutveckling. 

För barnen blir det svårt. Eftersom vårt modersmål är kantonesiska, och när vi 

har engelska lektioner sker det endast på engelska. Så, då hänger det på barnets 

förmåga att lära sig. För vissa barn som nyligen kommit till Hong Kong som 

inte har varken engelska och kantonesiska som modersmål kan det bli svårt för 

barnen. Men samtidigt, när det är svårt för barnen, är det också svårt för skola 

och lärare när man ska bemöta elever som har en annan kulturell bakgrund. 

Men som tur är, har vi hittills bara haft elever med antingen mamman eller 

pappan ursprungligen från Hong Kong eller som kan prata engelska. (Carol, 48 

år, lärare) 

Speciellt svårt är det inte, men det är mycket mer arbete med elever med en 

annan kulturell bakgrund. Vi har haft en elev där hans/hennes föräldrar var från 

England och Filippinerna, vilket ledde till att vi var tvungna att översätta allt till 

engelska eftersom de inte talade kantonesiska hemma. När det gäller ämnen 

som kantonesiska och matematik blir det väldigt svårt för barnen. Men de har 

inget problem med att få nya vänner. (Linda, ca 54 år, lärare)  

Hue & Kennedy (2012) menar att det finns svårigheter för lärarna i Hong Kong, att lärarna 

inte vet hur man ska tolka sina elever som har en annan kulturell bakgrund. Därför uppstår det 

missförstånd om hur de ska undervisa dessa elever. Hos Carol och Linda kan man se att båda 

har samma utgångspunkt när det gäller språkinlärning och således blir det mera 

arbetsbelastning på lärarna. Har Carol och Linda förstått sina elever (med en annan kulturell 

bakgrund) rätt att det är just en översättning som de behöver för att de ska förstå bättre under 

lektionerna och sina läxor? När ett barn talar ett annat språk hemma, som urdu, spanska, 

franska, eller arabiska innebär det inte att de förstår engelska bättre än något annat barn.  

Lärarna bör förstå att ett barn som talar ett annat språk än kantonesiska och kinesiska innebär 

det inte att de kan engelska bättre. Det är fortfarande två skilda språk. Enligt dem blir det 

besvärligt att de blir tvungna till att översätta olika saker från kantonesiska till engelska som 

delvis leder till utdraget undervisnings- och arbetstid.  Detta kan även leda till att elevers 

språknivå inte utvecklas och de blir mer förvirrande i sin språkutveckling.  

Shang, 50 år, lärare, berättar att de har tagit emot elever som har en härkomst från fastlandet 

som hade svårt att anpassa sig till olika saker i skolan. Han berättade även att det har hänt att 

skolan ordnade lärare som stöd för just elever från fastlandet. En annan lärare, Jeng, berättade 
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att hon kände sig orolig när hon fick reda på att hon skulle få två nya utländska elever till sin 

klass:  

I min klass finns en elev som är fransk och en som kommer från Pakistan. Från 

början var jag orolig att de inte skulle klara av att förstå språket och innan jag 

träffade de två eleven blev jag till och med lite rädd. Jag var orolig över att 

behöva översätta från kantonesiska till engelska under lektionen och då måste 

man slösa tid på detta på grund av två elever, eller så kan de vara mycket 

duktigare än andra elever under engelska lektioner. Men senare visade det sig 

att deras kantonesiska var ganska bra och deras engelska nivå var någorlunda 

bättre än de andra elevernas, men inte mycket. ( Jeng, 30, nyutbildade lärare) 

Robert, 35 år, lärare, berättar att han märker tydligt kulturskillnaden gällande elever med en 

annan kulturell bakgrund och deras levnadssätt: 

Man märker också tydliga kulturskillnader. Däremot händer det ibland att man 

känner sig lite orolig över att elever tycker att lärarna diskriminerar dem på 

grund av deras nationalitet. Därför är man orolig över elevens egen tolkning av 

lärarens beteende och attityd. Fast jag har inte känt av att andra lärare har betett 

sig på ett annorlunda sätt. (Robert, 35 år, lärare) 

Jeng, Linda, Carol, Robert och Shang känner till andra kulturers existens men kan känna att 

det orsakar att deras dagliga arbete blir försvårat. De känner sig också osäkra då det gäller 

kulturmöten vilket leder dem till att känna att det kan bli svårt att arbeta med dessa elever. 

Lorentz (2006) menar att det finns olika stadier för att utvecklas mot interkulturell kompetens 

och att modellen är anpassade för den svenska samhällsutveckling, svenska förutsättningar 

och till den svenska kulturen (Lorentz, 2006, s. 121). Däremot skulle denna 

utvecklingsmodell kunna användas som en guide för lärarna i Hong Kong, eftersom deras 

beteende passar även in i utvecklingsmodellen under det tredje stadiet acceptans. 

Linda ser dock, att det även finns både positivt och negativt att ha elever med en annan 

kulturell bakgrund. Med det positiva menar hon att Hong Kongs elever kan få ett bredare 

perspektiv av sin omvärld genom de olika kulturerna. Med ett bredare perspektiv öppnas även 

deras attityder upp mer, som gör att de lättare accepterar, förstår och anpassar sig till en annan 

kultur. Det negativa är att det blir mera arbete för lärarna och skolan. Ming ser dock en annan 

positiv bild av att inte ha elever med en annan kulturell bakgrund, att de undviker att ständigt 

behöva anstränga sig och vara medveten om vad hon säger: 
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[…] då undviker man att oroa sig för andra människor, liksom vad de känner 

eller om deras religiösa tro. Jag menar, ibland så råkar man säga saker eller 

vissa ord utan att man är medveten om det och då har man skadat någon. […] 

Det blir mer jobb för lärare på så sätt där läraren själv måste hålla koll på mera 

saker. Arbetsbelastning blir även tyngre på grund av kulturskillnaden. De lokala 

lärarna har svårare att hantera dessa elever i jämförelser med lärare som är från 

samma kultur som eleven. (Ming, 35, lärare) 

Ming är medveten om de olika kulturerna men är ändå orolig för att hon skulle råka säga 

något opassande vid kulturmöten. Hennes svar var dock styrd av hur mycket arbete och 

konsekvenser som kan uppstå. Hon menar att med mindre mångkulturella elever undviker 

lärarna att råka såra elever. Vidare under intervjun lät hon flera gånger osäker efter att ha sagt 

exempelvis: "de(elever med en annan kulturell bakgrund) bryr sig inte om skolan, eller det 

kanske inte bero på dem. Det kanske beror på familjen tror jag." Lorentz & Bergstedt (2006) 

menar att en kulturförnekare undviker även ”de andra” (Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 123). 

Det uppstår även tydlig en ”vi och dem” perspektiv, där lärarna uttrycker en kulturskillnad 

och att elevers kulturer (och således föräldrarnas) påverkar elevers utveckling och framgång.  

Acceptans i etnocentriskt stadium innebär att ”man uppfattar andras beteenden och 

värderingar som annorlunda och konstiga, men man dömer inte någon för det” (Lorentz & 

Bergstedt, 2006, s. 125). Detta kan man se hos exempelvis Jeng, där hon är medveten att det 

finns kulturella skillnader, men hon dömer inte eleverna utan var mest orolig om hur hon ska 

undervisa och bemöta eleverna, i och med att hon inte har haft elever med en annan kulturell 

bakgrund tidigare.  

Språkinlärning är fortfarande ett problem hos elever med en annan kulturell bakgrund och 

detta gäller även elever som kommer från fastlandet menar vissa lärare. Chong (2012) menar 

att många NAC elever blir felaktigt undervisade då de blir underskattade för vad de kan och 

egentligen klarar av. Därför blir inte heller NAC elever utmanade under sin skoltid och 

resulterar att de blir tvungna att gå om flera årskullar. Men lärarna från skola A och B menar 

ändå att eleverna inte har så allvarliga problem att de inte hinner ikapp. Det händer dock att de 

går om en årskull men inte mer än så.  

Hue & Kennedy (2012) berättar att de lärare som de hade intervjuat har försökt att hitta en 

förklaring till varför eleverna inte hade motivationen att lära sig kinesiska. Svaren lärarna fick 

var oavsett hur mycket elever än ansträngde sig och hur mycket energi eleverna än lade ned 
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kommer de ändå inte bli belönad av samhället i framtiden. Eleverna kommer alltså inte kunna 

skaffa sig ett arbete. Att lära sig kinesiska blir således irrelevant för de elever som har planer 

inför framtiden att migrera till västerländska länder eller återvända till sitt hemland (Hue & 

Kennedy, 2012, s 124). 

Efter att ha presenterat de olika lärarnas reflektioner om elever med en annan kulturell 

bakgrund i detta avsnitt, visar det sig att de flesta av dem befinner sig på det etnocentriska 

stadiet. Dock med en liten blandning av de tre olika stadierna: kulturförnekande, försvar och 

acceptans. Utvecklingsmodellen är anpassad för Sveriges samhällsutveckling, svenska 

förutsättningar och till den svenska kulturen (Lorentz, 2006, s. 121).  Däremot skulle 

modellen kunna vara som en guide eller utgångspunkt för lärarna i Hong Kong för en vidare 

utveckling inom läraryrket. Då modellen inte är ett hjälpmedel utan en vägledning för 

personer för att analysera sitt och andras beteende mot andra kulturer, kan detta vara givande 

för lärarna i Hong Kong. Förhoppningsvis kan utvecklingsmodellen påverka lärarna så att de 

blir mer interkulturellt medvetna och mindre osäkra när det gäller olika kulturer samt 

kulturella skillnader. 

6.2 Föräldrar och kulturen som är ett problem? 

Jag tror att det är på grund av deras kulturer. Eftersom deras föräldrar inte bryr 

sig så mycket om både om läxorna och skolgången, så blir det nog ganska fritt 

för barnen. De får göra vad som helst. Vilket kan påverka elevernas beteende på 

skolan också, där de mindre lyssnar på lärarna och är stökigare. (Ming, 35 år, 

lärare) 

Ming är en av dem lärare som har uttryckt att orsaken till varför elever med en annan kulturell 

bakgrund inte har motivationen till att lära sig kantonesiska, beror mycket på vad familjen och 

föräldrarna säger till sina barn. De intervjuade lärarna anser att beroende på kulturen ger 

familjer olika slags uppfostran, levnadssätt och beteende. Även Lorentz (2006) menar att 

inom olika kulturer finns det olika sätt att leva, värdera och bete sig på (Lorentz, 2006, s. 16). 

Orsaken till att elever med en annan kulturell bakgrund inte lär sig kantonesiska eller klarar av 

skolan ska inte enbart skyllas på kulturen. Ansvaret ligger även mycket på skola och lärare, så 

som vad de gör, har för åtgärdsproblem osv.  

Under intervju med de sju lärarna har de berättat att de sällan samtalar med utländska 

föräldrar, men att det händer att de försöker informera föräldrarna om skolans och deras barns 
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utveckling. Lärarna från skolan A och B menar att de utländska föräldrarna inte visar intresse 

och inte verkar bryr sig om sina barns framtid.  

Föräldrarna med en annan kulturell bakgrund från exempelvis mellanöstern, 

verkar inte bry sig om sitt barns skolutveckling och framtid. De säger inte så 

mycket om det heller och barnen får bete sig hur som helst där hemma, vilket 

påverkar barnen också när de kommer till skolan. (Ming, 35 år, lärare) 

Lärarna menar även att det är brist på språkkunskaper hos de utländska föräldrarna, vilket de 

menar gör det svårt att kommunicera med dem. Linda menar att det är ett problem att 

föräldrarna inte bryr sig om sina barns utveckling, eftersom eleverna får mycket läxor och 

prov som de skulle behöva stöd och hjälp av sin familj med. Samt att de gärna vill kunna 

kommunicera med föräldrarna om elevernas utveckling.  

Jag vet inte hur det är i deras kultur men det beror nog på att de inte gör läxor 

alls i deras hemland, vilket leder till att deras föräldrar inte säger åt de att göra 

det och inte heller ser vikten i att göra läxor. Eftersom vi har ett betygssystem 

här i Hong Kong, ger vi mycket läxor och gör ofta prov. (Linda, ca 50 år, lärare) 

Linda menar att elever som kommer från bland annat Pakistan, har inte motivationen till att 

lära sig kantonesiska. Eftersom föräldrarna, antagligen, berättar för sina barn att det inte är ett 

viktigt språk, då de ändå ska åka tillbaka till sitt hemland. Hue & Kennedy (2012) menar för 

att lärandet för eleverna ska fungera behöver de samarbeta med föräldrarna. Det uppstod ett 

annat problem för lärarna som Hue & Kennedy (2012) intervjuade, där föräldrar till elever 

med en annan kulturell bakgrund inte var lika engagerade om sina barns utveckling och deras 

framtid, i jämförelse med föräldrar från fastlandet eller Hong Kong som är mycket mer 

engagerade (Hue & Kennedy, 2012, s. 125). 

Ming menar att föräldrarna, från bland annat mellanöstern, har en attityd som visar att de inte 

bryr sig om deras barns skolutveckling och framtid. Däremot menar Lahdenperä (2004) att 

föräldrar kan känna sig ovälkomna då de kommer till ett främmande land och känslan av 

bristande färdighet ökar. Även språkhinder kan vara en av orsakerna till att föräldrarna inte 

vill ta kontakt med skolan (Lahdenperä, 2004, s. 69). Dessa anledningar kan vara varför 

lärarna tolkar föräldrarnas attityd som att de inte bryr sig om sina barn eller vill ta kontakt 

med skolan, lärarna och skolpersonal. I och med att skolan, lärarna och skolpersonalen känner 

sig osäkra med utländska föräldrar vet inte heller föräldrarna hur de ska kommunicera och 

bemöta lärarna.  
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I Sverige är det vanligt att skolan anställer en tolk till föräldrar som inte kan svenska bra eller 

som föräldrarna anser behövs. Jag frågade bland annat Linda under intervjun om skolan 

anställer tolkar till föräldrar, men det gör de inte. Om de skulle börja göra det, skulle det 

(förhoppningsvis) bli en förbättring mellan föräldrarna och skolan där de kan förstå varandra 

bättre. Föräldrarna och barnen kan även känna sig sedda och det skulle förmodligen 

uppskattas från föräldrarnas sida.  

Lärarna har inte heller nämnt hur de kan göra för att hjälpa eleverna med att lära sig 

kantonesiska. De fokuserade på att orsaken kunde bero på kulturen, föräldrarnas påverkan och 

att eleverna inte klarar av språken på grund av föräldrarnas brist på kunskap. I och med att det 

inte har funnits ett samarbete mellan föräldrarna, lärarna och skolan kan man inte fastslå att 

orsaken endast ligger hos föräldrarna och deras kulturella bakgrund.  

6.3” Det blir extra arbete” 

Tidigare under avsnittet 5.1 har de intervjuade lärarna berättat att det blev extra arbete för 

dem när de fick elever med en annan kulturell bakgrund. "Extra arbete" baseras på att det tar 

tid att översätta undervisningen, informationsblad, texter etc. från kantonesiska till engelska. 

På så vis leder det till att det tar längre tid att gå igenom och rätta elevernas läxor. De är även 

tvungna att översätta vissa informationsblad eller material till engelska för att föräldrarna ska 

kunna ta del av dessa.  

Ming och Linda berättar att de flesta föräldrarna som inte är (ursprungligen) från Hong Kong 

och inte kan engelska bra, läser inte dessa informationsblad. Det råder även en tidsbrist för 

lärarna i Hong Kong, menar de intervjuade lärare från både skola A och B, då de själva inte 

har tillräckligt med tid till att förbereda lektioner och rätta elevernas läxor. I och med att de 

lärarna som jag intervjuade ser elever med en annan kulturell bakgrund som ”extra arbete” 

och att de har tidsbrist, leder detta till att deras öppenhet till arbete med mångkulturella elever 

begränsas. 

Flera av lärarna uttrycker även på det sättet som ” det beror nog på deras kultur”, ”jag vet 

inte hur de gör i deras hemland eller kultur”, ” i deras kultur verkar de inte hålla koll på 

sådana saker” och ”jag vet i och för sig inte riktigt hur de brukar göra i sin kultur”. Med 

dessa uttalanden kan man tydligt se att det råder bristande interkulturell kompetens hos lärare. 

Det bör dock nämnas att deras handlande och bemötande mot eleverna kan vara interkulturellt 

kompetent. Då interkulturell kompetens innebär att ha färdighet och kunskap om olika 
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kulturer och därmed kunna kommunicera med individer med olika kulturella bakgrunder, 

samt att man är medveten om ens egen ordval då det gäller samtal med individer med en 

annan kulturell bakgrund. Dock ska detta inte ses som något ansträngande utan naturligt. För 

att vara interkulturell kompetent behöver personen vara nyfiken och vill vet mer och lära sig 

mer om det okända eller annorlunda (Lorentz, 2006, s. 125). 

Hue & Kennedy (2012) menar att det skulle vara till hjälp om lärarna bearbetade med deras 

tankar och förståelse av ’kulturell harmoni’ och mångkulturalism (Hue & Kennedy, 2012, s. 

128). På så vis skulle lärarna som jag intervjuade komma ett steg närmare till att bli 

interkulturellt kompetenta.  

6.4 Slutanalys 

Genom de intervjuade lärarnas svar kan man summera fyra punkter:  

 Elever med en annan kulturell bakgrund hinner inte ikapp med språkinlärningen i 

jämförelser med andra elever som har sitt ursprung från Hong Kong. 

 Det blir extra arbete för lärarna i och med att de är tvungna att översätta 

undervisningar och material från kantonesiska till engelska. 

 När lärarna vill diskutera med föräldrarna till elever med en annan kulturell bakgrund 

går det ingen vidare, för att det finns språkliga hinder. 

 Lärarna får känslan av att föräldrarna inte bryr sig om sitt/sina barns framtid och 

skolutveckling. Samt att de tror att beror på deras kulturella påbrå. 

Denna problematik finns, men är inte ett märkbart problem enligt lärarna, eftersom skolorna 

inte tar emot stor antal med elever med en annan kulturell bakgrund. Skolan verkar ha en roll 

som inte agerar inom områdena mångkulturalitet och interkulturalitet. På så vis fortsätter det 

som en ond cirkel där eleverna blir offren. De intervjuade lärarna och skolan anser att elever 

med en annan kulturell bakgrund är likadana som alla andra elever men samtidigt anser de att 

dessa elever är annorlunda, som därmed är problematiska och som leder till mer arbete.  

Lärarna som jag intervjuade menade även att de inte använder någon läroplan, utan de 

använder små tunna häfte som de använder som ”guide”. Detta var konstigt för mig, eftersom 

läroplanen används flitigt i Sverige och är väldigt central inom läraryrke, där den är en 

vägledning för lärarna. I läraryrket i Sverige strävar man även efter en likvärdig utbildning för 

alla elever där kultur, etnicitet och religiös tro inte ska kunna påverka elevens skolutveckling. 
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Det finns även tydliga riktlinjer om hur man ska arbeta med elever med en annan kulturell, 

etnisk eller religiös bakgrund. Exempelvis ”alla som arbetar i skolan ska… medverka till att 

utveckla elevernas känsla till samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför 

den närmaste gruppen”, (Lgr 11, s. 12). Däremot finns inte liknande riktlinje i Hong Kong, 

varken i deras läroplan eller i skolorna jag besökte. Även om det finns, lyfts det inte fram. 

Detta visar att skolan inte har målet att arbeta vidare med mångkulturalitet och sträva efter 

interkulturella undervisningar. Detta resulterar i att lärarna har fria händer hur de vill arbeta 

med elever med en annan kulturell bakgrund. Lärarna förtydligar dock att de försöker arbeta 

efter ”guidehäften" som finns, men att det blir svårt eftersom dessa är otydliga och dådet inte 

står mycket om mångkulturalitet eller interkulturalitet.  

 

Runfors (2003) gjorde ett fältarbete i en skola där lärarna inte la fokus på elevernas härkomst 

och dess kulturella olikheter, eftersom skolan inte ansåg att det var nödvändigt att påpeka 

skillnaderna eftersom alla är samma individer. Däremot menar en annan lärare att det är 

viktigt att låta barnen få dela med sig av sin härkomst och kultur och att de inte ska behöva 

utrota sin kultur för att kunna anpassa sig till det svenska samhället eller för att bli ”svensk”. 

Det finns en stor skillnad mellan skolsystemet i Hong Kong och det svenska skolsystemet. 

Om skulle man utföra Runfors (2003) fältarbetes studie, dvs., det tidigare stycket, i Hong 

Kong, hur skulle reaktionen vara? Skulle det bli en förbättring?  

Till nästa kapitel, slutdiskussion, kommer jag att diskutera vidare om skolor, lärarna och 

elever med en annan kulturell bakgrund i Hong Kong.  

7 Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera problematiken i studien. Därefter kommer 

jag att diskutera hur man kan forska vidare med detta ämnesområde.  

Syftet med denna studie var att undersöka sju lärares reflektioner kring elever med ett annat 

kulturellt påbrå från två skolor i Hong Kong vilken effekt skolsystemet i Hong Kong har 

framkallat. Därför har jag spenderat två veckors tid i Hong Kong och utfört sju intervjuer på 

två skolor.  

I kapitel teori sammanställde jag teorier från olika forskare och docenter som har arbetat kring 

ämnena interkulturalitet, mångkulturalitet samt interkulturell kompetens. Där förklarar de att 

en mångkulturell miljö inte behöver vara interkulturell då interkulturalitet innebär ett tillstånd 
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där individer med olika kulturella bakgrunder har en ömsesidig kommunikation. Således 

innebär interkulturell kompetens att man respekterar, tolererar, accepterar, behandlar 

människor med jämlikhet, demokrati och att kunna kommunicera med olika människor med 

olika kulturella bakgrund. Även en vilja att lära sig mer av de olika kulturerna har stor 

betydelse.  I studien kunde man se att många av de intervjuade lärarna kände sig orolig när det 

gäller att möta elever med en annan kulturell bakgrund. Lärarna från skolan A och B var inte 

vana vid att arbeta med elever med en annan kulturell bakgrund och skolorna verkar inte ha 

något specifika riktlinjer som lärarna kunde utgå ifrån. I och med det inte är så ofta att 

skolorna tar in elever med olika kulturella bakgrunder och att sådana elever sällan söker till 

skolor som skola A och B, resulterar det att lärarna har lite erfarenhet med sådana elever. 

Dock kan man känna att elevernas kulturella bakgrund inte ska påverka undervisningen och ej 

heller lägga för mycket extra arbete på läraren. Man kan inte heller säga att lärarna har allt fel 

på grund av dessa punkter: 

 De har aldrig lärt sig om kultur/ interkulturalitet/ mångkulturalitet underlärarutbildning 

i Hong Kong. 

 Skolsystemet i Hong Kong lägger inte ned mycket energi på området kultur även om 

det finns stora minoritetsgrupper i samhället. 

 Läroplanerna har inga tydliga riktlinjer eller vägledningar för hur man kan eller ska 

arbeta med elever med en annan kulturell bakgrund. 

 Skolorna har inte heller någon tydlig strävan och riktlinjer kring elever med en annan 

kulturell bakgrund. 

Då lärarna inte fått lära sig om interkulturalitet och mångkulturalitet under deras 

utbildning(lärarutbildning i Hong Kong), vet de inte hur de ska skaffa sig kunskaper om det 

och bli interkulturellt kompetenta. Till varje intervju i Hong Kong med lärarna, ställde jag 

samma fråga till var och en: tycker du att det är synd att ni aldrig fått lära er något om 

interkulturalitet och mångkulturalitet? Om det skulle finnas kurser om det, skulle du kunna 

tänka dig att gå på det? 6 av 7 lärare svarade mig att de tycker att det är synd att de inte har 

fått lära sig den kunskapen eftersom det har lett till att de inte riktigt vet hur de ska arbeta med 

elever med en annan kulturell bakgrund, även på vilket sätt de ska bemöta dessa elever. Om 

det skulle finnas kurser om det så skulle de jättegärna gå på dem. Den sjunde personen var 

Linda och hon ansåg inte att det var synd att hon aldrig fått lära sig det under sin tid som 

studerande, eftersom det finns böcker om det idag och även internet som är så brett, där 
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mycket information finns. Däremot om det skulle finnas kurser, skulle hon delta, då hon anser 

att det är ett viktigt ämne eftersom Hong Kong blir mer och mer mångkulturellt med tiden. 

Deras skola kommer också få mer elever med en annan kulturell bakgrund och därför blir 

ämnet mångkulturalitet och interkulturalitet mer känsligt, viktigt och intressant.  

Tiden är självklart viktig för oss alla människor men det är något som är väldigt viktigt inom 

läraryrket i Hong Kong. Lärarna i Hong Kong börjar sin dag kl. 8.00 och slutar dagen runt kl. 

16.00. Efter arbetstiden måste de rätta elevers läxor, och planera kommande dagar och, om de 

hinner, planera en lektion. Eftersom de har så många elever i en klass resulterar det i en hel 

del läxor som läraren måste rätta varenda dag, enligt de intervjuade lärarna från skola A och 

B.  

De sju lärare som deltog denna studie är starka och duktiga lärare. Det är synd och tråkigt att 

höra att de aldrig har fått lära sig om interkulturalitet och mångkulturalitet. Det finns säkert 

många fler lärare som känner sig förtvivlade om hur de ska arbeta med elever med en annan 

kulturell bakgrund. Självklart finns det lärare som inte bryr sig om sina elever överhuvudtaget 

eller lärare som har tröttnat på att arbeta som lärare. Men dessa lärare som vill utvecklas och 

göra det bättre för alla sorters elever ska inte anklagas för att inte kunna hjälpa elever med en 

annan kulturell bakgrund. Istället borde man kanske rikta synvinkel mot skolans verksamhet, 

det vill säga, hur skolan har planerat och ordnat för att det ska bli en interkulturell verksamhet 

i en mångkulturell skola.  

7.1 Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna utföra ett större projekt där man har samarbete med skolor och 

lärare i Hong Kong, som man kan besöka, observera och intervjua. Där man kan testa att 

undervisa en klass på ett svenskt vis, dvs. mer friare undervisning. Där elever behöver inte 

ställa sig upp och buga till läraren för att hälsa god morgon och hej då, kunna sitta på golvet i 

en ring och lyssna på en bok eller diskutera med varandra i klassen osv. Att sedan tillsammans 

komma fram till en plan för hur man kan arbeta med elever med en annan kulturell bakgrund 

på ett bättre sätt. Även att testa anställa en tolk för att se om det kan leda till än bättre 

kommunikation mellan lärare i Hong Kong och föräldrar med en annan härkomst.  

Det skulle vara intressant att kunna intervjua… 
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 … elever ursprungligen från Hong Kong och elever med en annan kulturell bakgrund 

om vad och hur de känner sig gällande undervisningar som är översatta från 

kantonesiska till engelska, vad och hur de känner att finnas i varandras omgivning och 

om det är svårt att kommunicera med varandra etc. 

 … föräldrar ursprungligen från Hong Kong och med en annan kulturell bakgrund, 

angående skolsystem i Hong Kong, skolans verksamhet och lärarnas medverkan, etc. 

 … mer om lärarnas syn på läraryrket, skolsystem i Hong Kong osv. 

 … ledningen för skolan, rektorer och dylikt. Vad de anser om problematiken med 

elever med en annan kulturell bakgrund, kring lärarnas arbetstider, om 

mångkulturalitet och interkulturalitet samt vilka åtgärdsplan det finns för elever som 

inte klarar av skolan eller hinner ikapp skolutvecklingen etc.  

Tillsammans med observationer skulle det bli en intressant studie speciellt då det finns så lite 

forskningar kring interkulturalitet och mångkulturalitet i Hong Kong. 
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 Hue, Ming-Tak & Kennedy, Kerry. J. (2012) Creation of culturally responsive 

classrooms: teachers’ conceptualization of a new rationale for cultural responsiveness 

and management of diversity in Hong Kong secondary schools. (elektronisk) 

Tillgänglig:<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14675986.2012.686021> 

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). 

(elektronisk)Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskol

bok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575> 

 

8.3 Otryckta källor 

Intervjuer: 

1. Intervju med Tamy- 8/10- 2013, totalt 54:12 minuter 

2. Intervju med Ming- 8/10- 2013, 41:46 minuter 

3. Intervju med Linda- 8/10-2013, 28:40 minuter 

4. Intervju med Robert- 11/10-2013, 40:16 minuter 

5. Intervju med Jeng- 11/10-2013, 13:51 minuter 

6. Intervju med Carol-11/10-2013- 34:23 minuter 

7. Intervju med Shang- 11/10-2013, 54:52 minuter 

 

9 Bilagor 

Bilaga 1 

Intercultural Teaching Education to  

Nursery school, Pre-school and Primary school, 

Södertörn University 

 
 
 

POSTAL ADDRESS: 141 89 HUDDINGE, SWEDEN – VISITING ADDRESS: ALFRED NOBELS ALLÉ 7, FLEMINGSBERG, 

SWEDEN HTTP://WEBAPPO.WEB.SH.SE 

Informed Consent form for Participation in an Interview 

Research about primary teachers’ perspective, experience and 

reflection about students from other culture. 
 

This is an informed consent form for the key person who works in a Primary School in Hong Kong 

who I am inviting to participate in this bachelor thesis which subject is: comparing the Swedish and 

http://www.gov.hk/en/about/abouthk/facts.htm
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14675986.2012.686021
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://webappo.web.sh.se/
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Hong Kong teaching system with students from other cultures. The investigator for the research is 

Cindy Wong, a student at Södertörn University in Stockholm, Sweden. 
 

This Informed Consent Form has two parts:  

• Information Sheet (to share information about the study with you)  

• Certificate of Consent (for signatures if you choose to participate)  

 

Before the interview can start, the investigator/researcher and the interviewee should sign two copies 

of this form. The interviewee will be given a copy of the full Informed Consent form. 

 

 

 

1. INFORMATION SHEET  
1.1 INTRODUCTION 

I am Cindy Wong, a student from Intercultural teaching education to nursery school, preschool and 

primary school in Södertörn University in Stockholm, Sweden. I am doing a researching about how 
about the chosen teachers’ perspective, experience and reflection about students from different 

cultures in the chosen schools of Hong Kong. 

In this consent form, I am going to give you information about the study and you are invited to be a 

part of this research. It is voluntary to participate and you can decide whether or not you will 

participate in the research. This consent form may contain words that you do not understand. Please 

ask me to stop as we go through the information and I will take time to explain. If you have questions 

later, you can contact me by using the given contact information. 

 
1.2 PURPOSE OF THE RESEARCH  

Multiculturalism is more than normal nowadays in Sweden which includes the school system and 

teachers education. We as teacher education students in Intercultural teaching education to nursery 

school, preschool and primary school in Södertörn University, have learned how to teach students in 

general, which include students from other culture.  

There is a big difference between the Swedish teaching style and the Hong Kong teaching style, which 

makes the purpose of this BA- thesis to compare these two teaching styles. But not comparing which 

one is better, instead, what we can learn from each other.  

 

1.3 PROCEDURE 

In this study I will interview you, who has a role as a teacher in primary school. If you do not wish to 

answer any of the questions you may say so and I will move on to the next question instead. You can 

also stop the interview at any time if you want to. No one else but the people who take part in the 

discussion will be present during this discussion. The entire discussion will be digital recorded, but 

only I, my examiner and mentor will listen to it. Therefore the tape will be kept, because my examiner 

and mentor need to control that I have indicated the correct material and information that the 

interviewee have stated. The information recorded is confidential, and no one else except me and them, 

will have access to the tapes. 

 

1.4 SHARING THE RESULTS  

Your name and the school name will not be shared with anybody. Therefore, I will use fictitious 

names in the BA- thesis. Anything from the interview that is useful for the BA- thesis will be used and 

this thesis will be published and if you want a copy, I can send you one. But it will be written in 

Swedish. Those who are interested in this BA- thesis may learn and use this as an inspiration 

 

1.5 RIGHT TO REFUSE OR WITHDRAW 
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You can whenever withdraw from being interviewed if you do not feel comfortable with the questions. 

If you do want to be interviewed, the content you give will not affect your job or anything related. But 

you can withdraw anytime under the interview. 
 

1.6WHO TO CONTACT 

Contact information 

Name: __________________________________________________ 

Email: __________________________________________________ 

Phone: __________________________________________________ 

 

Contact Information: 

Researcher:    Cindy Wong   Supervisor:  Maria Zackariassin 

Email: cindy.wy.wong@gmail.com   Email:  maria.zackariasson@sh.se 

Phone:  +852 6140 3929   Phone: +46 (0) 8-6085041 

 +46 73 723 54 77 

 

2 CERIFICATE OF CONSENT  

2.1CONSENT FOR PARTICIPATION 

I volunteer to participate in this bachelor thesis project in Intercultural teacher education 

conducted by Cindy Wong from Södertörn University, Stockholm, Sweden. I understand that the 

interview is designed to gather information about primary teachers’ perspective, experience and 

reflection about students from other culture in Hong Kong.  I will be a participation being 

interviewed for this research.  

 

2.1 CONDITIONS OF PARTICIPATION  

 My participation in this project is voluntary. I understand therefore that I will not be paid for 

my participation. I may withdraw and discontinue participation at any time without penalty.  

 I understand that most interviewees will find the discussion thought/provoking and interesting. 

However, if I feel uncomfortable in any way during the interview session, I have the right to 

decline to answer any question or to end the interview.  

 Participation involves being interviewed by a student researcher from Södertörns University. 

The interview will last approximately 35-50 minutes. Notes will be written during the 

interview. An audio tape of the interview and subsequent dialogue will be made.  If I don’t 

want to be taped, I will not be able to participate in the study. A transcript of the interview will 

also be provided for the participant. 

 I understand that the researcher will not identify me by name in any reports using information 

obtained from this interview. My confidentiality as a participant in this study will remain 

secure. Subsequent uses of records and data will be subject to standard data use which protects 

the anonymity of individuals and institutions.  

 I understand that extracts from my interview may be quoted in the BA- thesis and any 

subsequent publications if I give permission below (Please tick one box): 
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I agree to quotation/publication of extracts from my interview   □ 

I do not agree to quotation/publication of extracts from my interview          □ 

 

2.3 CONSENT AGREEMENT 

I have been invited to participate in an interview research about primary teachers’ perspective, 

experience and reflection about students from other culture in Hong Kong. I have read and understand 

the above explanation provided to me. I have had all my questions answered to my satisfaction and I 

voluntarily agree to participate in this study.  

 

_____________________________ _____________________ 

My signature   Date: day/month/year 

 

_____________________________ 

My print name   

 

Statement by the researcher 

I confirm that the participant was given an opportunity to ask questions about the study, and all 

the questions asked by the participant have been answered correctly and to the best of my ability. I 

confirm that the individual has not been forced into giving consent, and the consent has been given 

freely and voluntarily.  

 

_____________________________ ___________________ 

Signature of researcher  Date: day/month/year 

 

_____________________________ 

Print name of researcher 

 

Bilaga 2 

Intervju Guide 

Uppsatsämne: Hong Kong elever med en annan kulturell bakgrund, lärares reflektion kring 

detta 

Utgångspunkt: lärarens perspektiv, erfarenhet och reflektion kring om elever från en 

annan kultur 

Början 

- Tacka henne/honom för att han kan delta intervju 

Låt oss börja lite enkelt med lite om dig själv  

– vad heter du? 

– Hur gammal är du?  
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– hur länge sen var det du gick i lärarutbildning?  

– hur var det när du gick i lärarutbildning?  

– Pratade ni om mångkulturalitet/ interkulturalitet/ kultur i hur man kan arbeta med 

barn från en annan kultur? Var det bra/dålig? Givande/ icke givande?  

– Fick ni lära er om hur ni kan lyfta/fånga/främja elevens motivation/lust att lära 

sig huvudspråket, d.v.s., kantonesiska? 

– Vad har ni för läroplan? Har ni olika? Följer ni ngn slags riktning? Exempelvis 

skolans eller kommunens riktlinjer?  

– Vad säger era läroplan om mång-, och interkulturalitet samt kultur?  

– Hur kan man främja ett interkulturellt lärande? Där man kan fånga elever med en 

annan kultur? 

– Vilka sätt finns det för att elever vill lära sig språket, d.v.s., kanto?  

– Finns det något slags problematik med föräldrarna? Med läroplanen? i så fall vad? 

Finns det någon lösning? Vad anser du det kan förbättras på? 

– Vad tror du föräldrarna har för syn på språkets vikt? Kanto?  

– vad säger föräldrarna, skolan, läroplanenom mångkulturalitet, interkulturalitet 

och kultur?  

– har ni kultur dagar?  

 

Avslut 

- Vad tror du det finns för något som andra kan lära sig från Hong Kongnesiska 

skolsystem eller lärarnas erfarenhet?  

- Tror du att det kan vara ett ide att testa göra en slags fusion av svenska och Hong 

Kongnesiska lärande system/erfarenhet/perspektiv/ er reflektion?  

- Tack för ett trevligt samtal! 

 

 


