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1. Inledning 

Lorentz och Bergstedt (2006) benämner individualisering, mångkulturalisering, globalisering 

och internationalisering som fyra centrala faktorer i dagens samhällsutveckling. I vårt 

västerländska samhälle har det under de senaste två decennierna, i och med utvecklingen av 

dessa faktorer, skett en tydlig förändring i innebörden av vad kunskap och lärande innehåller 

enligt deras forskning. Därmed har också lärarens roll som förmedlare av färdig kunskap 

förändrats. De förklarar vidare att intresset för pedagogiska frågor har spridit sig till 

samhällets alla områden, där det ofta talas om att vi lever i ett kunskapssamhälle, och är idag 

inte enbart en traditionell akademisk aktivitet. Därför måste lärarna i dagens skola, enligt 

Lorentz & Bergstedt, själva kunna vara aktiva i lärandeprocesser där det handlar om att 

vägleda elever till deras eget kunskapsbildande. Det krävs då en ökad förståelse för elevers 

intresse och bakgrund samt en uppfattning om hur de söker kunskap, skapar identiteter och 

bildar sig. Lorentz och Bergstedt menar att det krävs såväl social som interkulturell 

kompetens för att lyckas i dagens mångkulturella skola.  

  

Enligt Lahdenperä (2004) omfattar ett svenskt mångkulturellt samhälle så mycket mer än bara 

olika folkgrupper. Hon skriver att vi enkelt närmar oss andra kulturer genom att vi reser allt 

mer och i större utsträckning flyttar till andra länder på grund av ekonomiska förhållanden, 

arbete, krig, kärlek, naturkatastrofer eller av andra orsaker. Internet har även skapat 

obegränsade kommunikationsmöjligheter och genom TV och radio kan vi följa program och 

nyheter från hela världen. Nationalismen håller följaktligen på att ge mer plats åt en 

mångkulturell livsstil, menar Lahdenperä. 

   

Utifrån dagens mångkulturella Sverige vill vi därmed lyfta fram vikten av ett interkulturellt 

förhållningssätt hos lärare. Skolverket (2011) menar att skolans uppdrag är att individanpassa 

undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar. För att uppnå detta mål anser vi att 

det krävs en interkulturell kompetens där kulturförståelse kan fungera som ett verktyg i 

lärarens praktik. Under vår tid på lärarutbildningen har vi insett att mötet med andra 

människor i olika kulturella sammanhang kan fungera som en positiv läroprocess. Vi är båda 

intresserade av globala och internationella frågor och vår förhoppning med denna studie är att 

kunna sätta dessa i relation till skolans verksamhet.  
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Studien baseras på teorier om kultur, interkulturell pedagogik och interkulturell kompetens 

hos lärare. Undersökningen omfattar även en kvalitativ forskning av tre lärares möjliga 

interkulturella kompetensutveckling genom en studieresa till Etiopien.   

 

2. Bakgrund 

2.1. Studieresan  

I april 2011 fick vi genom universitetskursen ”Pedagogisk verksamhet med världen i fokus” 

möjlighet att medverka på en studieresa till Etiopien tillsammans med andra kursdeltagare 

bestående av lärare, lärarstudenter och kursansvariga. Resan var inte något obligatoriskt 

moment utan ett tillfälle att få uppleva kursinnehållet med egna ögon genom mötet med ett 

annat land. Resmålen, som var städerna Addis Abeba och Bahir Dar, valdes ut av 

kursansvariga lärare som för några år sedan besökt städerna i utbildningssyfte och gärna ville 

tillbaka. Kontakter med verksamheter, guider, rektorer och andra personer vi önskade träffa 

var redan upprättade vilket underlättade planeringen av resan. Under tio dagar fick vi besöka 

skolor, SOS barnbyar och sjukhus samt träffa direktörer, entreprenörer och ansvariga för olika 

verksamheter och företag. Etiopiens natur bjöd på upplevelser utöver det vanliga där en båt 

visade oss runt på Tanasjön, bussturer gick genom landsbygdens genuina miljöer och besök 

gjordes i kyrkor och kloster. Vi fick tid till att umgås med studenter, lärare och rektorer vid 

Bahir Dar Academy för diskussioner och samtal, men det gavs också tillfällen för egen 

undervisning. Vi besökte även marknader samt restauranger och försökte på bästa sätt ta del 

av landets kulturutbud. 

 

2.2. Det mångkulturella mötet  

Etiopien skiljer sig på många sätt från Sverige som land utifrån kulturella drag, historiska 

händelser, klimat, natur och levnadssätt. Uppgifter från Embassy of FDRE (2006) visar på en 

stor språkvariation och mångkulturalism inom landet. Amhariska är landets officiella språk, 

men engelska är undervisningsspråket på skolor, universitet och högskolor och används i 

kommersiella sammanhang. Bortsett från dessa två språk talas även somaliska, guraginja, 

oromiffa, tigrinja, sidama, afariska, arabiska, franska, italienska m.fl. Vidare kan vi utläsa att 

Etiopien till ytan är det tionde största landet i Afrika men det tredje största sett till befolkning. 

Lindén (2010) uppger att Etiopien är ett av världens fattigaste länder med en 

befolkningsmängd som överstiger 80 miljoner invånare. Han förklarar att regeringen räknar 

med att nå FN:s millenniemål till år 2015 genom ambitiösa strategier, men trots att tillväxten 
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de senaste åren varit relativt god breder fattigdomen ut sig och behovet av bistånd är ett 

faktum. Lindén skriver att Sverige genom tiderna har haft varaktiga förbindelser med Etiopien 

där utvecklingskollaborationen till stor del fokuserats på mänskliga rättigheter, demokrati, 

ekonomisk tillväxt och social utveckling genom utbildning och hälsa. Vidare poängterar 

Lindén att Etiopien är det enda afrikanska land som lyckats bevara sin självständighet under 

den europeiska kolonialtiden och har därmed aldrig varit under ett västerländskt styre.  

2.3. Avgränsningar 

Studieresan och de möten som skedde i landet bjöd på ett brett utbud av olika människors 

tankar, funderingar och upplevelser. I vår studie har vi behövt göra vissa avgränsningar för att 

belysa de frågeställningar vi ville problematisera. Utgångspunkten för vår studie är ett 

lärarperspektiv där kompetensutveckling och interkulturella synsätt i skolan studeras. Vi har 

enbart studerat de svenska lärare som tog del av studieresan även då vi träffat och samtalat 

med många etiopiska lärare och studenter som också bidrog med många insiktsfulla och 

intressanta tankar. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera hur lärare kan utveckla sin 

interkulturella kompetens genom en studieresa till Etiopien.   

 

Frågeställningar: 

 Vad har lärarna uppmärksammat för kulturella fenomen i Etiopien?  

 Vilka kulturella fenomen är möjliga för lärarna att uppmärksamma i den kultur de 

möter? 

 Hur har lärarnas interkulturella kompetensutveckling påverkats av de möten de varit 

delaktiga i under studieresan? 

 Vilken betydelse kan studieresan få för lärarnas fortsatta arbete med interkulturell 

pedagogik i skolan? 

 

4. Litteraturgenomgång 

4.1. Skolans styrdokument 

Vår studie bygger på ett lärarperspektiv om interkulturell kompetens och interkulturell 

pedagogik vilket gör det relevant att undersöka vad läroplanen för grundskolan sätter upp för 
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direktiv inom dessa områden. Inom tidsramen för vår studie kommer skolorna att börja 

tillämpa en ny reviderad läroplan. I och med övergången granskar vi därmed både den nya 

och den gamla läroplanens avsnitt om kultur i skolan. Skolverket (1994/1998, 2011:4-8) 

behandlar under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” identiska tankar om ett 

interkulturellt förhållningssätt i Lpo94 och i Lgr11 i följande stycken:  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i 

det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 

tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar 

för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.  

(---) 

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. 

(---) 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser.  

Under rubriken ”Kunskaper” avser Lpo94 att eleverna ska ha utvecklat en förståelse för andra 

kulturer medan Lgr11 preciserar denna färdighet under samma rubrik och framhäver att 

eleverna ska kunna samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om olikheter och 

likheter gällande kultur, livsvillkor, språk, historia och religion enligt Skolverket (1994/1998, 

2011).  

 

4.2. Studiens centrala begrepp 

Lahdenperä (2004) skriver att det idag, både i Sverige och internationellt, talas om olika 

inriktningar och termer inom området för det interkulturella kunskapsfältet. Hon ger exempel 

på bekanta benämningar så som internationalisering, globalisering, mångkulturell, 

tvärkulturell, och interkulturell. Det gemensamma för dessa termer, enligt Lahdenperä, är att 

de uppstått i ett samhälle som präglas av kulturell mångfald. Vi har i vår studie valt att 
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definiera ett antal centrala begrepp inom området för interkulturell forskning som vi anser 

vara mest relevanta för vårt syfte och för våra frågeställningar. 

 

4.2.1. Kultur 

Bodin och Fant (1995) poängterar de otaliga definitionerna som finns av begreppet kultur. 

Deras forskning framhäver dock en specifik begreppsbestämning som innebär att kultur består 

av en rad tillvägagångssätt som utvecklats av en grupp människor i syfte att finna lösningar på 

olika problem. Klimat, naturresurser och geografiskt läge är exempel på problem som leder 

till att olika samhällsgrupper hittar egna lösningar för en fungerande tillvaro. Bodin och Fant 

menar att dessa lösningar i sin tur ger upphov till ett gemensamt tankesätt och 

beteendemönster hos gruppmedlemmarna som skapar sina egna värderingar och normer. 

Begreppet kultur syftar därför ofta på de föreställningar, tankar och erfarenheter som får 

människor att känna att de tillhör en viss grupp, enligt Bodin & Fant.   

För att studera kultur och kulturbundenhet anser vi att ett bra angreppssätt är att studera de 

synliga och osynliga kulturella faktorer som Lahdenperä (2004) utgår från i fördjupandet av 

begreppet kultur. Hon menar att de synliga delarna i kulturen är artefakter, som kan vara 

maträtter, musik, konst, byggnader eller andra kulturella produkter och avbildningar. Det kan 

också vara traditioner, där ritualer, firanden och upprepade beteendemönster studeras.  Till de 

synliga delarna hör enligt Lahdenperä också språket och sättet att tänka, som exempelvis 

avspeglar sig i historier, berättelser, humor och jargong. Till de osynliga delarna hör istället 

normer och värderingar och andra kollektiva trosföreställningar. Lahdenperäs forskning visar 

även att individers relationer och sätt att kommunicera med sin omgivning, exempelvis mellan 

olika kön, släktmedlemmar eller generationer, är osynliga delar i kulturbegreppet. Likaväl 

som känslouttryck, sinnesstämningar eller tillåtna och otillåtna känsloyttringar. Lahdenperä 

menar att det är de osynliga delarna som är mest intressanta att betrakta i olika kulturer 

eftersom de berör personlighetsaspekter och handlar om personlig hållning och självkänsla. 

 

Kulturbegreppet definieras vidare av House (2008) enligt två olika ansatser. Kultur kan 

studeras utifrån ett humanistiskt perspektiv och omfattar då det kulturella arvet i form av 

konst, musik, litteratur och stora betydelsefulla verk. I motsats till denna syn kan man se på 

kultur ur ett antropologiskt perspektiv. Då omfattar kultur traditioner, levnadsmönster, 

värderingar och beteenden i olika grupper. Utöver dessa föreställningar om vad kultur är så 
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finns det ytterligare faktorer som påverkar hur vi definierar begreppet. Enligt den forskning 

House bedriver har även språkets betydelse för kulturell anknytning uppmärksammats.  

 

4.2.2. Mångkulturalism 

Lahdenperä (2010) skriver att dagens samhälle som bekant är mångkulturellt där våra skolor 

befolkas av elever som talar hundratals olika språk och där en mångfald av religioner, 

värdesystem, uppfattningar och etniska grupper förekommer. Lahdenperä förklarar vidare att 

begreppet mångfald och mångkulturalism uttrycker att det finns kulturella skillnader. Hon 

menar emellertid att på vilka grunder, och vem som definierar olikheterna är problem som 

förknippas med forskningen om mångfald, eftersom mångfald är kontextuellt bundet i det 

sammanhang det används. Olika verksamheter kan ha helt olika betydelser för vad begreppet 

mångfald innebär, och ser man på begreppet mångfald i exempelvis USA och Kanada så 

omfattar det helt andra benämningar och grupper än i Sverige, enligt Lahdenperä. Vidare 

konstaterar hon att när begreppet mångfald definieras i 2000-talets Sverige, utifrån 

lagstiftningen gällande likabehandling och antidiskriminering, omfattar begreppet både kön, 

funktionsnedsättning, religion, ålder, social klass, sexuell läggning, nationellt ursprung eller 

nationalitet och etnicitet, där alla kriterier utgör aspekter av kulturell mångfald. Med detta vill 

Lahdenperä betona vikten av att inte enbart se kulturbundna företeelser till nationella kulturer 

eller etnicitet. 

  

Lahdenperäs synvinkel delas av Spowe (2007) som förklarar att den moderna uppfattningen 

av världen utifrån ett mångkulturellt förhållningssätt är en begränsad eurocentrisk syn i 

förhållande till andra kulturer. Därför betonas kultur ofta som exotisk i en mångkulturell 

utbildning. Exempelvis anordnar skolor ofta mångkulturella dagar med teman kring högtider, 

musik, dans, mat och kläder där anhöriga bjuds in för att skildra och beskriva deras kulturella 

livsstilar. Risken med användandet av mångkulturalism på liknande sätt är, enligt Spowe, att 

vi ser det vi önskar att se och turistar in i människors liv för att sedan återgå till vår svenska, 

trygga verklighet. Han förklarar att faran är att ”vi- och dom- perspektivet” förstärks snarare 

än att vi avlägsnar det. Spowe menar vidare att en mångkulturell utbildning måste lyfta fram 

erfarenheter från diskriminering, rasism och ojämlikheter, för att alla elever ska kunna få 

kunskap och utbildning på lika villkor.  

  

Vikten av ett mångkulturellt förhållningssätt i skolan betonas vidare av Feinberg (1998:7) 

som skriver att: ”Multiculturalism involves the active recognition by the school of cultural 
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membership and adresses the children not just as citizens of one nation but in terms of their 

identity as members of different cultural groups”. Han menar därmed att mångkulturalism i 

skolan inte enbart bör utgå från en nations gemensamma kultur, utan istället ska skolan lyfta 

fram alla kulturella grupper som barnen är en del av i samhället.     

  

4.2.3. Interkulturell kompetens 

House (2008) definierar begreppet ”intercultural” utifrån NSOED, the New Shorter English 

Dictionary, där uppfattningen om kulturell kompetens omfattar en individs förmåga att kunna 

ställa sig mitt emellan olika kulturer. House (2008:7) skriver att interkulturalitet innebär 

”taking place or forming a communication between cultures, belonging to or derived from 

different cultures”, kommunikationen blir därmed en central del både i den egna kulturen och 

i den nya kulturen människan möter. I och med språkets betydelse, som tidigare lyfts fram 

under kulturdefinitionen, har House undersökt de fördelar språklig interkulturell kompetens 

medför. Forskningen utgår från följande frågeställning: Om människan kan vara ”bilingual” 

kan hon då även vara ”bicultural”? I praktiken visar House forskning att en person som kan 

ställa sig mellan olika kulturer, och som kan prestera i både den egna och någon annans 

kultur, både språkligt och beteendemässigt, kan undgå kulturella chockar, identitetskriser och 

konflikter. Enligt House (2008:19) innebär därmed en kulturell kompetens förmågan att 

utveckla ”his or her own third way”.   

Interkulturell kompetens definieras även i Lorentz (2006) forskning som förmågan att kunna 

förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter samt att i interkulturella situationer kunna 

kommunicera på ett effektivt sätt. Han menar vidare att om den interkulturella kompetensen 

integreras i personligheten får den en väsentlig betydelse för sättet att tänka, leva och handla. 

Denna kompetens är enligt Lorentz avgörande för att lärare ska kunna påverka och bearbeta 

elevers kulturella föreställningar och värderingar. Interkulturell kompetens innebär enligt hans 

forskning en ständig utveckling av sin tillvaro och ska aldrig uppfattas som ett slutmål i sig.  

Borgström (2004) går djupare in i synen om lärarens interkulturella kompetens och menar att 

kompetensen ska syfta till att pedagoger ska kunna relatera kulturella faktorers påverkan till 

individens utveckling. Enligt Borgström ska det interkulturella förhållningssättet leda till en 

bra tvåvägskommunikation mellan människor med olika etniska eller kulturella bakgrunder 

men det förutsätter ett öppet förhållningssätt hos lärarna i dagens mångkulturella skola. 
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4.2.4. Interkulturell pedagogik 

En interkulturell pedagogik sätter kulturella relationer och aspekter i fokus för lärande enligt 

Lahdenperäs (2004) forskning. Hon menar dock att relationerna inte behöver grunda sig i ett 

”här och nu” sammanhang. Lärare kan, enligt Lahdenperä, genom samtal dela med sig av sina 

upplevelser för att vidga elevers kulturella horisonter men undervisningen bör även utgå från 

elevernas egna upplevelser och erfarenheter. Lahdenperä beskriver olika sätt att bedriva en 

interkulturell pedagogik på, i skolan. Eleverna kan exempelvis utifrån rollspel, samtal och 

litteraturläsning utveckla ett ömsesidigt, förstående och respektfullt förhållningssätt till olika 

kulturer. Hennes forskning inom området visar även att ett konfrontationsperspektiv i 

undervisningen, där elever får reflektera kring problematiska synsätt om ”dom andra” och 

”det annorlunda”, medvetandegör elevers syn på sitt eget tänkande och sitt sätt att 

kategorisera människor. Lahdenperä betonar att arbetet med interkulturell pedagogik i skolan 

bearbetar de hinder för utveckling och lärande som ens egna kulturella värderingar och 

uppfostringssätt utgör. 

 

Phil (2000) beskriver olika mål för en väl fungerande interkulturell pedagogik i skolan. Dessa 

mål föreskriver att skolan ska uppmärksamma minoritetselevers språk och kulturella 

bakgrunder på individ- och gruppnivå, samt utveckla en tvåspråkighet och stärka den 

kulturella identiteten hos dessa elever. Vidare skriver Phil att läromedel, läroplaner, ämnen 

och skoluppgifter ska spegla den mångkulturella befolkningen i skolan och samhället. En 

interkulturell pedagogik ska, enligt Phil, också utveckla interkulturell kompetens samt 

förbättra skolprestationer för minoritetselever utifrån deras förutsättningar och behov.   

 

4.3. Tidigare forskning 

Ledande inom det interkulturella forskningsområdet är Pirjo Lahdenperä som är professor i 

interkulturell pedagogik och forskningsledare vid Centrum för interkulturell skolforskning vid 

Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Hennes studier fungerar som kärna för den teoretiska 

delen i vårt arbete tillsammans med andra relevanta forskare inom området för interkulturell 

kompetens och pedagogik. Följande forskningsteorier, som är kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar, behandlar olika synsätt på vår egen och andras kultur, kompetensutveckling 

för den interkulturella läraren samt interkulturella möten som läroprocess.  
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4.3.1. Synsätt på vår egen och andras kultur 

Bodin och Fant (1995), Stier och Sandström Kjellin (2009), m.fl. problematiserar nedan 

föreställningar om olika kulturer, hur kultur och kommunikation samspelar samt hur ett 

etnocentriskt synsätt kan leda till ”vi och dom- attityder” och stereotyper om andra kulturer. 

Vidare resonerar forskarna om bestående ekonomiska, sociala och kulturella 

gränsöverskridanden som vi bör få en interkulturell förståelse för. 

 

Föreställningar om svensk kultur 

Forskare har under många år försökt att problematisera vad som är typiskt svenskt och vad 

svensk kultur omfattar. Westerbergs (1993) forskning påvisar att svensk kultur ofta 

förknippas med köttbullar, midsommar, brännvin, stelhet, byråkrati, lagom, dalahästar och bra 

sjukvård, men kulturen innefattar så mycket mer. Westerberg menar att vi utöver den 

gemensamma ”svenska kulturen” ingår i en mängd andra olika kulturgrupper i samhället, i 

skolan, i familjen och på fritiden, medvetet och omedvetet.  Westerbergs forskning påvisar 

därmed att svensk kultur, precis som andra kulturer, ofta framställs på ett sätt som inte alltid 

är särskilt lik verkligheten.  

 

Similä (2002) menar att det finns en konflikt mellan individualism och kollektivism när det 

gäller svensk kultur i förhållande till andra kulturer där svenskar ser på problem ur ett 

individuellt perspektiv medan andra kulturer problematiserar olika ärenden ur ett 

familjeperspektiv. Kulturkrockar kan, enligt Similä, exempelvis uppstå när olika kulturer möts 

och ska lösa problem tillsammans. I skolans mångkulturella värld är detta fenomen vanligt 

förekommande, skriver hon. Similä förklarar att svensk kultur ofta krockar med andra kulturer 

när det kommer till ära, skamsenhet och uppfattningen om vad som är heligt. Vidare beskriver 

hon hur skolor ibland väljer att inte fira jul eller andra nordiska traditioner för att ta hänsyn till 

elever med andra kulturella traditioner, men det innebär snarare en osäkerhet i den egna 

kulturen än en förståelse för det mångkulturella.     

 

Kultur och kommunikation  

Bodin och Fant (1995) menar att kultur och kommunikation oundvikligt hänger ihop eftersom 

kultur anspelar på hur och vad vi gör i olika kommunikationsverksamheter. Deras forskning 

visar att kultur baseras på normer och värderingar som vi utbyter och överför till varandra 

genom kommunikation där kulturresultat så som maträtter, politiska beslut, byggnader och 

estetiska verk också utväxlas. En kultur kan inte, enligt Bodin och Fant, tillägnas en människa 
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utan kommunikation eftersom vi måste prata om hur och varför vi gör olika saker och vad de i 

sin tur leder till enligt gruppens kulturella mönster. Kommunikationen kan däremot vara både 

verbal och icke-verbal. Bodin och Fant förklarar att kroppsspråket förmedlar ett tyst budskap 

och kan tydliggöras genom kläder, möbler, prylar men främst genom gester. Den icke-verbala 

kommunikationen signalerar istället våra känslor och skapar en tydlighet i samtalet. Vidare 

har generella slutsatser dragits av forskare om olika människors kulturella skillnader gällande 

icke-verbal kommunikation. Exempelvis har differenser mellan nord- och sydbor i världen 

uppmärksammats, där nordbor håller avstånd till sin samtalspartner, tillåter pauser, låter 

blicken vandra och använder små gester medan sydbor står nära sin samtalspartner, undviker 

pauser, håller ständig ögonkontakt och gestikulerar bestämt och tydligt. Normalt sett är vi 

människor mer medvetna om vad vi uttrycker med ord och inte vad vi förmedlar med 

kroppen, förklarar Bodin och Fant.  

 

Graden av kulturella skillnader 

Stier och Sandström Kjellin (2009) förklarar att historiskt sett har människor grupperat sig 

och hyst rädsla och reservation mot främlingar. De skriver att den egna gruppen, ”vi-

gruppen”, har förutsatt att misär, olyckor och hemskheter kommer från de andra, de okända 

fienderna. Vidare beskrivs att avståndet mellan grupperna inte nödvändigtvis har behövt vara 

omfattande utan det är graden av skillnader mellan grupperna som inverkat på människors 

synsätt. Stier och Sandström Kjellin menar att när kunskaper om olika grupper började sprida 

sig genom böcker, TV och andra människors vittnesbörd fick vi ny kunskap, det obekanta 

kändes plötsligt mer bekant. Det ledde dock inte till ett fullvärdigt medlemskap i ”vi-

gruppen”, utan många människor lever fortfarande i utkanten av det sociala livet vilket är ett 

fenomen som många migranter upplevt, förklarar de. Graden av kulturella skillnader mellan 

främlingar och ”vi-gruppen” påverkar människors synsätt, enligt Stier och Sandström Kjellin, 

som hävdar att ju mer den kulturella normen avviker desto större blir annorlundaskapet.   

 

En annan kultur – ”vi och dom” 

Bodin och Fants (1995) forskning beskriver att kulturer antingen kan mötas eller krocka med 

varandra, vilka element som egentligen avgör vad som är annorlunda i en kultur diskuteras. 

Beteenden och mönster som skiljer sig från vårt eget levnadssätt är lättare att uppfatta än 

likheter i en annan kultur, förklarar de. Vidare menar Bodin och Fant att vi människor ofta är 

omedvetna om våra egna förhållningsmönster och värderingar som ligger bakom våra 

tolkningar. Olikheter och missförstånd som kan uppstå mellan människor är inte alltid 
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kulturellt betingade utan vi måste skilja på kultur och personlighet. Den sociala trygghet som 

bildas genom kulturen skapar en gemensam normativ grund, men så fort en ”vi-känsla” 

tilldelas kommer automatiskt en ”dom-känsla”. ”Dom” utgör i sin tur en annan kultur, långt 

ifrån vårt lands gränser, där andra människor lever med en annan historia. Detta synsätt kan, 

enligt Bodin och Fant, ses från olika perspektiv. Negativt sätt kan det skapa motsättningar, 

”dom” är inget värda och ”dom” kan ”vi” strunta i, vilket kan leda till krig och konflikter. 

Positivt sett kan denna känsla istället ge oss en trygghet i vårt identitetsskapande som 

individer, vi vet vilka ”vi” är. Lösningen är, enligt Bodin och Fants forskning, att bli 

medveten om att man kan tillhöra olika kulturer och grupper samtidigt som man har olika 

spelregler och värderingar där inga gränser mellan ”vi och dom” behövs. Människans ökade 

kunskaper och erfarenheter är avgörande för denna medvetenhet, skriver Bodin och Fant.  

 

Stier och Sandström Kjellin (2009) förklarar att en ”vi-känsla” i gruppen omedvetet leder till 

ett synsätt om annorlundaskap inför andra grupper. Den egna kulturen blir, enligt Stier och 

Sandström Kjellin, utgångspunkt för värderingar och tolkningar och graderas högst i rang 

enligt forskning om interkulturellt samspel. Vidare påvisar deras forskning att grupper byggs 

upp inifrån av makt- och könsroller samt genom social- och kommunikativ struktur. Ett 

naturligt antagande blir då att ”dom-gruppen” borde tänka och bete sig precis som oss i ”vi-

gruppen” eftersom vi utgår ifrån oss själva, våra kulturella roller och strukturer. Det kan, 

enligt Stier och Sandström Kjellin, leda till förödande misstolkningar. 

 

Stereotyper 

Att kategorisera individer i olika grupper utifrån utseendedrag eller personliga egenskaper 

bygger på en omedvetenhet om verkligheten enligt Stier och Sandström Kjellin (2009). De 

förklarar att föreställningar om olika människor inte behöver vara rimliga eller sanna för att 

människor ska tro på dem då okunskapen leder till en slags övertygelse. Stereotyper som 

berör de andra och inte den egna gruppen är även ofta negativt laddade. Stier och Sandström 

Kjellins studie påvisar olika existerande varianter av stereotyper, de kan vara nationellt 

betingade och vi kan då tala om opålitliga muslimer och högljudda amerikanare, de kan vara 

regionalt medförda så som snåla smålänningar och genuina dalakullor men de kan även vara 

ortskopplade där göteborgare är ”goa” och stockholmare skrytsamma. Bortsett från dessa 

etnokulturella föreställningar finns stereotyper om blondiner, försäljare, pensionärer och så 

vidare. Processen för stereotypisering startar, när vi observerar andra människors yttre 

beteenden och egenskaper och omedelbart drar slutsatser om inre motiv, skriver Stier och 
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Sandström Kjellin. De egenskaper som då överrensstämmer med stereotypen registreras 

medan likheter med oss själva ignoreras. Stereotyper blir därmed ett medel för att skilja ”oss” 

från ”dom”. Vidare menar de att attityderna leder till fördomar och är i sig ett sätt för att 

skydda oss mot obehagliga sanningar, till exempel att världen inte alltid är som vi trodde att 

den var. Förändringarna av våra attityder och föreställningar kan därför bli påfrestande då vi 

även måste förändra den vi är och det vi tror på, förklarar Stier och Sandström Kjellin. 

 

Etnocentrism  

Medvetet eller omedvetet så utgår vi människor från att vårt eget beteende är det enda rätta, 

skriver Bodin och Fant (1995). Det som är främmande från en annan kultur blir följaktligen 

onormalt, förklarar de. Vidare kopplar de samman dessa tankar med begreppet etnocentrism 

som innebär att vi antar att alla individer runt omkring oss har samma normer och värderingar 

som vi har. Avviker någon från vårt tänkta mönster uppstår föreställningar om stereotyper, 

klargör de. Bodin och Fant skriver vidare att vi måste ta av oss ”kulturglasögonen” och prova 

någon annans glasögon för att vidga våra kunskaper och inte omedelbart utgå från ett 

etnocentriskt synsätt. I takt med att vi blir medvetna om vårt eget tänkande ökar därmed vår 

kulturförståelse, menar de. 

 

Stier och Sandström Kjellin (2009) beskriver att etnocentrism ofta fungerar som 

utgångspunkten i den egna gruppens sätt att handla och tänka, och ses också som rätt och 

naturligt. Den egna kulturen ses som mer civiliserad än, och överlägsen andra kulturer, och 

bygger på stereotypa föreställningar om andra människor, enligt deras forskning. Vidare 

skriver de att ett etnocentriskt förhållningssätt påverkar våra tolkningar av omvärldens 

kulturer, beteenden, händelser och människor, men det är vi människor oftast omedvetna om. 

Stier och Sandström Kjellin förklarar att vi redan från barnsben påverkas av en global 

världsbild där Sverige är i centrum på världskartan, vilket inte överensstämmer med 

verkligheten och jordens mittpunkt. Författarna menar vidare att i Afrika, där studieresan ägt 

rum, har vi svenskar påverkats historiskt av den europeiska koloniseringen där vårt uppdrag 

varit att upplysa de primitiva, trolösa och ociviliserade afrikanska invånarna. Vår forna vision 

stämmer dock inte överens med verkligheten i detta fall, förklarar de, eftersom vi endast 

utgått från vår egen kultur och glorifierat den. Stier och Sandström Kjellin påpekar att ett 

interkulturellt synsätt alltid präglas av den egna etnocentrismen, vi är mer eller mindre fångar 

i vår egen kultur. Genom att bli medveten om våra egna föreställningar och värderingar kan vi 
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nå en interkulturell nivå och samspela med andra grupper utan större missförstånd, hävdar 

författarna.  

 

Etnocentrism, fördomar och stereotyper utgör, enligt Andersson (2009), grunden för en 

diskrimineringsmekanism i samhället. Många människogrupper lever åtskilda fast de 

egentligen inte behöver göra det. Andersson belyser segregationsproblemetiken, och 

problematiserar vilka ”vi” och ”dom” egentligen är. Hans senaste forskning påvisar att vår 

generation blivit mer intresserade för etnicitet och mångkulturalism genom globaliseringen. 

Vi människor vill vara en del av olika kulturer men samtidigt ha kvar vår egna etniska 

tillhörighet, förklarar han. Andersson skriver att utmaningarna i att lyfta fram segregationens 

orsaker och dess påverkan nu har hamnat på skolans agenda där verksamheten fungerar som 

en av de viktigaste instanserna för att utveckla och påverka en interkulturell samhällssyn. 

Vidare menar han att det krävs en stor kulturkunskap och kulturförståelse av dagens lärare för 

att undervisningen ska kunna anpassas efter varje elevs behov då vi lever i ett mångkulturellt 

land och är delaktiga i olika globaliserings- och internationaliseringsprocesser. Med en 

interkulturell förståelse kan vi, enligt Andersson, inte bara upptäcka de synliga kulturella 

faktorerna utan även de osynliga som vi sällan beaktar i våra tolkningar av mönster och 

beteenden.    

Gränsöverskridanden 

Trots olika gruppers försök att upprätthålla gränser gentemot andra kulturer är det en 

omöjlighet att till fullo isolera sig, skriver Stier och Sandström Kjellin (2009), eftersom vi 

hela tiden påverkas medvetet och omedvetet av varandra i kulturella möten och sammanhang. 

Deras forskning pekar på språkinfluenser där vi i svenskan använder många som är av 

utländskt ursprung. Firandet av helgdagar tas också upp av Stier och Sandström Kjellin som 

ett exempel på olika kulturers påverkan på Sverige, där till exempel Lucia och Halloween, 

numera betraktas som svenska traditioner trots rötter i Italien och USA. Stier och Sandström 

Kjellin menar även att olika livsstilar har fått större genomslag i världen och påverkat oss 

människor mer, bland annat den amerikanska, och andra mindre, till exempel den samiska. 

Vidare skriver de att genom historien har kulturmöten mellan olika grupper lett till konflikter, 

förtryck och massmord men också till fred, samlevnad och respekt. Många länder omfattar 

flera olika folkslag, kulturer, språk och livsstilar men bildar ändå en enad och samfällig 

kultur, förklarar de. Enligt Stier och Sandström Kjellin går det alltså att leva i ett globalt 

samhälle med ett interkulturellt samspel där gränserna mellan människor minskar men där 
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grupperna kan behålla sina identiteter utan missförstånd och främlingsfientlighet. De förklarar 

fortsatt att de fysiska gränserna mellan olika kulturer är enklare att lösa upp genom att vi kan 

kommunicera via Internet och genom den efterfrågan som finns på varor från hela världen. De 

sociala, kulturella och ekonomiska åtskillnaderna är däremot de kulturella gränser som är 

bestående och som vi behöver få en interkulturell förståelse för, menar Stier och Sandström 

Kjellin.  

 

4.3.2. Kompetens och kompetensutveckling för den interkulturella läraren   

Lahdenperä (2008/2010), Lorentz (2006), m.fl. beskriver i följande avsnitt lärares 

interkulturella uppdrag och vikten av ett interkulturellt förhållningssätt i skolan där lärarens 

kompetens och kompetensutveckling är avgörande. Vidare diskuteras olika lärstilar och 

inlärningsstilar utifrån kulturella aspekter. 

 

Lärarkompetens  

Maltén (1995) redogör för vad generell lärarkompetens omfattar. Han skriver att forskningen 

de senaste åren har varit inriktad på lärarens roll, personlighet och identitet i 

kompetenssammanhang. Lärarskickligheten uttrycks, enligt Maltén, genom lärarens egenart 

utifrån ledarförmåga, temperament, verbal förmåga och stabilitet. Vidare menar han att en 

positiv lärarkompetens fordrar en utvecklad samhällssyn, där lärarens värderingar och 

ideologier avspeglar människosynen som förmedlas i klassrummet. Maltén skriver att nya 

erfarenheter kan påverka, stärka och utveckla personligheten genom en kvantitet av insikter, 

där läraren blir medveten om sina starka respektive svaga sidor. Kommunikationsförmågan 

får då en central plats i kompetensforskningen där lyhördhet, förståelse, respekt, 

kontaktförmåga och en känsla för rättvisa krävs i lärarens relationskunnighet för att en god 

kommunikation ska fungera i kunskapsprocesser. Denna verbala färdighet och ledarförmåga 

baseras till stor del på lärarens tidigare erfarenheter, förklarar Maltén, men den kan även 

byggas upp genom övning och utbildning. Det är i mötet med olika grupper som lärarens 

kommunikationsroll kan växa. I forskningen om allmän lärarkompetens betonar han dessutom 

lärarens reflektionsförmåga, det vill säga förmågan att kunna analysera sitt eget beteende och 

kritiskt granska och ompröva olika ståndpunkter samt vidare söka nya möjligheter. Maltén 

skriver att förmågan tillägnas genom praktisk lärdom där en rad erfarenheter bygger upp en 

kunskapsrepertoar. Vidare menar han att till området för lärarkompetens hör även 

ämneskunskap, formell pedagogisk kunskap och kunskap om skolans struktur.  
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Varierande lärstilar 

Stier och Sandström Kjellin (2009) redogör för fyra olika lärartyper kopplade till kulturmöten 

i skolan. Den första, den naiva läraren, är nyfiken på elever med annorlunda bakgrund men 

reflekterar inte över sina egna ställningsstaganden. De annorlunda kulturerna möts inte 

hotfullt men med en oförståelse där alla behandlas lika och då uppstår gärna missförstånd. 

Den andra typen är den taktiska läraren som ser till att närma sig andra kulturer på ett 

förberett sätt. Målet är att kunna så mycket som möjligt om olika kulturer genom att vara 

beläst, men de känslomässiga aspekterna saknas. Man blir medveten om det synliga men inte 

det osynliga. Den tredje typen av lärare kallas för den likgiltiga. Läraren är omedveten och 

ointresserad av andra kulturer, oreflekterade upplevelser resulterar i att stereotyper och 

fördomar stärks och läraren relaterar allt till den egna etnocentrismen. En lärartyp av detta 

slag leder ofta till rädsla och avståndstaganden mot det okända, till och med avsky mot andra 

kulturer. En lärare som istället diskuterar, utforskar och ödmjukt bemöter andra kulturer 

tillsammans med eleverna i skolan blir den fjärde lärartypen, den medvetna. Han eller hon är 

medveten som sina bristfälliga kulturella kunskaper, sina egna inre föreställningar och sitt 

eget kulturella inflytande i tolkningsprocesser. Läraren tillåter sig att känna kulturella 

betingelser med alla sinnen, och försöker skapa en bättre mer tolerant och rättvisare värld 

genom förståelse för varandras likheter och olikheter. Den medvetna läraren är, enligt Stier 

och Sandström Kjellin, idealisk för ett kulturmöte där lärarens förståelse leder till kompetens 

och kunskaperna medför mindre missförstånd mellan elever, lärare och föräldrar i skolan.  

 

Ett interkulturellt förhållningssätt i skolan  

Lorentz (2006) förklarar att interkulturell kommunikation mellan människor med olika 

kulturella, etniska eller religiösa bakgrunder, är något vi måste lära oss för att kunna 

kommunicera med varandra i de mångkulturella lärandemiljöerna vi har i dagens skola. 

Vidare skriver han att vi måste ha kunskap om ”oss själva” och om ”dom andra” för att vi ska 

lära oss att samtala med varandra. Lorentz menar att det är viktigt att vi också blir medvetna 

om det faktum att vi blivit socialiserade in i en nationalstat som ofta omedvetet skapat 

etnocentriska synsätt och värderingar. Enligt Lorentz ska skolan fungera som en central arena 

för integration där den interkulturella pedagogiken får en betydande roll för både elever och 

lärare. Den interkulturella pedagogiken kan kanske vara det yttersta verktyget för att skolan 

ska fungera som en kulturell mötesplats där samhällets demokratiska förmågor kan skapas, 

stärkas och utvecklas, skriver Lorentz.  
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Lorentz (2006) tar också upp problematiken om hur man definierar lärande och kunskap i en 

lärandekontext där personer med kulturella skillnader i inlärda beteenden, värderingar och 

övertygelser blir föremål för dessa begrepp. Lorentz beskriver närmare två dominerande 

uppfattningar om skolan och kunskap, där den objektiva uppfattningen ser kunskaper som 

objektiva storheter som alla elever, oavsett bakgrund och erfarenhet, tar till sig i skolan. Den 

subjektiva uppfattningen innebär istället att man förstår att kultur och kunskap påverkar vårt 

sätt att se på och definiera kunskap, vilket betyder att varje enskild elev måste få kunskaper 

som matchas med dennes intresse och erfarenhet. Lorentz menar därför att det är viktigt för 

lärare att få kunskap om hur elever med annan kulturell, etnisk eller religiös bakgrund 

uppfattar kunskap och lärande, för att kunna undervisa dem där de befinner sig med en 

ömsesidig interaktion. För detta krävs, enligt Lorentz, att läraren skaffar sig en interkulturell 

kompetens.  

 

Lorentz (2006) beskriver fortsättningsvis hur utvecklingen mot interkulturell kompetens kan 

delas in i de etnocentriska stadierna, där vi går från kulturförnekande och försvar till 

acceptans, och de etnorelativa stadierna där reflektion, utbildning och bildning leder till 

interkulturell medvetenhet och en interkulturell kompetens. Lorentz understryker dock att alla 

individer inte måste gå igenom varje utvecklingsfas. Han menar att om man ser till de 

etnorelativa stadierna så inleder det med stadiet reflektion, där man börjar bli nyfiken på det 

annorlunda och vill lära sig mer. Här reflekterar och bearbetar man sina tidigare ståndpunkter 

och börjar skaffa sig en kulturell empati. Nästa stadium benämner Lorentz utbildning, där 

kunskaper om mångfald, kommunikation, mångkulturell skolutveckling och interkulturell 

undervisning behövs för att kunna ge liv åt och utveckla en interkulturell lärandemiljö. Den 

interkulturella pedagogiken bör utveckla en kulturell medvetenhet som innebär att man kan 

betrakta och förstå sig själv som kulturprodukt och kunna se sig själv och sin kultur utifrån, 

förklarar han. Det sista stadiet handlar enligt Lorentz om bildning och mångkulturell 

integrering där kulturmöten hela tiden sätts i dess kulturella kontext, och där man genom sina 

handlingar och sitt tänkande visar att man har en distans till sin egen och andras kulturella 

identiteter som ständigt är närvarande. Denna fas innebär alltså en slags distans som kan 

jämföras med den distans man stärker och utvecklar till sin egen kultur, som ofta reflekteras 

genom mötet med andra kulturer, menar han. Lorentz förklarar vidare att det är genom resan 

till en annan kultur som man vid återvändandet till sin egen kultur kan se den med nya ögon 

och få en viss distans. Den interkulturella kompetensen innebär att individen hela tiden måste 

uppleva och ständigt utveckla sin tillvaro, avslutar Lorentz.  
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Interkulturellt ledarskap  

Lahdenperä (2008) har gjort en studie på de kompetenser och färdigheter som är 

betydelsefulla för ett interkulturellt ledarskap. Undersökningen visar att en interkulturell 

ledare bör ha en interkulturell kommunikativ kompetens där också en tredje position kan 

intas, vara orädd, förändringsbenägen och nyskapande. Att kunna hantera olika typer av 

konflikter och att genom bra kommunikation undvika motsättningar mellan grupper, lyfts 

också fram som centrala kompetenser för en ledare. Ett interkulturellt ledarskap kännetecknas, 

enligt Lahdenperä, av kosmopolitisk kommunikation som innebär att man inte visar ”vi och 

dom-attityder” eller nedvärderar andra människors kulturer. Vidare förklarar hon att teoretiska 

studier kan fungera som en hjälp att förstå det mångkulturella och ge användbara begrepp som 

kan användas i det interkulturella arbetet. Lahdenperä menar att våra etnocentriska 

föreställningar måste bearbetas och konfronteras men även ställas i motsats till vår egen kultur 

för att vi ska bli interkulturella i vårt ledarskap, eftersom det inte går att bara teoretiskt bli 

medveten om sina kulturella begränsningar och antaganden. Färdigheter och interkulturella 

kvalitéer måste hela tiden erövras för att det interkulturella ledarskapet ska utvecklas, skriver 

Lahdenperä. 

 

Lärarens interkulturella uppdrag 

Lahdenperä (2010) förklarar att lärares uppdrag, att socialisera elever i dagens samhälle, inte 

är helt okomplicerat och kräver kunskap om interkulturella identitetsformeringar. Hon 

påpekar att dagens mångkulturella skola kräver ett samhörighetsskapande av lärare utifrån 

elevers olika kulturella bakgrunder eftersom eleverna behöver olika socialiseringsmönster och 

anpassade arbetsformer. Vidare har dock mångfalden av olika etniska grupper i skolan orsakat 

ökande konflikter mellan elever med invandrarbakgrund och etniska svenska. Lahdenperä 

menar därför att skolans nationella mål måste vidgas samtidigt som lärare måste utveckla sin 

interkulturella kompetens, om skolan ska kunna motarbeta denna utveckling.  

  

Lahdenperä (2010) betonar också vikten av att lärare känner till olika etniska bakgrunder och 

på ett positivt sätt lyfter fram aspekter av dessa vid lämpliga tillfällen i undervisningen, men 

också att lärare undviker att ge stereotypa eller negativa utlåtanden om länder, etniciteter, 

språk eller religioner som elever kan identifiera sig med. Lyckas lärare med detta kan bilden 

av den interkulturella läraren bli positiv, skriver hon. Vidare menar Lahdenperä att kunskap 

och ökad förståelse för elevers bakgrund, samt de värderingar och traditioner som följer med 

den, kan vara till stor nytta för lärare. Dessa kunskaper kan lärare exempelvis tillägna sig 
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genom filmer och skönlitteratur med kulturell anknytning samt resor till elevers 

ursprungsländer. På så sätt kan läraren, enligt Lahdenperä, också få ökad kunskap och 

förståelse för olika uppfattningar som kan skapa konflikter och problem mellan den svenska 

skolan och hemmet. 

  

Lahdenperä (2010) tar vidare upp lärares emotionella kompetens som en interagerande del när 

det kommer till att utveckla den interkulturella kompetensen, eftersom läraren måste känna till 

vad som upplevs som kränkande eller sårbart. Läraren bör, enligt henne, utveckla förmågan 

att möta och urskilja olikheter samt våga diskutera fördomar, stereotyper eller rasism i syftet 

att undvika kulturblindhet. För en interkulturell lärare blir därmed en av de viktigaste 

kompetenserna att arbeta med sina egna och elevers fördomar mot olikheter och att motarbeta 

”vi och dom”- attityder, förklarar Lahdenperä.  

 

Young och Itesh (2007) har gjort en studie på fyra skolor i Storbritannien där elever från över 

50 olika länder är respresenterade. De har undersökt om specifika inlärningsstilar som elever 

föredrar kan kopplas till och är typiska för olika kulturella grupper. Vidare har de studerat vad 

lärare har för föreställningar om kulturella inlärningsstilar och hur dessa kan användas som 

verktyg i undervisningen. Young och Itesh förklarar att interaktionen mellan lärare och elev 

under de senaste åren har fått en tydligare betoning på att eleven ska bli mer självgående och 

att läraren allt mer ska vägleda eleverna i deras egen inlärning. Att förstå olika inlärningsstilar 

och veta vem eleven är, vad han/hon behöver, vill ha och tänker blir därför avgörande för att 

kunna centrera inlärningen runt den enskilda eleven. De menar vidare att det tidigare 

fastställts att kultur spelar stor, kanske avgörande roll i hur individer föredrar att lära sig, 

varpå skillnader i den kulturella informationen om olika inlärningsstilar blir betydande för 

lärare i dagens mångkulturella klassrum. I studien framkommer, trots problematik kring 

testernas validitet, för första gången värdefullt empiriskt material som stärker de teoretiker 

som hävdar vikten av att ha kunskap om olika inlärningsstilar utifrån kulturella aspekter. Både 

elever och lärare upplevde att kunskap om olika inlärningsstilar var ett betydelsefullt redskap 

för att förstärka och förbättra interaktionen mellan lärare och elev. Efter studien av Young och 

Itesh erbjöd EFL organisationen, som begärt studien, att elever i början av en kurs skulle få 

självtesta sig för att få reda på vilken inlärningsstil som passade dem. Ingen kulturell profil 

finns dock med i innehållet av testet. Young och Itesh förvånas över att lärare idag får stor 

vägledning i hur de ska hantera olika individuella aspekter och varianter av inlärningsstilar, 
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men där angreppssättet till kultur och interkulturell kommunikation inte finns med när man 

pratar om elevers olika inlärningsstilar.  

4.3.3. Interkulturella möten som läroprocess 

Lahdenperä (1995), Brodow (2005), m.fl redovisar hur interkulturella möten genom 

studieresor kan påverka människors interkulturella förhållningssätt. Vidare presenteras hur 

kulturomställningar kan se ut i praktiken och hur arbetet med internationella kontakter i 

skolan kan motivera och stimulera lärare till ett fortsatt internationaliseringsarbete.  

 

Studieresa 

House (2008) påpekar att ett interkulturellt förhållningssätt är oerhört viktigt på grund av det 

växande behovet av forskning inom den växande klyftan mellan olika kulturer i den så kallade 

utvecklade världen och resten av världen som ännu inte, av någon anledning, är en del av den. 

Enligt House bidrar interkulturella möten med en djupare insikt och förståelse om världen.  

Lahdenperä (1995) skriver att utbytesresor och studieresor ofta ingår som en del av den 

allmänna ambitionen om internationalisering i utbildningar och har blivit allt vanligare för 

både studenter och lärarutbildare. För att få en uppfattning om vad det innebär att arbeta med 

”Sverige i världen” och även med ”Världen i Sverige”, har därför resandet blivit en viktig 

arbetsform för internationaliseringsområdet. Lahdenperä menar vidare att det är viktigt att 

studieresor planeras och efterbearbetas i ett utbildningssammanhang eftersom det är en dyr 

undervisningsform som kan väcka skepticism från omgivningen om det inte fungerar som en 

metod för en utbildningsinsats. Studieresornas grundtanke är, enligt henne, att de ska ge 

möjlighet till intresse, empati och igenkännande med människor i andra kulturer och med 

andra levnadsförhållanden för att skapa positiva attityder och internationell förståelse. 

Lahdenperäs forskning pekar på att en resa både ger fysiska och estetiska erfarenheter inom 

kulturramen där kunskapsmål och upplevelsemål kombineras och ger ett mer bestående 

kunskapsintryck än bara undervisning om kultur. Eftersom man kan komma närmare det 

sammanhang som studeras på en studieresa kan kunskaper om landet fördjupas och 

inställningar samt fördomar förändras, menar hon. Personer som har kulturkompetens i den 

egna kulturen och i kulturen som besöks kan behöva fungera som kulturtolkar under resan, för 

att underlätta interkulturella möten där de olika kulturerna annars sätter begränsningar för 

kommunikationen, skriver Lahdenperä. Vidare är det också viktigt att någon har 

lokalkännedom och kontaktnät i landet i fråga så att man kommer in på olika 
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samhällsinstitutioner, förklarar hon. Lahdenperä poängterar att med god kulturkompetens ökar 

chansen för att resan och de kulinariska upplevelser som följer med den, upplevs som lyckade 

och positiva. Hon tydliggör också att en kulturkompetens underlättar i mötet med skolor, 

institutioner, eller andra officiella sammanhang där ömsesidig respekt och intresse är av stort 

värde. Studieresan sätter därmed perspektiv på det egna samhällssystemet, där vi ofta inte 

upplever att andra lösningar än våra egna finns, vilket kan bidra till en större medvetenhet om 

den egna kulturen. En studieresa kan, enligt Lahdenperä, innebära att man genom 

konfrontationen med en annan kultur blir medveten om sina egna fördomar och 

generaliseringar, där vi på ett nytt sätt kan reflektera över det egna kulturarvet. Genom att resa 

och få ökade kunskaper om ett nytt land eller en ny kultur och få insikt om andra gruppers 

levnadsförhållanden, kan vi närma oss människor med respekt, skriver hon, och på så sätt 

fungerar studieresan som en bra början till en interkulturell läroprocess. 

Lahdenperä (1995) menar dock att det behövs en längre process än enbart en enstaka 

studieresa för att förändra värderingar och attityder. Dessutom görs studieresor oftast i 

kollektiva framträdanden tillsammans med andra från sitt hemland, vilket minskar genuina 

möten på personnivå. Det blir också ett ojämlikt förhållande när den kultur man besöker blir 

ett studieobjekt och föremål för granskning medan man som gäst sällan får påpekanden om 

det som uppfattas som annorlunda i den egna kulturen, förklarar Lahdenperä. Vidare skriver 

hon att utan ett pedagogiskt upplägg kan studieresor sällan leda till större medvetenhet om 

sina egna kulturella föreställningar, attityder, värderingar eller uppfostran. 

Människans kulturomställning 

Om vi utgår ifrån att alla andra, oavsett bakgrund, är precis som en själv och att ett annat land 

ska vara precis som hemma kan kulturmöten bli chockartade, menar Bodin & Fant (1995). De 

förklarar att när vi kommer till ett annat land med en ny kultur startar en omställningsprocess. 

Först är allt nytt och spännande och vardagens trista rutiner känns långt borta för oss, men 

sedan börjar man så småningom sakna viktiga saker, vanor och företeelser hemifrån, förklarar 

de. Människor i det andra landet handlar på ett annorlunda sätt vilket kan innebära att 

irritation uppstår och en känsla av att inte bli förstådd, skriver de vidare. Efter en tid kan 

människan dock vänja sig vid den nya kulturens normer och värderingar och kan ta till sig 

delar av den, vilket betyder att en kulturomställning har skett, enligt Bodin och Fant. 
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Internationella kontakter i skolan 

Brodow (2005) har gjort en forskning på 121 grundskolor och deras internationella kontakter 

ur ett skolperspektiv. Hennes undersökning visar att internationella kontakter för lärare ger 

stimulans och motivation i arbetet. Vidare menar Brodow att internationaliseringsarbetet även 

leder till en personlig utveckling och lärarna som arbetar med internationella kontakter vill 

ofta driva arbetet vidare i skolan samt vidga skolans verksamhet vad gäller interkulturell 

pedagogik. Brodow förklarar att lärarna lättare upptäcker hur de själva jobbar när de möter ett 

annat skolsystem, och genom att utmanas av det annorlunda får de nya idéer som kan leda till 

att de ändrar sin egen undervisning. Genom att upptäcka och förstå skillnader i en utländsk 

miljö stärker lärarna sin interkulturella kompetens och genom möten med människor i en 

annan kultur knyts kontakter som blir viktiga i det fortsatta arbetet, enligt Brodow. Hon 

poängterar dock att internationaliseringen av skolan inte främst handlar om studieresor eller 

utbyten, utan om ett internationellt förhållningssätt som genomsyrar alla delar av 

verksamheten som en del av skolans kultur. Studieresor och internationella kontakter ska, 

enligt Brodow, fungera mer som en fördjupning i skolans internationaliseringsarbete och inte 

som själva kärnan. 

 

4.4. Sammanfattning och analys av litteraturen 

En självklar utgångspunkt för studien grundar sig i skolans styrdokument som föreskriver att 

det internationella perspektivet är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och utveckla en förståelse för den kulturella mångfalden. De fyra begreppen, 

kultur, mångkulturalism, interkulturell kompetens och interkulturell pedagogik, som 

preciserats som centrala inom ramen för vår forskning påvisar att kultur kan delas upp i 

synliga och osynliga artefakter, att mångkulturalitet handlar om kulturella skillnader, att 

interkulturell kompetens innebär att hitta sin egen ”tredje väg” och att interkulturell 

pedagogik syftar till att vidga elevers kulturella horisonter. Den tidigare forskningen har 

fungerat som ett teoretiskt stöd i problematiseringen och besvarandet av studiens 

frågeställningar, där vi uppmärksammat och valt ut relevanta ståndpunkter för området. 

Intressant är kulturella föreställningar och insikten om att vi ingår i en mängd olika kulturer 

där kommunikationen är ett avgörande verktyg. Vidare påverkar graden av kulturella 

skillnader omfattningen av annorlundaskap där ”vi och dom- attityder” är en del av ett 

etnocentriskt synsätt. Denna föreställning innebär att vi människor utgår från vårt eget 

beteende som det enda rätta och skapar stereotyper som ett medel för att skilja ”oss” från 

”dom” vilket kan leda till förödande misstolkningar. Med denna teoretiska utgångspunkt har 
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vår fortsatta litteraturforskning behandlat om lärarens interkulturella kompetens och 

kompetensutveckling som används i analysen av studiens resultat. Den medvetna läraren har 

förutsättningar för att lyckas med en interkulturell pedagogik, som är det viktigaste verktyget i 

processen för skolan som en kulturell mötesplats.  

 

Vidare belyser litteraturen att vi vuxit upp med ett etnocentriskt synsätt och nationella 

värderingar, varpå vi behöver få kunskaper om olika kulturers levnadsförhållanden och 

traditioner för att bli interkulturellt medvetna. Studieresor och interkulturella kontakter kan 

därmed fungera som en bra början i en kulturell läroprocess, vilket också varit studiens 

primära del. Kommunikation, kulturella möten och interkulturell kompetens kan 

sammanfattas som det vägvisande innehållet vi tagit grepp om och kommer fortsättningsvis 

fungera som den teoretiska ansatsen i analys och diskussion. Sammanfattningsvis vill vi lyfta 

fram hur fördomar genom mötet med en annan kultur kan leda till lärdomar.  

 

5. Metod 

5.1. Vetenskapliga metoder  

Vår studie bygger på en kvalitativ forskning där deltagarnas egna perspektiv är 

utgångspunkten för undersökningen. En nära relation till dem vi studerar anser vi vara att 

föredra i detta sammanhang för att få en uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt 

ur deltagarnas ståndpunkter. Vår strävan är att få en kontextuell förståelse för hur studieresan 

kan bidra till kompetensutveckling hos lärarna på en interkulturell nivå, snarare än att 

generalisera en större population. Därför kommer studien fokusera på kvalitativa metoder 

genom semistrukturerade intervjuer, fältforskning samt en för- och eftermätning enligt 

Brymans (2011) modell, för att kunna påvisa om den interkulturella kompetensen har 

utvecklats.  

 

5.1.1. För- och eftermätning 

Vår för- och eftermätning består av ett enkätformulär innehållande fem öppna frågor som 

lärarna får fylla i på egen hand, se bilaga 1 och 2. De två enkäterna är uppbyggda på samma 

sätt med samma frågor som besvaras före respektive efter studieresan. Den sista 

frågeställningen utvecklas dock vid eftermätningen för att få svar på huruvida lärarna tänker 

ur ett framtidsperspektiv.  
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Att använda sig av enkät som metod vid insamling av data har flera fördelar för vår studie. 

Enkäterna kan behovsanpassas genom att respondenterna kan besvara frågorna i lugn och ro 

när de själva känner att de har tid. För oss blir det relativt enkelt att bearbeta dessa data som 

syftar till att konkret kunna se en eventuell förändring i lärarnas svar, då enkätfrågorna är de 

samma i både för- och eftermätning. Vi har valt att enbart använda oss av öppna frågor för att 

lärarna ska få möjlighet att beskriva sina tankegångar kring frågeställningarna med egna ord. 

Enligt Bryman (2011) leder öppna frågor inte respondenterna i något viss rikting och ger 

utrymme för opåtänkta svar. 

Enkätfrågorna är utformade efter studiens frågeställningar och syfte med ett interkulturellt 

synsätt som utgångspunkt. Tanken är därmed att lärarnas svar ska kunna bidra till att besvara 

våra forskningsfrågor och problematisera dessa. Genom att precisera enkäterna utifrån de 

centrala begreppen kultur, interkulturell kompetens och interkulturell pedagogik ökar även 

sannolikheten för värdefull och relevant information för studien, menar Bryman (2011).   

 

5.1.2. Fältforskning  

Kärnan i fältforskning är, enligt Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009), deltagande 

observation och är vidare en bra metod för analysarbete av kulturella och sociala mönster som 

sker i olika grupper. I och med vår närvaro i Etiopien kan vi själva registrera de handlingar 

som äger rum på plats. Fältarbetet omfattar egna observationer där fältanteckningar 

kontinuerligt förts. Vårt deltagande gör det också möjligt att föra samtal och göra mindre 

intervjuer med lärarna i den verksamhet som studeras. Förhoppningen är därigenom att få en 

djupare förståelse av det vi ämnar undersöka. 

 

Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) förklarar också att en tydlig fokusering med ett 

bestämt tema är att föredra vid fältarbete eftersom tiden kan vara knapp, särskilt vid 

examensarbeten, vilket vi har tagit fasta på. Lärarnas interkulturella kompetens valdes som 

tema redan innan studieresan och har varit fokus för observationer, samtal och intervjuer i 

fältforskningen. 

 

Vårt analysarbete för fältstudierna utgår ifrån en tregradig tolkningsskala i enlighet med 

Elvstrand, Högberg och Nordvalls (2009) modell. De skriver att första graden av tolkningar 

innebär att vi för fältanteckningar på vardagsföreteelser som vi ser och hör i 

observationsmiljön. Denna tolkningsfas ligger sedan till grund för det fortsatta och mer 
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utvecklade analysarbetet. Utöver de vardagliga företeelserna kommer tolkningarna i den andra 

fasen ställas mot mer teoretiska begrepp på en akademisk nivå där tolkningsarbetet fokuserar 

på mer än enbart det uppenbara. Under tredje gradens tolkningar kommer vi att ha för 

avseende att tyda deltagarnas egna tolkningar där möjlighet finns att hitta dolda eller 

bakomliggande mönster och ifrågasätta dessa. Den sista fasen blir därmed en intressant del i 

problematiseringen av den interkulturella kompetensutvecklingen.  

 

5.1.3. Semistrukturerade intervjuer 

En metoddel i vår studie består av kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman (2011) lägger dessa 

intervjuer vikten vid intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar. Olika riktningar om 

vad som är viktigt och relevant för deltagarna får därmed gärna ta utrymme från de 

förbestämda huvudfrågorna. Vidare menar Bryman att kvalitativa intervjuer syftar till att få 

detaljerade och fylliga svar och kräver därmed en flexibilitet hos intervjuaren där följdfrågor 

måste anpassas och skapas under intervjun, vilket vi har arbetat efter. 

  

Den form av kvalitativ metod som vi ansett mest lämplig för vår studie är semistrukturerade 

intervjuer. Det innebär, enligt Brymans (2011) modell, att vi har utgått från specifika teman i 

utformandet av en intervjuguide som sedan har fungerat som en bas för intervjun, se bilaga 3. 

Frågorna har varit av öppen karaktär och har därigenom gett deltagarna stor frihet att på eget 

sätt utforma svaren. Frågorna i intervjuguiden behöver dock inte alltid komma i den tänkta 

ordningen, förklarar Bryman. Därför har vi försökt skapa en rörlighet i intervjufrågorna som 

anpassats efter deltagarens respons. 

 

Intervjufrågorna utgår från olika synsätt om kulturella faktorer som påverkat lärarna under 

tiden i Etiopien samt deras ställningstaganden till upplevelserna. Frågorna ger 

intervjupersonerna möjlighet att reflektera över interkulturell kompetensutveckling på ett 

personligt och skolmässigt plan samt ur ett vidare samhällsperspektiv. Den eventuella 

utvecklingen kopplas samman med studieresa som verktyg för en interkulturell läroprocess.  

 

5.2. Urval 

Vi har tagit fasta på några av Brymans (2011) huvudpunkter för metoden målinriktat urval 

som studien baseras på, där dokument, litteratur och deltagare har valts ut i direkt hänvisning 

till våra formulerade forskningsfrågor. Vi har inget intresse av att generalisera en stor mängd 

data ur en bredare population. Undersökningens mål är ett granska enskilda lärares tankar och 
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upplevelser om begreppen interkulturell kompetens och interkulturell pedagogik innan, under 

och efter studieresan till Etiopien, samt förena det insamlade materialet med relevanta teorier 

och aktuell forskning. Bryman menar att deltagarna i studien ska vara strategiskt lämpliga och 

relevanta för själva syftet, det anser vi lärarna vara då de arbetar med globaliserings- och 

internationaliseringsfrågor på sina arbetsplatser och har ett stort intresse för ett interkulturellt 

förhållningssätt gällande kompetens och pedagogik. Vår förhoppning är att kunna besvara och 

problematisera våra frågeställningar utifrån studiens utvalda deltagare. 

 

Bryman (2011) skriver att vi människor påverkas av kontextuella omständigheter och därför 

bör deltagarnas beteende observeras i flera olika sammanhang. För att få en helhetsbild av 

deltagarnas uttryckssätt och tankegångar gäller det således att inte studera dem vid ett enda 

tillfälle, utan i olika situationer på olika tidpunkter, menar han. Urvalet av deltagare föll 

därmed på de lärare som skulle delta i samma studieresa som oss eftersom vi då hade 

möjlighet att kunna få denna helhetsbild. Valet av studiens deltagare kan, enligt Bryman, även 

betraktas ur en bekvämlighetsaspekt eftersom lärarna sedan tidigare var kända för oss genom 

kvällskursen samt för att vi genom deras skolengagemang kunde ana att de var positiva till att 

ställa upp i vår studie. En närhet till deltagarna i form av tillgänglighet i tid och rum 

underlättade även för vår datainsamling av enkäter, intervjuer och fältstudier. 

 

Deltagarna för vår studie om interkulturell kompetensutveckling är de tre lärare som 

tillsammans med oss läst kvällskursen ”Pedagogisk verksamhet med världens i fokus”. 

Deltagarna bildar tillsammans en grupp verksamma lärare på förskole- och grundskolenivå i 

Östergötlands län. Alla har ett stort engagemang för globala och internationella frågor och 

arbetar med olika interkulturella projekt på sina arbetsplatser. Lärarna i studien har tilldelats 

de fingerade namnen Boel, Lisen och Gunilla i enlighet med Brymans (2011) etiska principer.  

 

5.3. Genomförande och bearbetning av data 

I genomförandet av studien började vi med att använda Brymans (2011) planeringsmodell för 

samhällsvetenskapliga forskningsprojekt på grundläggande nivå. Först och främst tog vi reda 

på vad vår institution på universitetet har för anvisningar och krav för ett examensarbete på C-

nivå och planerade omfattningen och utformningen av studien utifrån dessa. Tankar om ett 

interkulturellt perspektiv i undersökningen hade väckts hos oss långt innan kursen drog igång. 

Efter ett handledarmöte med respons på våra idéer klargjordes forskningsområdet och syfte 

samt utformningen av frågeställningar. De tänkta deltagarna för studien kontaktades i god tid 
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för att vi skulle försäkra oss om att undersökningen var genomförbar. Tidigare forskning 

valdes ut, bearbetades och sammanställdes innan studieresan genomfördes för att vi själva 

skulle få en teoretisk grund att stå på inom valt forskningsområde. Datainsamlingen gjordes 

enligt vår planering innan, under och efter resan. Spontana fältanteckningar som skrivits i 

stundens hetta på servetter, kvitton och näsdukar samlades ihop och skrevs rent. Enkäter 

sammanställdes och intervjuerna, som spelades in med bandspelare, transkriberades inom 

loppet av en vecka efter hemkomsten från resan. Resultaten behandlades och analyserades 

samt sattes i relation till tidigare forskning och utgjorde i sin tur grunden för studiens 

diskussionsdel. Under arbetsprocessen har en kontinuerlig handledarrespons skett parallellt 

med skrivarbetet.   

 

5.4. Etiska överväganden 

Bryman (2011) behandlar de grundläggande etiska principerna som gäller för svensk 

forskning utifrån fyra olika krav. Dessa krav berör deltagarnas integritet, anonymitet, 

konfidentialitet och frivillighet, vilka vi har tagit i beaktning i vår studie. Ett etiskt 

övervägande från vår sida har varit hur vi ska formulera våra intervjufrågor och enkäter så att 

de kan förbli personliga men inte privata och upplevas som obehagliga. Då den kvalitativa 

studien, enligt Bryman, utgår ifrån lärarnas syn på den egna kulturella kompetensen och dess 

utveckling kan frågorna inkräkta på den privata sfären. I och med denna problematik har vi 

enbart använt oss av öppna frågor där lärarna själva avgör vad de vill delge oss. Under 

arbetets gång har vi tydliggjort vad vi studerar och varför, lärarna har dessutom varit väl 

insatta i studiens syfte.  

 

5.5. Metoddiskussion  

Metoderna för datainsamlingen anser vi har varit relevanta och de har gett oss ett brett 

underlag för studiens resultat och diskussion. Under arbetets gång har vi dock kommit till 

insikt med vissa svårigheter som metoderna har medfört och som vi närmare ämnar diskutera. 

 

En nära relation till studiens deltagare har varit oundviklig i och med gruppresan till Etiopien. 

Vi har bott, ätit och upplevt saker tillsammans från morgon till kväll vilket för studiens del har 

varit på gott och ont. Närheten till våra undersökningspersoner har gett oss många värdefulla 

observationer och uttalanden, samtidigt blir närheten svår att hantera när det gäller att behålla 

en viss distans till lärarna och upprätthålla en professionell forskningsroll. Balansen mellan 

närhet och distans har för oss inte alltid varit helt självklar i olika tolkningssammanhang.   
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Enkäterna i för- och eftermätningarna har i vissa frågor visat på en liten förändring 

svarsmässigt. Problematiken tror vi beror på att lärarnas kompetens inom området för vår 

forskning redan var stark innan resan. Vi upplever i efterhand att det var ett klokt val att 

använda enkäterna som ett komplement till intervjuerna och fältforskningen och inte enbart 

bygga studien på för- och eftermätningar.  

 

Att bedriva fältstudier kan framstå som okonstlat till en början men kräver ett omfattande 

arbete enligt Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009). För oss har det bitvis varit svårt att veta 

vilka observationer som kommer bli relevanta för studien i ett senare skede. Det har lett till att 

en stor mängd fältanteckningar har förts och att vi i efterhand har fått sålla bland dessa. 

Elvstrand, Högberg och Nordvall beskriver just att allt insamlat material, alla intryck och 

tolkningar tar lång tid att bearbeta innan forskare kan presentera resultaten i en studie.  

 

I enlighet med Bryman (2011) har det blivit tydligt att öppna frågor i intervjuerna har krävt 

mycket av respondenterna. Samtalen under intervjuerna har bitvis kommit från de olika teman 

vi ämnat diskutera, och för oss som intervjuare har det varit svårt att inte ställa ledande frågor. 

Bryman menar att semistrukturerade intervjuer kräver kompletterande frågor för att resultatet 

ska kunna besvara det tänkta syftet vilket vi också fick bekräftat.  

 

Eftersom det inte finns något intresse för generalisering och mätning i vår studie blir inte 

heller de kvantitativa begreppen validitet och reliabilitet, som enligt Bryman (2011) är svåra 

att överföra till kvalitativ forskning, användbara i arbetet. Vi har därför valt att diskutera 

studiens kvalitet utifrån Guba och Lincolns (1994) alternativa begrepp, tillförlitlighet och 

äkthet. Vi upplever att studien är trovärdig eftersom vår forskning utförts enligt Guba och 

Lincolns regel att den sociala verksamhet som studerats uppfattats och beskrivs på ett verkligt 

sätt. I studien finns en tät beskrivning av resultaten där fokus ligger på det som är kontextuellt 

unikt vilket, enligt forskarna, gör att resultaten blir överförbara till en liknande miljö. Vidare 

menar Guba och Lincoln att det krävs en fullständig redogörelse av forskningsprocessens alla 

faser för studiens pålitlighet, vilket vi tillsammans med vår handledare arbetet efter. Det ska 

även vara uppenbart att studiens författare inte tillåtit egna värderingar påverka 

undersökningen, menar forskarna. Vi har därmed låtit flera oberoende granskare läsa studien 

för att styrka och konfirmera en objektivitet. När det gäller arbetets autenticitet har vi i största 

möjliga mån gett en rättvis bild av deltagarnas åsikter och uppfattningar samt varit noggranna 
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vid analys och insamling av data för att bibehålla en äkthet i studien i enlighet med Guba och 

Lincolns regler.  

 

6. Resultat 

Resultatet av studiens empiri presenteras nedan i en kronologisk ordning av den bearbetade 

datainsamlingen. I förmätningen förevisas resultatet av varje enskild lärares svar på 

enkätfrågorna. Vidare följer resultatet av fältforskningen där resan skildras utifrån våra egna 

iakttagelser av kontraster och intryck, likheter och skillnader med Sverige, fördomar och 

lärdomar samt insikter och observationer. För att ge en så verklig bild som möjligt och 

förmedla en känsla av upplevelserna och intrycken av mötet med Etiopien presenteras 

fältforskningen utifrån en impressionistisk skildring, som enligt Alvesson och Köping (1993), 

innebär att forskarna vill förmedla en verklig scen vid ett specifikt tillfälle, där texten uttrycks 

på ett målande och personligt sätt. I denna del har vi fokuserat på gruppen som helhet. 

Intervjuerna är uppdelade efter de tre lärarna och resulterar i deras enskilda upplevelser och 

tankar om resan. Avslutningsvis presenteras eftermätningens individuella resultat där 

skillnader från förmätningen sammanförs.  

 

6.1. För- och eftermätning 

Boel 

För Boel innebär begreppet kultur sitt eget sätt att förhålla sig till omvärlden, samt 

uppfattningen om att det är vackert, bra och rätt. Interkulturell kompetens beskriver hon som 

att ha en förståelse för att alla andra är lika präglade av sin omvärld som hon själv är. 

Dessutom upplever hon att det inrymmer att ha en kunskap om flera olika sätt att förhålla sig 

till livet. Sin egen interkulturella kompetens hänvisar hon till sina 15 år i arbetslivet där hon 

arbetat med barn, vuxna och ungdomar från hela världen. Hon har dessutom haft kollegor och 

vänner från olika länder och varit på studieresor i bland annat Latinamerika, Bosnien och 

Danmark. Vidare menar Boel att hennes ämnesstudier under lärarutbildningen i 

samhällskunskap, historia och religion, har fött ett intresse att veta mer om världen och de 

skeenden som påverkar den. Under begreppet interkulturell pedagogik förklarar Boel att det 

för henne innebär att först och främst ta reda på var individen som hon ska undervisa befinner 

sig. Att kunna visa på likheter i till exempel språket och sederna mellan olika kulturer och 

Sverige, samt se till att elevernas kunskaper om hemlandet kommer fram och synliggörs i 

undervisningen, är också något som kännetecknar den interkulturella pedagogiken enligt 
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Boel. Hon tycker vidare att det är viktigt att man som pedagog undviker att säga meningar 

som ”så gör vi i Sverige” eller ”så här är det i Sverige”, samt att man låter det få ta tid för 

nyanlända elever att utforska och förstå den svenska skolan. Hennes eget engagemang med 

interkulturella frågor i skolan idag handlar om strider för modersmålsundervisning och 

modersmålsstöd i förskolan där hon värnar om barn och elevers rätt till sitt språk. Boel arbetar 

dessutom för allas lika värde och människans okränkbarhet.  

 

I Boels enkätsvar i eftermätningen, förklarar hon begreppen kultur och interkulturell 

kompetens på samma sätt som i förmätningen. När hon ska beskriva sin egen interkulturella 

kompetens har hon i eftermätningen lagt till att den är ganska god, men att den förmodligen 

kan bli bättre. Vidare omformulerar hon begreppet interkulturell pedagogik med innebörden 

att anpassa undervisningen till dem som man undervisar, samt att ha en förståelse för att andra 

har en annan syn på kunskap och lärande. När Boel avslutningsvis reflekterar över hur hon 

ska arbeta med interkulturella frågor i skolan i framtiden, tänker hon att hon ska ha ett globalt 

perspektiv i undervisningen och ta in världen mer i alla ämnen. På så sätt kan hon ta ansvar 

för att eleverna blir mer medvetna om varför världen ser ut som den gör när det gäller till 

exempel orättvisor, miljö eller religioners inflytande.  

 

Lisen 

När Lisen förklarar vad begreppet kultur inrymmer för henne skriver hon att det är vad som 

binder samman individer till en grupp där gemenskap och tillhörighet skapas. Hon upplever 

vidare att kultur är något som förs vidare genom arv och tradition och bidrar till hur 

människan lever i sin vardag. Interkulturell kompetens förklarar hon som att ha förståelse och 

öppenhet för olika traditioner, vanor och rutiner samt kunskap om hur dessa olikheter ska 

kunna sammanflätas. Hon beskriver också att interkulturell kompetens innebär att man i den 

ärvda kulturen kan utvecklas och förändras. När Lisen beskriver sin egen interkulturella 

kompetens menar hon att hon genom sin nyfikenhet och genom nyanlända elever som 

kommer från hela världen, hela tiden lär sig nya saker. Hon menar vidare att hon även har 

förståelse för att det finns olika kulturer inom ett land eller område, precis som det finns olika 

kulturer inom Sverige. Begreppet interkulturell pedagogik relaterar hon till undervisning där 

man öppnar upp och visar mängden av likheter och skillnader, både lokalt och globalt. Att 

samarbeta med skolor i andra länder, både i Norden, Europa och hela världen, samt låta olika 

synsätt, inlärningssätt och arbetsområden komma in i skolan, ser Lisen som utmärkande för 

interkulturell pedagogik. Hon arbetar själv med interkulturella frågor i skolan idag genom att 
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bland annat ha ett flerårigt fadderskap mellan nyanlända immigranter och flyktingar, och 

infödda boende svenska elever, samt genom samarbetsövningar och värderingsövningar. 

Dessutom förs diskussioner, och seminarier samt presentationer hålls om olika maträtter, 

högtidsfiranden och centrala rutiner i olika delar av världen. Vidare arbetar Lisen med filmer, 

bilder och nyhetssändningar som berör interkulturella frågor, och därtill finns ett samarbete 

och utbyte med andra länder i olika projekt som bidrar till att hon även kan resa med elever. 

Hon betonar också vikten av samtalets betydelse när det kommer till arbetet med 

interkulturella frågor i skolan.  

 

I Lisens eftermätning förklaras begreppet kultur på ett likvärdigt sätt som i förmätningen men 

begreppet har kommit att benämnas som ”personlighet” för en grupp, ett land och ett folkslag 

där också oskrivna regler, ritualer, seder, mat, musik och språk inryms. En interkulturell 

kompetens har utvecklats från att omfatta förståelse och en öppenhet för hur kulturer möts till 

att omfatta kulturers och människors påverkan av varandra. I beskrivningen av den egna 

interkulturella kompetensen i eftermätningen framkommer begreppet kulturidentitet som 

centralt, där hon menar att hon själv har en svag kulturidentitet och har insett att hon bör få 

varligt fram i mötet med människor med stark kulturidentitet.  Begreppet interkulturell 

pedagogik har utvecklats från innebörden att öppna upp för, och visa mängden av, olika 

kulturer till att istället låta elever själva möta kulturer från hela världen. Hon betonar vidare 

globala frågor och det solidariska ansvar vi har för miljö och människa. När Lisen beskriver 

sitt framtida arbete med interkulturella frågor i skolan tänker hon sig att genomföra 

samarbetsprojekt, värderingsövningar, vänortsklasser med ömsesidigt besök, lärarutbyten 

samt arbeten med exempelvis SOS barnby i Bolivia, Worlds Childrens Prize, FN:s 

barnkonvention, Millenniemålen, och andra politiska beslut och förslag. 

 

Gunilla 

Begreppet kultur beskrivs av Gunilla som otroligt omfattande. Hon väljer att förklara kultur 

utifrån ett annat ord – livsstil. Livsstil inrymmer allt i en människas leverne och är också 

tillhörighetsbetingat, menar hon. Gunilla anser att livsstil innebär allt från vardag, traditioner 

och seder till identitetsskapande, som i allra högsta grad är beroende av nationalitet och andra 

grupptillhörigheter. Kultur kan också vara konstnärligt och artistiskt betingat som i sin tur är, 

eller åtminstone bör, spegla den egna eller en nationalitets kultur, förklarar hon. Interkulturell 

kompetens innebär för Gunilla att ha en medvetenhet om den egna och andras kultur samt att 

ha en öppenhet för att ta emot och hantera människor och situationer från den egna och från 
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andra kulturer. I begreppet ligger också att ha kunskap om att världen ser ut på olika sätt i 

olika delar samt kunna förstå och ha kunskap om bakomliggande orsaker till detta, enligt 

Gunilla. Sin egen interkulturella kompetens beskriver hon som mycket god med hänvisning 

till att hon under tio år inom yrket, på en mångkulturell skola, har försökt att medvetandegöra 

sig själv, men också andra, om olika kulturer. Vidare har hon försökt att fortbilda sig samt 

utveckla sig själv, elever och kollegor när tillfälle funnits. Hon berättar också att hon arbetat 

med utbytesprojekt inom Europa och i andra länder, vilket hon upplever har ökat hennes 

interkulturella förståelse och kompetens, precis som de privata resor och utbyten, inom och 

utom Sverige, som hon också har gjort. Innebörden av interkulturell pedagogik innebär för 

Gunilla att man som lärare medvetet jobbar med förståelsen för det som är lika respektive 

olika samt att aktivt söka efter utbyten eller metoder för att ge eleverna den kompetens de 

faktiskt behöver i vår allt större och gränslösa värld. Hon poängterar att detta kan genomföras 

inom vilka ämnen som helst, med vilket fokus som helst. Det viktiga för Gunilla är, oavsett 

metod, mötena. Hennes eget arbete med interkulturella frågor i skolan idag kan både vara 

planerat arbete men också i det spontana arbetet med elever. Gunilla menar att det uppstår 

många tillfällen till arbete kring interkulturella frågor, eftersom skolan hon arbetar på har 

elever och lärare med många olika nationaliteter. Som språklärare arbetar hon aktivt för att 

göra undervisningen så autentisk som möjlig genom att till exempel låta eleverna läsa 

”riktiga” dagstidningar, böcker och texter, samt uppmuntrar till, och deltar i internationella 

utbyten. 

 

I Gunillas eftermätning framkommer att begreppet kultur uppfattas på samma sätt som i 

förmätningen. Interkulturell kompetens har utvidgats från innebörden att ha kunskap, 

öppenhet och en medvetenhet om andra kulturer till att innefatta att handla utifrån 

omständigheter och kunskap om människor och deras kultur. Vidare beskriver Gunilla sin 

egen interkulturella kompetens som god med hänvisning till förmätningen. Begreppet 

interkulturell pedagogik inrymmer också detsamma som beskrivits i förmätningen. Gunilla 

kommer i det framtida skolarbetet med interkulturella frågor fortsätta att aktivt jobba med att 

ge eleverna största möjliga förståelse och kunskap för sin egen och andras kultur.  Hon 

berättar avslutningsvis att hon också kommer starta projekt där kulturella utbyten kommer att 

göras.  
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6.2. Fältforskning 

Kontraster och intryck 

Planet landar i Etiopiens huvudstad Addis Abeba tidigt på fredagsmorgonen efter en lång resa 

från ett kyligt Sverige. Yrvakna och förväntansfulla kliver vi ut från planet och omfamnas 

drastiskt av den afrikanska värmen. Lukten av rök, värme, matrester och skit beskrivs som ett 

träffande och härligt intryck av Afrika, ”jag går igång på det” skrattar en i gruppen som 

tidigare besökt Etiopien. En känsla av att vara en liten minoritet sveper över oss när vår grupp 

vandrar längs Addis gator med annorlunda kläder och ett västerländskt utseende. Kontrasterna 

vidgas ytterligare när vi åker vidare mot vår huvuddestination Bahir Dar, med en genuin 

afrikansk landsbygd. Här möts vi av en flygplats med grusgrund där bagaget bärs av 

flygplatspersonalen på ryggen för att sedan hej vilt slängas upp på taket i höga staplar på den 

minibuss som ska ta oss till hotellet. Vägen in till Bahir Dars stadskärna kantas av människor 

och djur som vandrar med packning längs vägkanten. Insvepta i sjalar och med knaggliga 

trästavar får vi en bild av ett herdefolk. Det är en fascinerande syn som får några i gruppen att 

fundera över vart alla människor kommer ifrån och vart de ska. Gruppen reagerar dessutom på 

att det är kvinnorna som bär de tyngsta lassen. Landskapet som breder ut sig framför oss, 

känns trots avståndet bekant med Sveriges öppna, böljande slätter.  

 

Vi slås av många fler kontraster och starka intryck under de följande dagarna i Bahir Dar. 

Något som förvirrar oss alla är Etiopiens avsaknad av universell tid. Landet har annan tid för 

att beskriva dygnets rytm, medan klockorna fortfarande visar vår analoga tid. När den 

universella tiden visar 8.00 på klockan säger etiopierna att klockan är 14.00. Dessutom har de 

annan tideräkning och andra bokstäver vilket gör det hela ännu mer komplext. Etiopiernas 

gemenskap och umgänge med varandra är något som vi diskuterar i gruppen tillsammans med 

människor vi möter. En vis man uttrycker sig på följande sätt om Sveriges gemenskap: ”You 

feel the common cold”. Han menar att det kalla Sverige är dubbelsidigt och kan ses som kallt 

och mörkt utifrån klimatet och årstiderna, men uttrycket speglar även en kylig stämning vi har 

mot varandra. Gruppens resonemang resulterar i om detta kan bero på att etiopierna vistas mer 

utomhus tillsammans medan vi i Sverige sitter inne ensamma framför TV:n. Frågan är om vi 

svenskar är inne mer på grund av kylig mentalitet eller på grund av ett kyligt klimat, funderar 

en i gruppen över.  

 

Vi möter tjejer, killar, män och kvinnor, gamla som unga gåendes hand i hand, vilket vi i 

gruppen uppmärksammat och diskuterat. Det är tydligt att det är ett sätt att lyfta fram vänskap 
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på, och inte på något vis sexuellt, vilket gruppen sätter i kontrast till den egna verkligheten i 

Sverige där ett liknande beteende hade uppfattats just så. Att vänta barn i Sverige, och att allt 

runt omkring alltid ordnar sig, tas ofta för givet, enligt gruppen. Alla fick verkligen upp 

ögonen för detta i mötet med etiopiska kvinnor som berättar om landsbygdens problematik 

med avsaknad av sjukhus och vård. En kvinna på en klinik vi besökte beskriver att två dagars 

promenad till närmsta buss mot ett sjukhus som saknar resurser inte är en ovanlighet. 

Mammaledighet är heller inte en självklarhet för de kvinnor som arbetar, och förskola är ett 

nytt och kostsamt fenomen. Våra samtal ger oss perspektiv på vår egen trygga, inrutade värld 

och ger oss bestående känslomässiga minnen, konstaterar en i gruppen. Vilka kontraster! 

 

Likheter och skillnader med Sverige 

En morgon tar vi den lokala taxin, en badjadsh, som rymmer tre personer och liknar en 

flakmoppe med ett innertak prytt av fransar, gardiner och diverse utsmyckningar, till den 

privata skolan Bahir Dar Academy. Det är trångt, svettigt och trafikens tutande är 

öronbedövande. Här finns inga trafikregler, trots kravet på körkort, som får oss att häpna. 

Dammet yr när taxin bromsar in framför skolans portar. Vi kliver in i ett klassrum som ser ut 

som vilket svenskt klassrum som helst med bilder, bokstäver och material på väggarna. 

Bänkarna är placerade på liknande sätt som vi är vana vid hemma, men skillnaderna blir 

snabbt tydliga. Eleverna kommer in tysta i klassrummet, bärandes skoluniform, de räcker 

snällt upp handen, ställer sig upp vid tilltal och är ivriga och engagerade i sin läromiljö. 

Läraren, iklädd en vit lång rock, utstrålar en pondus som vi förstår inte ifrågasätts.  En 

”wowkänsla” slår oss alla och vi förundras över hur vi skulle kunna få med oss lite av denna 

disciplin till Sverige. Det är en årskurs 1 vi besöker, där alla elever kan läsa, skriva och räkna 

på både engelska och amharik. Vi kikar lite försiktigt i skolböckerna och ser till vår 

förtjusning att meningarna börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, det finns tydliga 

rubriceringar, bokstäverna är raka och grammatiken är god. Duktiga elever lyfts fram på ett 

sätt som vi i gruppen inte är vana vid, där exempelvis en elevs procentuella kunskapsnivå 

skrivs ut, ramas in och sätts upp på kansliet tillsammans med ett fotografi på eleven och 

dennes stolta föräldrar. Flera i gruppen kommenterar nivån i årskurserna och konstaterar att 

Sverige ligger flera steg efter. Helt plötsligt kliver läraren ut från klassrummet, obekymrad om 

eleverna, medan vi vilsna står kvar. Vi förstår snart att lektionen är slut. Vi är vana vid ett mer 

omhändertagande sätt mot eleverna, menar en av oss i gruppen, och konstaterar att lärarens 

roll skiljer sig åt mellan länderna. Så lika men ändå så olika. 
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En ljummen kväll i skenet av en brasans sprakande lågor sitter vi på en restaurang 

tillsammans med personal och ansvariga för Bahir Dar Academy. I väntan på maten inser vi 

att flera av oss sitter och fumlar med våra mobiltelefoner och försöker få kontakt med 

omvärlden genom ett knaggligt och näst intill obefintligt telenät. Pinsamt, tänker vi alla, och 

lägger snabbt ner telefonerna i väskorna. Kvällen fortsätter i gemytlig stämning när en telefon 

plötsligt ger ifrån sig en ilsken melodi. Förtvivlat letar vi svenskar efter syndabocken i 

gruppen, men blir snart förvånade när rektorn för skolan lugnt och sansat plockar upp sin 

telefon och pratar ljudligt med sin samtalspartner en bra stund. Gruppen konstaterar att det 

som gäller i Sverige och anses vara en oskriven regel, inte gäller här. Fler liknande 

kulturkrockar och halvkomiska situationer inträffade vid flertalet tillfällen under resan.  

Alla kontraster gruppen möter gör det lätt att fokusera på skillnader istället för likheter. 

Påtagligt för alla är att vi har olika livsfilosofier där exempelvis många barn ses som en 

rikedom i Etiopien, även då föräldrarna inte kan försörja dem, vilket skiljer sig från Sveriges 

levnadsmentalitet. I gruppen konstateras att oavsett olikheterna vi lätt lägger märke till i mötet 

med en annan kultur, är vi alla människor på samma jord. ”Shit the same”, uttrycker en av oss 

plötsligt en kväll och menar att även om du är född här och jag är född där så behöver vi inte 

vara så annorlunda. Vi är individer och värdesätter samma saker och har samma tankar, där 

alla, enligt gruppen, har en inneboende drivkraft och skyldigheter gentemot varandra.  

 

Fördomar och lärdomar 

Etiopiens vänliga människor gjorde starkt intryck på oss alla, men trots deras värme var 

gruppen ändå på sin vakt. Tyvärr hamnade vi alla i situationer där våra fördomar gjorde oss 

påminda. Ett exempel på en sådan situation inträffade under besöket till Bahir Dars berömda 

vattenfall där en liten pojke agerade guide för gruppen. Många spännande historier delgavs av 

pojken som förklarade att vattenfallet var hälften så stort denna tid på året med tanke på 

torkan i landet. Han frågade oväntat en i gruppen om en birrsedel. Hon antog direkt att pojken 

ville ha dricks för guidningen och blev lite stött och gav honom därför inga pengar. Pojken 

sprang då iväg, men kom snabbt tillbaka med en birrsedel och ropade efter henne: ”Miss, 

Miss..look here”. På sedeln fanns en bild av vattenfallet i sin fulla kapacitet som han var ivrig 

att visa för gruppen. I senare samtal med gruppen framkom att de skämdes för att ha misstrott 

pojken att vilja ha pengar, när han bara ville visa upp stadens stolthet.  

 

En lärdom kan dras av upplevelserna i den andra kulturen är att vi har mycket att lära av 

varandra, inte bara de av oss. Det handlar om att lära känna och förstå varandra i en 
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tvåvägskommunikation, fastställer gruppen, och menar att svenskar har en förmåga att slå sig 

själva för bröstet i många avseenden. Ett exempel som tydliggör att vi har att lära av Etiopien 

är att eleverna i högre utsträckning än i Sverige klarar de nationella målen i de olika ämnena.  

 

Insikter och observationer 

Redan efter ett par dagar i landet kan flera av oss i gruppen instämma om nya insikter vi 

tillägnat oss som motsäger de kulturella föreställningar vi hade innan resan. Den 

interkulturella kompetensen gruppen trodde sig besitta har ställts på sin spets och utvecklats i 

många avseenden. Mötet med landet har fått oss alla i gruppen att tydligare skapa en distans 

till oss själva och vår egen kultur samt gett oss en större medvetenhet om olika 

levnadsförhållanden. Många globaliseringstankar har därmed väckts hos oss alla vilka vi tar 

med oss tillbaka till Sverige och till den svenska skolan.  

 

Resorna vi gjort i Etiopien har öppnat upp allas ögon för den utveckling som pågår i landet. 

Gruppen har observerat att det trots en dålig ekonomi, och restriktioner för ägande av mark, 

ändå byggs för fullt. Enligt många etiopier vi talat med upplevs det motsägelsefulla byggandet 

som Guds plan. Höghus tornar upp sig framför oss och tillväxten är påtaglig i städerna. Det vi 

ser är dock bara en bråkdel eftersom landsbygdens utveckling står still, samstämmer gruppen. 

Segregationen är ett faktum och ”innan alla är med på det här tåget kommer det gå många år”, 

menar en i gruppen.  

 

6.3. Intervjuer 

Boel 

Boel inleder en längre intervju med att berätta om hennes starkaste upplevelser av de synliga 

kulturella faktorerna i den nya kulturen hon mött under resan. Hon var mycket fascinerad över 

naturen med de öppna landskapen, som påminner om naturen i Sverige. Det finns så mycket 

att uppskatta i Etiopien som vi även uppskattar hemma, menar hon. Den största religionen i 

landet är kristendomen, vilken hon upplevde som mycket kraftfull, och uppfattades av henne 

som mer muslimsk i uttryckssätt och livsstil. Samtidigt menar hon att det är svårt att svara på 

vad som är religion i förhållande till kultur. Boel tog också upp kulturfenomenet konst och sa 

”den konst jag stött på var så barnsligt gestaltad, och jag upplever inte att vi svenskar 

uttrycker oss på samma sätt”. Musiken, med mycket inslag av trummor, uppfattade hon som 

reggaeinspirerad och dessutom härlig att lyssna till. Boel berättar att hon hade förmånen att ha 

TV på sitt hotellrum där hon en kväll tittade på etiopiska Idol. Uppträdandena i programmet, 
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och även de musikvideos som visades senare, innehöll den traditionella etiopiska folkdansen 

som Boel också sett på en restaurang i Addis Abeba. Alla, gamla som unga, dansar samma 

dans eller variationer av den, och Idol liknar till exempel inte alls den amerikanska versionen 

av samma program. Boel ställde sig frågan om dansen var modern eller ålderdomlig, med 

tanke på att dansarna ofta använde vapen som rekvisita. Språkmässigt anser Boel att det finns 

en brist av det inhemska språket i skolundervisningen. Hon hade exempelvis inte sett några 

etiopiska författare representerade på biblioteken. Engelskans övertag leder till en 

halvspråkighet, menar Boel, eftersom båda språken tillämpas på en medelmåttig nivå. Bortsätt 

från de tidigare synliga kulturella företeelser som Boel fäst uppmärksamhet vid upplevde hon 

att maten var svår att förstå sig på. För henne var den stark och komplicerad, ”ingen höjdare”, 

förklarar hon. Men hon menar ändå att befolkningen i landet måste ha ansett maten som fin 

och delikat eftersom de alltid valde den trots att det fanns andra alternativ på menyn.       

 

Osynliga kulturella faktorer hade Boel funderat en del över innan resan. Hon tänkte att det var 

bäst att packa heltäckande kläder så som byxor, långkjolar och tröjor med hel ärm. Det visade 

sig sedan att mycket var tillåtet, och att heltäckande klädsel inte var ett måste nu. Hon 

uppfattade detta som att landet var på väg mot en modernisering. Etiopien var mycket friare 

än jag först trodde, berättar Boel vidare. Alla kunde hålla varandra i handen, män och kvinnor, 

män och män eller kvinnor och kvinnor. Det var en härlig syn, vilket i Sverige säkert kunde 

ha misstolkats, förklarar hon. Överlag var människorna väldigt snälla och vänliga, de 

framhävde sig inte så som vi svenskar ibland gör, påpekar Boel. 

Boels egen syn på svensk kultur är att vi svenskar generellt sätt är oerhört reserverade mot 

främlingar. Hon vill gärna överskrida dessa föreställningar men menar samtidigt att hon länge 

funderat över ett specifikt dilemma. Om hon steg på en buss och den var helt tom på 

människor sånär som på en person, skulle hon aldrig sätta sig bredvid honom eller henne. Hon 

förklarar att det beror på hennes historiska kulturella prägling. Att äta med kniv och gaffel, 

inte ha fingrarna i maten och inte lämna mat på tallriken är andra exempel på hur kulturen 

påverkat efterkrigstidens barnbarn, menar Boel vidare. Till skillnad från andra kulturer skryter 

vi svenskar inte om hur många barn vi har eller om deras och våra karriärer, vilket kan sättas i 

kontrast till andra kulturer hon mött. Boel berättar att när hon säger att hon har två barn kan 

hon få reaktionen ”stackars dig, har du bara två barn” av kvinnor från andra kulturer där det är 

fint att ha många barn. Boel försöker då att förklara hur lycklig hon är över sina två barn, men 



37 
 

de olika synsätten kan lätt leda till kulturkrockar, förklarar hon. Jag försöker alltid att 

behärska mig, vilket jag upplever vara typiskt svenskt, berättar hon. 

Boels egen kulturella syn i form av ”vi och dom- attityder” och missförstånd påverkades 

under resan. Begreppet fattigdom fick ses ur sin rätta synvinkel vilket fick henne att fundera 

över varför världen ser ut som den gör. Hon menar att dessa viktiga globala frågor om 

orättvisor och fattigdom är frågor som behöver belysas och reflekteras över i skolan. Varför är 

vissa fattiga och andra inte, och hur samspelar verkligheten med våra västerländska 

kolonialinsikter, funderar hon. Att misstro folk och att vara skeptiskt mot en ny kultur är inget 

nytt fenomen i världen, menar Boel. Det är som om att man väntar på att bli lurad av personal 

på hotell, restauranger eller av taxichaufförer, säger hon. Den nya kulturen bjöd dock på en 

människovänlig atomsfär där hon sällan kände sig vilseledd, vilket var en positiv insikt, även 

om känslan att bli lurad ändå fanns där någonstans i bakhuvudet. Visst gick jag på några 

kulturtabbar, berättar Boel. Hon sa till exempel ”grattis till er som bor i landet där den första 

människan, Lucy, hittades”, vilket tolkades helt fel då de personerna var kristna och tror på en 

religiös världsbild där Adam och Eva var de första människorna på jorden. Med kulturkrockar 

kommer lärdomar, menar hon, vilket hon har med sig det i bagaget till nästa kulturmöte. 

Boel anser att man växer som människa för varje resa man gör, även på charterresor. Det 

gäller att se bakom ytan på varje ny kultur man möter för att skaffa sig en interkulturell 

medvetenhet. Om man är positiv till resor finns även en vilja att lära sig, förklarar hon. Det är 

även bra att se hur andra har det för att uppskatta vår egen verklighet, vilket också kan bidra 

till att viljan att hjälpa andra blir starkare. Boel menar att vi måste ”lägga mer krut på att 

förstå världen” och inse att utvecklingsländerna inte ligger efter oss för att de är dåliga. Vi 

måste vidare lära barn i skolan att demokrati inte är något som kan tas förgivet utan är något 

vi måste kämpa för, likväl som kvinnans frigörelse. ”Jag åker gärna på fler studieresor”, 

framhåller Boel.  

Boel förklarar vidare att hennes interkulturella kompetens har utvecklats av resan. Genom alla 

möten hon varit delaktig i har hon skaffat sig en större säkerhet i sig själv och i sin 

framtoning. Hon är mer bekväm i vad, hur och när hon ska säga saker i olika kulturella 

sammanhang. Dessutom har hon erhållit en kompetens genom mötena med alla barn och 

föräldrar i Etiopien. Boel menar att hon fått en ny förståelse för vilka förväntningar som finns 

hos föräldrar från den nya kulturen, vilket hon upplever som otroligt betydelsefullt när det 

kommer till den svenska skolans verksamhet i dagens mångkulturella samhälle.   
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Lisen 

I en längre intervju berättar Lisen om de synliga och osynliga kulturella faktorer hon 

uppmärksammat under resan. Det synliga för henne var först och främst bostadshusen i 

landet, som inte var byggda på höjden utan jäms med marken. Hon kopplar detta fenomen till 

hennes elever i en internationell klass och påpekar att det inte kan vara lätt att komma från en 

kultur till en annan och behöva bosätta sig på höjden, som vi till stor del gör här i Sverige. 

Etiopien är dock under utveckling, menar Lisen, som har sett hur höghus tar form i städerna 

Addis Abeba och Bahir Dar. Ett annat synligt kulturellt fenomen var enligt Lisen den nya 

matkulturen. Hon säger ”I Sverige äter vi för att njuta och ha trevligt, medan etiopierna äter 

mer för att överleva, man åt lite när man åt”. Det fanns inga speciella tider för mat som hon 

kunde känna igen från sin egen kultur men däremot serverades det ofta och gärna kaffe, enligt 

traditionell ceremoni, när gäster var på besök. Den nya kulturen bjöd på en ”här och nu” 

mentalitet, vilket Lisen uppfattade som annorlunda men beundransvärd. Språket hade också 

fångat hennes intresse och hon berättar om känslan hon fick av att komma till ett land där 

tvåspråkighet, till och med flerspråkighet, lyfts fram som en central del i skolan och i 

samhället. Lisen drar paralleller till Sverige i den frågan och menar att i hennes kultur är det 

svenskan som lyfts fram och anses som det viktigaste språket. I Etiopien hade däremot 

människorna uppfattningen om att ett universellt språk, så som engelskan, är mer 

framträdande och betydelsefullt för landets utveckling och framtid, menar hon, där ett 

inhemskt afrikanskt språk inte är gångbart i den globala världen. Engelskan bildar ett språk 

för nationens framgång i Etiopien medan engelskan i Sverige blir en framgång enbart för 

individen, anser hon.  

 

De osynliga kulturella faktorerna som Lisen uppmärksammade var könsrollerna och 

fördelningen av arbetsuppgifter mellan män och kvinnor. Hon berättade om sina erfarenheter 

av detta genom att koppla tillbaka till byggnaderna och byggplatserna som hon inlett samtalet 

med. Lisen insåg att hon innan resan haft fördomar om situationen mellan könen i den 

främmande kulturen, men som till stor del visat sig vara osanna. Stereotyper om män som 

bygger och ansvarar för ekonomin blev som bortblåsta. Lisen berättar vidare om hur hon 

enbart sett kvinnor arbeta på byggplatser, hur det var kvinnor som startade projekt, skolor, 

sjukhus och barnhem. Enligt hennes föreställningar skulle kvinnan vara mer underställd. Hon 

uppmärksammade även att det alltid var en kvinna i avslutningen av varje betalning, om det 

så var på restauranger eller på hotell så var det en kvinnlig anställd som tog betalt och gav ut 

växel. Lisen menar att det finns en slags hierarki mellan arbetsuppgifter och ansvar hos de 
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anställda vi mötte på hotellen. En tog beställningen, en frågade om rumsnummer, en tog hand 

om pengarna, och så vidare. Enligt Lisen var folket i den nya kulturen alltid vänliga och 

hjälpsamma.  

Intervjun ledde vidare till att behandla uppfattningar om den egna kulturen i kontrast till den 

nya. Lisen berättar att trots att hon rest världen över och mött många nya kulturer fortfarande 

brottas med egna fördomar. Exempelvis hade hon tankar som ” jag och Sverige borde väl vara 

långt före Afrika i många avseenden, de kan väl inte engelska så bra” och ”så mycket av det 

genuina Afrika finns väl inte kvar” innan resan. Efter hemkomsten ersattes fördomarna istället 

med funderingar kring vad som stämmer in i den globala världsbilden, ett ”afrikanskt Europa” 

eller ett ”europeiskt Afrika”. Lisen berättar i intervjun att hennes nya sätt att tänka efter resan 

fokuseras på var Sverige som land egentligen är på väg. Hon menar att vi saknar det 

internationella tänket som etiopierna har, vi är inte tillräckligt kreativa för att nå nationella 

framgångar som ett enat folk eftersom vi fokuserar så mycket på individuella mål, både i 

skolan och i samhället. 

Lisen berättar att hon själv inte ser sig tillhöra någon egen kultur då hon är öppen och 

mottaglig för så många olika kulturer i den globala världen. För henne är de typiska svenska 

traditionerna, som exempelvis midsommar, inte viktigt. Hon kan heller inte identifiera sig 

med den svenska festmentaliteten där fylla är resultatet efter för mycket alkohol. Denna syn 

på svensk kultur är inget hon vill identifiera sig med utan istället har Lisen ett buddistiskt tänk 

i många avseenden och hon uppskattar kultur från hela världen, till exempel olika musikstilar. 

Hon förklarar dock att vi i Sverige har mycket att vara stolta över i vår kultur och som vi 

borde ta vara på. Tyvärr är vi ofta rädda för att lyfta fram den egna kulturen menar Lisen, och 

framhäver istället andra kulturer, vilket hon tycker är synd.   

En studieresa är enligt Lisen positiv ur ett lärperspektiv eftersom en resa ger så mycket mer 

upplevelser, intryck och känslor än vad man någonsin skulle kunna läsa sig till. 

Kommunikationen och mötena hon haft med människorna, under de tio dagarna i Etiopien, 

har enligt Lisen, stärkt och utvecklat hennes interkulturella kompetens eftersom hon börjat 

ifrågasätta sina egna föreställningar och tankar. Hon berättar att hon är allergisk mot ”vi och 

dom- attityder”, men tyvärr använder dem själv ibland. Kunskap genom studieresor kan, 

enligt henne, bidra till att dessa attityder minskar eller försvinner. Lisen menar dock, trots sina 

positiva reseupplevelser, att en studieresa måste ses i sin rätta kontext och genomföras på rätt 

sätt med ett lagom antal deltagare. Resan är endast ett smakprov in i en ny outforskad kultur 
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som måste följas upp och vidareutvecklas för att man ska kunna nå djupare i sin 

interkulturella förståelse, förklarar hon. Lisen berättar att de samtal och reflektioner som 

fördes i gruppen under och efter resan bidrog till en djupare insikt, ”Oj så tänkte inte jag” var 

tankar som ofta dök upp hos henne när någon annan delgav upplevelser av kulturen. Lisen 

avslutar intervjun med att berätta om att många intryck som kanske skulle ha gått förlorade 

eller bara sprungit förbi henne, fick en rättvis plats tack vare samtalen och 

reflektionsstunderna som därför bidrog till hennes interkulturella utveckling. 

Gunilla 

Gunilla inledde intervjun med att berätta om de kulturella fenomen hon uppmärksammat 

under de tio dagarna i Etiopien. Maten, dansen och språken var de tydligaste av de synliga 

kulturella faktorerna, som hon lagt märke till. Först delgav hon sina tankar om att 

tillredningen och inköp av mat skiljer sig från hennes verklighet. Hon observerade sedan en 

viss status när det kom till mat i frågan om vem som hade råd eller inte hade råd med vissa 

varor, som exempelvis kött. Hemma i Sverige är vi så vana att kunna gå till affären och köpa 

allt, menar Gunilla. Hon berättar att ”i Etiopien tillagas maten över öppen eld och någon spis, 

kylskåp eller hushållsmaskiner var det inte tal om, bestick ansågs vara överskattat och 

människorna åt istället med så kallade disktrasor som vi kallar det inhemska brödet”. Dansen 

och musiken upplevde hon som härlig och annorlunda där gamla som unga hade rytmen i 

kroppen och alla kunde dansa med. Något som förvånade Gunilla gällande de synliga 

kulturella fenomenen var även etiopiernas språkliga kunskaper. Hon blev mycket imponerad 

av engelskans grammatiska nivå i skolan, men hon berättade också att hon var delad i frågan 

om det var positivt eller inte att gå ut så hårt med den engelska inlärningen. Engelskan var 

enligt Gunilla knagglig och lärarna saknade rätt uttal, vilket ledde till att eleverna lärde sig fel 

och talade en ”speciell typ” av engelska. Dessutom var mycket lite av undervisningen i skolan 

på det inhemska språket, vilket enligt Gunilla inte är positivt i längden. Hon menar att 

modersmålet måste utvecklas för att ett annat språk ska kunna formas på ett tillfredställande 

sätt.  

 

Etiopierna uppfattade Gunilla som vänliga, avslappnade och avspända. De visade, enligt 

henne, på ödmjukhet genom att låta andra gå före, men inte på ett dumdristigt sätt. Gunilla 

berättar att hon uppmärksammat en tillhörande blygsamhet hos människorna i deras kultur, 

vilket i vissa fall ledde till kulturkrockar. Vi svenskar är inte alltid lika fina och artiga menar 

hon. Kvinnans roll i det etiopiska samhället bekräftade hennes tidigare föreställningar om 
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könsstereotyper. Gunilla beskriver att hon upplevt en underlägsenhet hos kvinnorna vi mött 

när det funnits män i närheten där de hamnade i bakgrunden när männen talade och avbröt 

inte heller dem så som vi gjorde, vilket även här ledde till kulturkrockar, berättar hon. Gunilla 

menar även att den traditionella dansen, som vi fick ta del av under resan, visar hur kvinnan 

ska foga sig gentemot männen, bland annat fick vi se en dans där en kvinna skulle bli bortgift. 

Ironin i detta var, enligt Gunilla, att det var vår kursansvariga som fick gå upp på scenen, få 

en vit slöja över sig och en man vid sin sida, ”snacka om kulturkrock” säger hon. 

 

Under intervjun berättar Gunilla om sin egen syn på sin kultur. Hon menar att hon är 

medveten om att hon tillhör en mängd olika kulturer, dels tillhör hon en historisk 

arbetarkultur, dels en svensk kultur, en familjekultur och dessutom en världslig kultur. För 

henne är svensk kultur generellt sett något bra och fint som vi ska vara stolta över och 

framhäva. Det är positivt att kulturer blandas upp, menar hon vidare, men det kan få två 

utgångar, förklarar hon, antingen kan den egna kulturen stärkas eller så kan den försvinna. 

Tyvärr går vår egen kultur mer och mer förlorad medan andra kulturer tar mer utrymme, 

berättar hon. Gunilla anser att svensk kultur har fått en mager stämpel medan andra kulturer 

anses som välförsedda och exotiska. Midsommar, köttbullar, dalahästar, kaviar, knäckebröd 

och röda stugor är kulturellt tråkigt och fattigt, säger hon, det finns så mycket mer vi kan lyfta 

fram, men det är trots allt vi som satt den identiteten på vår egen kultur, påpekar Gunilla. Hon 

menar även att vi svenskar ofta slår oss för bröstet och tycker att vi är så duktiga, men vi 

borde kanske se upp med det, förklarar hon. Många länder har, enligt Gunilla, kommit mycket 

längre än oss i den globala och internationella utvecklingen, vilket hon också upplevt under 

resan. Det finns enligt henne en ”vi och dom- attityd” i det svenska samhället som vi måste bli 

mer vaksamma på. 

 

Innan resan hade Gunilla fördomar om hur den nya kulturen skulle vara men hennes tankar 

har förändrats under resans gång. Hon tänkte först för sig själv att ”vi är nog bättre än dom”, 

men insåg snabbt att också vi har att lära. Det blev uppenbart i olika skolsammanhang att de 

använde metoder och strategier som vi i Sverige gått ifrån för länge sedan, men som faktiskt 

har positiva effekter på lärande. De möten som skedde under resan bjöd på många olika 

kulturkrockar, men det är samtidigt dessa krockar som får oss att börja fundera, menar 

Gunilla. Om vi inte funderar och reflekterar över dessa bekräftas istället fördomar, fortsätter 

hon. 
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Gunilla förespråkar studieresa som ett tillfälle för interkulturell utveckling så länge resan 

leder till en slutprodukt. Det är enligt henne viktigt att inte krysta fram något utifrån ett 

begränsat antal egna upplevelser. Hon anser dock att alla borde få möjligheten att åka på en 

studieresa till en ny kultur, annars blir det svårt att på ett engagerat och rättvist sätt undervisa 

om, och förhålla sig till olika kulturer, då man inte träffat människor, upplevt och besökt 

platser i världen. För varje nytt intryck ökar den interkulturella kompetensen, menar Gunilla 

vidare, exempelvis finns det elever på hennes skola med afrikanskt ursprung som hon tidigare 

haft begränsad kommunikation med, men efter resan har hon däremot fått nya insikter om den 

kultur de kommer ifrån, vilket hon tror kommer bidra till en bättre framtida kommunikation. 

En interkulturell medvetenhet stärker även kunskapen om den egna kulturen och gör att vi blir 

säkrare i oss själva och vår kultur, menar Gunilla.               

 

6.4. Resultatanalys 

Resultatet visar att lärarnas uppfattning av kultur inrymmer ett förhållningssätt till omvärlden 

där individer binds samman till en grupp och påverkas av arv och tradition. Kultur bildar 

därmed en livsstil och är identitetsskapande. Vår frågeställning om kulturella fenomen som 

uppmärksammats av lärarna under resan har resulterat i synliga och osynliga delar där 

likheter, skillnader, kontraster, starka intryck, lärdomar, fördomar, kulturkrockar och 

missförstånd har framkommit. Därmed kan kultur förklaras som ett komplext begrepp. Vidare 

beskrivs en interkulturell kompetens av lärarna som en medvetenhet om den egna kulturen 

men även som en förståelse för andra kulturer där vikten av öppenhet och kunskap framhålls. 

Vetskap om bakomliggande orsaker till varför världen ser ut som den gör lyfts också fram 

som centralt för en interkulturell kompetens. 

 

Resultatet av frågeställningen om hur den interkulturella kompetensen har påverkats av de 

möten lärarna deltagit i under studieresan pekar på en utvecklad kompetens hos samtliga 

lärare. Förmågan att se bakom ytan, en trygghet att agera på ”rätt” sätt i olika kulturella 

sammanhang, ifrågasättandet av egna föreställningar och fördomar, insikten om att vi har att 

lära av varandra samt kunskap genom kommunikation och nya möten är några av de faktorer 

som påvisar den interkulturella kompetensutvecklingen. Eftermätningen och intervjuerna 

visar på att många av studiens centrala begrepp och interkulturella tankegångar har utvecklats 

efter hemkomsten. Boel upplever att hon vunnit en säkerhet i sig själv och i sin framtoning 

där hon känner sig mer bekväm i olika kulturella sammanhang, efter erfarenheter hon erhållit 

genom studieresan. I mötet med barn och föräldrar i Etiopien förstår hon bättre vilka 
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förväntningar som finns på lärare och kan nu tillmötesgå dessa på ett mer fördelaktigt sätt i 

sin profession. Lisen har genom mötet med den nya kulturen börjat ifrågasätta sina egna 

föreställningar och tankar hon hade innan resan och upplever att hennes ”vi och dom- 

attityder” har minskat. Tillsammans med dessa möten har hon genom samtal och reflektion 

tillsammans med gruppen utvecklat sin interkulturella kompetens. Gunillas intryck och 

insikter av Etiopien har bidragit till förbättrade kunskaper om hur hon ska kommunicera med 

elever och föräldrar i framtiden, som tillhör den kulturen. Hon menar vidare att stärkta 

kunskaper om en annan kultur stärker den egna kulturen eftersom vi blir säkrare i oss själva.   

 

Lärarnas uppfattning om interkulturell pedagogik omfattar en miljö där olika kulturer får ta 

plats och där undervisningen öppnar upp för kulturella skillnader och likheter, både lokalt och 

globalt. Pedagogiken syftar till att medvetet arbeta för att ge eleverna förståelse, kompetens 

och kunskap om olika kulturer för att kunna leva och samverka i vår allt mer gränslösa värld. 

Enligt resultatet framkommer att studieresan är betydelsefull för lärarnas framtida 

interkulturella arbete i skolan. Resan har bidragit till att lärarna vuxit som människor på ett 

interkulturellt plan, fått erfarenheter som inte går att läsa sig till samt erhållit idéer för 

framtida internationella projekt. 

 

Resultatet påvisar att studieresan till Etiopien bidragit till en utvecklad interkulturell 

kompetens hos lärarna och ett ökat engagemang för interkulturell pedagogik. I resultatet har 

våra frågeställningar kunnat besvaras i enlighet med arbetets syfte. Vidare framkommer att 

denna utveckling rör sig mellan fördomar och lärdomar i mötet med en annan kultur.  

 

7. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare kan utveckla sin interkulturella kompetens genom 

en studieresa till Etiopien. Mot bakgrund av detta och i och med utvecklingen av vårt 

västerländska samhälle och dess förändringar från nationalism till mångkulturalism, som i 

studiens inledning beskrivs av Lorentz och Bergstedt (2006) och Lahdenperä (2004), menar vi 

att lärare måste ha både social och interkulturell kompetens. Skolverkets (1994/1998, 2011) 

krav på en individanpassad undervisning efter varje elevs behov, förutsätter en interkulturell 

kompetens och ett interkulturellt arbetssätt i dagens mångkulturella skola. Lärarna i studien 

delar synen på vikten av en ökad kulturförståelse för att kunna tillgodose och vägleda varje 

elev i deras eget kunskapsbildande. Studieresa som en väg till en interkulturell 
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kompetensutveckling har enligt resultatet visat sig vara en bra början mot denna läroprocess. I 

diskussionen kommer vi att behandla vårt resultat utifrån de centrala begrepp vi presenterat 

tidigare.  

 

7.1. Kulturella fenomen och kommunikation mellan kulturer 

Bodin och Fants (1995) definition av det mångtydiga begreppet kultur delas av lärarna i 

studien där deras gemensamma utgångspunkt ligger i att människors föreställningar, tankar 

och levnadsförhållanden skapar en grupptillhörighet. Kulturbundenhetens två angreppssätt är, 

enligt Lahdenperä (2004) och House (2008), synliga och osynliga kulturella faktorer som 

kännetecknar en specifik kultur och har vidare uppmärksammats av lärarna på ett omfattande 

sätt under studieresan. Det blir påtagligt att synliga kulturella fenomen och skillnader mellan 

den egna och den nya kulturen är vad som först observeras av lärarna på plats i Etiopien. I 

enlighet med Bodin och Fant (1995) är det lättare att uppfatta beteenden och mönster som 

skiljer sig från vårt eget levnadssätt än likheter i en annan kultur, vilket lärarna i efterhand 

också påpekar. Förmågan att kunna samspela med andra människor i en global värld 

förutsätter, enligt oss, mer än bara kunskap om en annan kulturs matvanor, traditioner, konst 

eller språk. Vi behöver också kunskaper om kulturella faktorer så som normer, värdering, 

kommunikationssätt, känslouttryck och relationer eftersom det är först då vi kan förstå och 

interagera med varandra på ett djupare plan. Dessa osynliga fenomen iakttog lärarna först 

efter ett par dagar i den andra kulturen vilket vi tolkar som att en längre vistelse i ett annat 

land ger en starkare kulturell insikt som inte går att läsa sig till, utan måste upplevas i en 

autentisk miljö.  

 

Ett av de fenomen som alla lärarna upplevt som starkt och gett synpunkter på är språket i 

landet. Uppgifter från Embassy of FDRE (2006) påvisar att Etiopien har en stor 

språkvariation och en utbredd mångkulturalism inom landet. Lärarna uppfattade kunskaperna 

i engelska som imponerande, men hade delade meningar om effekterna av landets 

flerspråkighet. Gunilla och Boel anser att det finns en brist av det inhemska språket i 

skolundervisningen, då engelskan har ett övertag, vilket leder till en halvspråkighet där båda 

språken tillämpas på en medelmåttig nivå. Trots engelskans höga grammatiska nivå menar de 

att lärarnas avsaknad av ”rätt” uttal leder till en speciell typ av engelska som är svår för andra 

att förstå. Modersmålet måste utvecklas för att ett annat språk ska kunna formas, säger de. 

Lisen har delvis en annan uppfattning om språket i landet och vill lyfta fram att engelskan 

fungerar som ett universellt språk och är betydelsefullt för Etiopiens utveckling och framtid, 
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där ett inhemskt afrikanskt språk inte är gångbart i den globala världen. Engelskan blir ett 

språk för nationens framgång medan engelskan i Sverige enbart blir en framgång för 

individen, menar hon. Vi finner lärarnas delade tankar om flerspråkigheten intressant där vi 

funderar på följderna av vår kulturs individuella livsstil i kontrast till andra kulturers 

kollektivism. Vi anser i enlighet med Similä (2002) att svenskars sätt att problematisera 

situationer utifrån sitt eget perspektiv krockar med andra nationers familjeperspektiv, vilket vi 

tror kan leda till kulturkrockar i den mångkulturella skolan. Med detta som utgångspunkt kan 

man fundera över vart Sverige som land är på väg i den allt mer globaliserade världen 

eftersom vi bitvis saknar det internationella ”tänket” som vi upplevde fanns i Etiopien. Att 

leva i ett globalt samhälle med ett interkulturellt samspel där flera olika språk, kulturer och 

livsstilar får ta plats tror vi bidrar till en kreativitet att nå nationella framgångar. Vi delar Stier 

och Sandström Kjellins (2009) tankar om att alla människor kan behålla sina kulturella 

identiteter men ändå leva i en gemensam nation utan kulturkrockar, missförstånd och 

främlingsfientlighet där alla är på väg mot en gemensam framtid.  

 

I samspel med Anderssons (2009) forskning, poängterar lärarna i studien att etnocentrism, 

fördomar och stereotyper utgör grunden för en diskriminerings- och segregationsproblematik i 

samhället som skolan har till uppdrag att motverka. Forskningen om ett etnocentriskt synsätt 

beskrivs av bland andra Bodin och Fant (1995) och Stier och Sandström Kjellin (2009) som 

menar att den egna kulturen fungerar som utgångspunkt för kulturella värderingar och 

tolkningar. Forskningen visar vidare att vi ofta omedvetet antar att vårt eget beteende är det 

enda rätta och att individer runt omkring oss har samma normer och värderingar som vi har. I 

resultatet framkom det tidigt att lärarna innan resan hade föreställningar om hur den andra 

kulturen skulle vara. En gemensam tanke från lärarna var att vi från Sverige skulle ha mycket 

värdefulla kunskaper och idéer att bistå landet med. Nya kulturella insikter gjorde dock att 

fördomarna raserades och gav perspektiv på vår egen världsbild. Lärarna var överens om att 

vi har att lära av varandra, både vi av dem och dem av oss. Intressant är dock att lärarna, trots 

en medvetenhet om att de präglas av ett etnocentriskt synsätt, ändå inte kan bortse från sina 

förutfattade meningar. Försök och entusiasm till ett interkulturellt förhållningssätt tenderade 

ändå ibland att resultera i att se det som önskades att se, vilket Spowe (2007) benämner som 

att ”turista” in i människors liv. Vi upplever likväl att ”vi och dom- attityder” som funnits 

tidigt i studien under resans gång har slätats ut eftersom lärarna genom kommunikation och 

möten med en annan kultur har utvecklat en interkulturell kompetens som öppnat upp för nya 

gränsöverskridanden. 
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Den svenska kulturen blir också intressant att diskutera då lärarnas tankar kring området utgör 

en viktig del för deras kulturföreställningar. Vi har förstått att lärarna tycker att vi svenskar 

borde värna om vår kultur och lyfta fram den som något fint och positivt, men att vi istället 

ofta tenderar att tona ner den. Att inte värna om den egna kulturen utan bara öppna upp för 

andra kulturer är synd, menar lärarna, och leder enligt Similä (2002) till en osäkerhet snarare 

än en förståelse för det mångkulturella. Att inte våga uttrycka sin egen kulturförankring tror vi 

kanske snarare motverkar mångkulturalismen än stärker den då stolta nationalister till slut blir 

radikala i sin kamp för bevarandet av svensk kultur. Lärarna har delade meningar om vad 

svensk kultur inrymmer och vad de kan och vill identifiera sig med, men alla är medvetna om 

den mängd av kulturgrupper som de faktiskt ingår i och att svensk kultur är så mycket mer än 

bara köttbullar, midsommar och dalahästar, som Westerberg (1993) exemplifierar. Vår 

tolkning av resultatet pekar på en syn om svensk kultur som mager i kontrast till andra 

kulturer som upplevs mer exotiska och innehållsrika. Vad som får lärarna att uppleva det så är 

en tänkvärd frågeställning. Vi tror i enlighet med Spowe (2007) att lärarnas begränsade 

eurocentriska syn understödjer synsättet om andra kulturer. Kanske är det så som Boel 

framhåller att vi svenskar är reserverade, behärskade och ogärna skryter om våra prestationer 

vilket vi förmodar bidrar till den lågmälda framtoningen av den svenska kulturen.  

 

7.2. Interkulturell kompetensutveckling i mötet med en annan kultur 

Enligt House (2008), Borgström (2004) och Lorentz (2006) förklaras interkulturell kompetens 

som förmågan att ställa sig mitt emellan och förhålla sig till en mångfald av kulturella 

kontexter där en tvåvägskommunikation blir den centrala delen i de nya kulturmötena. 

Lärarnas definition av begreppet samstämmer med forskningen och innehåller en förståelse 

för att alla människor är lika präglade av sin omvärld som vi själva är, en medvetenhet om 

och en öppenhet för andra kulturer i olika sammanhang samt en kunskap och en förmåga att 

handla utifrån dessa omständigheter i kulturella möten. Med tanke på studiens syfte, att 

studera en utvecklad interkulturell kompetens, får arbetet för oss därmed en större tyngd då 

lärarna har en professionell och tydlig bild av det vi ämnat undersöka.    

 

För att diskutera hur lärarnas interkulturella kompetens har utvecklats anser vi att det kan vara 

lämpligt att först problematisera begreppet lärarkompetens i skolsammanhang. För oss är det 

viktigt att lärare har en utvecklad samhällssyn samt en kommunikativ förmåga att på ett 

fördelaktigt sätt förmedla kunskap som alla elever kan ta del av. Denna kompetens kan enligt 

Maltén (1995) byggas upp genom praktisk övning och utbildning i ett kommunikativt möte 
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med olika grupper. Den idealiska läraren beskrivs, av Stier och Sandström Kjellin (2009), 

som utforskande och diskuterande med ett ödmjukt bemötande av alla elever. Lärarna i 

studien anser vi passa in i denna beskrivning av den medvetna läraren. Vi menar i enlighet 

med Stier och Sandström Kjellin att en medvetenhet också omfattar kulturell förståelse där 

läraren behöver ha kunskap om sina egna inre föreställningar och sitt eget kulturella 

inflytande i olika tolkningsprocesser. Därmed blir, enligt Lahdenperä (2008), den kulturella 

kompetensen hos lärare avgörande i arbetet med bearbetning och konfrontering av 

etnocentriska föreställningar för att de ska kunna bli interkulturella i sitt ledarskap. 

Svårigheten tror vi ligger i att hitta vägledning i och redskap för hur man som lärare ska 

kunna ställa sig utanför den egna kulturen och nå upp till den interkulturella kompetens som 

krävs enligt Skolverkets (1994/1998, 2011) läroplaner, och även av vårt allt mer 

mångkulturella samhälle. Efter samtal med lärarna i studien har vi fått uppfattningen om att 

det krävs ett starkt eget engagemang för att utveckla en interkulturell kompetens då skolans 

verksamhet många gånger saknar resurser för fortbildning och satsning inom det 

interkulturella området. I enlighet med Lorentz (2006) vill vi betona vikten av att reflektion, 

utbildning och bildning behövs för att erhålla en interkulturell medvetenhet och en 

interkulturell kompetens, vilket innebär att man hela tiden måste utvecklas i sin yrkesroll.  

 

I studien framkommer genom resultatet att lärarna har utvecklat sin interkulturella kompetens 

i många olika avseenden. Vårt syfte med arbetet har varit att ta reda på hur studieresan till 

Etiopien har bidragit till denna ökade kompetens och hur den synliggjorts genom valda 

vetenskapliga metoder. Lärarna har fått brottas med egna fördomar och fått nya insikter som 

motsäger föreställningarna de haft. Vidare har de genom kulturkrockar gått på många 

kulturtabbar som gett nya perspektiv och lärdomar. Genom studieresan upplever lärarna att de 

har växt som människor och fått en större medvetenhet om olika levnadsförhållanden som 

också har väckt globala tankar. Varje resa och varje nytt kulturmöte leder till en utvecklad 

interkulturell medvetenhet, menar lärarna, och påpekar i samtycke med Lorentz (2006) att det 

är genom resan till en annan kultur som man vid återvändandet till sin egen kultur kan se den 

med nya ögon och få en viss distans som stärker den egna kulturidentiteten. 

 

I och med att vi var på plats tillsammans med lärarna i Etiopien menar vi att vi kan visa på att 

en interkulturell kompetensutveckling faktiskt har ägt rum. Dessutom åskådliggör 

intervjuerna och eftermätningen att många av studiens centrala begrepp och interkulturella 

tankegångar har utvecklats efter hemkomsten. Med tanke på vikten av ett interkulturellt 
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förhållningssätt i skolan och vikten av en kompetens inom området hos lärare anser vi att det 

finns belägg för att sätta den interkulturella utvecklingen i ett större perspektiv. Frågan är hur 

en interkulturell kompetens kan utvecklas utan att behöva möta en annan kultur på plats, då 

alla lärare förmodligen inte har tid, resurser eller av andra anledningar möjlighet att 

genomföra en resa i enlighet med studien. Vi anser att det måste finnas andra vägar att 

utveckla sin interkulturella kompetens även då aktuell forskning i enlighet med Lahdenperä 

(1995/2008), Brodow (2005) och Lorentz (2006) pekar på att det är svårt att tillägna sig mer 

bestående kulturkunskaper endast genom undervisning inom området. Våra förslag i denna 

problematik utgår från att ta till vara på den kulturella mångfald som finns inom Sverige, inte 

minst i skolan, utnyttja Internets obegränsade kommunikationsmöjligheter för att närma oss 

resten av världen i samtycke med Lahdenperä (2004), samt satsa mer på språkutveckling i 

skolan för att kunna kommunicera med varandra över nationsgränser. Med detta sagt vill vi 

ändå lyfta fram studieresa som en väg till interkulturell kompetensutveckling om möjligheten 

finns, samtidigt som vi vill understryka att andra alternativ bör vara tillgängliga. 

 

7.3. Studieresor och internationella kontakter som läroprocesser för arbetet med 

interkulturell pedagogik i skolan 

Interkulturell pedagogik handlar, enligt Lahdenperä (2004/2010), Lorentz (2006), Feinberg 

(1998) och Phil (2000), om att i skolan bearbeta de hinder för utveckling och lärande som ens 

egna kulturella värderingar och uppfostringssätt utgör. De förklarar att målen med 

pedagogiken är att uppmärksamma minoritetselevers språk och kulturella bakgrunder och se 

till att läromedel, läroplaner, ämnen och skoluppgifter ska spegla den mångkulturella 

befolkningen i skolan och i samhället. Lärarna i studien framhåller vikten av att arbeta med 

förståelsen för likheter och skillnader mellan kulturer och, i enlighet med Lahdenperä (2010), 

på ett positivt sätt lyfta fram och synliggöra olika kulturer i undervisningen. För att som lärare 

lyckas med de krav på en individanpassad undervisning som Skolverket (1994/1998, 2011) 

preciserar i läroplanerna, måste lärarna enligt oss arbeta med en interkulturell pedagogik med 

tanke på den mångfald som finns representerad i den svenska skolan. Precis som Lorentz 

(2006) forskning tydliggör anser vi att lärare bör använda en subjektiv pedagogik med 

förståelse för att kultur påverkar vårt sett att se på och definiera kunskap vilket innebär att 

elever måste få kunskaper som matchas med tidigare erfarenheter och intresse. Svårigheten 

med en interkulturell pedagogik är enligt våra erfarenheter att det är svårt att interagera i ett 

klassrum där många kulturer ofta finns representerade. Även om viljan och engagemang för 

en interkulturell pedagogik finns hos lärare är det enligt oss orimligt att som enskild lärare 
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inneha all kunskap om alla kulturer. Våra upplevelser från skolans värld säger oss tyvärr att 

lärare ofta är väldigt ensamma i sin undervisning och i sina försök att bedriva en fungerande 

interkulturell pedagogik. Vi förespråkar därför att lärare måste samarbeta mer med varandra, 

mellan olika skolor och över nationsgränser, med alla världens kulturer i fokus, för att ha 

möjlighet att bemöta varje enskild elev på bästa sätt. Om vi inte utvecklar detta samarbete och 

vår interkulturella kompetens tror vi, i enlighet med House (2008), att klyftan mellan olika 

kulturer kan växa. 

 

En studieresa kan, enligt lärarna med stöd från Lahdenperäs (1995) forskning, fungera som en 

bra början till en interkulturell läroprocess eftersom den sätter perspektiv på det egna 

samhällssystemet och den egna kulturen där en medvetenhet om egna fördomar upptäcks och 

genom reflektion leder till ökade kunskaper. Lärarna betonar dock vikten av att studieresan 

måste ha ett pedagogiskt syfte och leda till en slutprodukt, där man måste vara medveten om 

att resan endast är ett kulturellt smakprov. En problematik kring studieresa som en väg till 

interkulturell utveckling tror vi kan vara att man som lärare vill få ut så mycket av resan att 

man lätt krystar fram olika intryck. Vi vill understryka, i överensstämmelse med Brodow 

(2005), att studieresor bör ses i sin rätta kontext och bör fungera som en fördjupning i skolans 

internationaliseringsarbete och inte som själva kärnan. Vi frågar oss om man genom kulturella 

möten lär sig mer om andra eller faktiskt om sig själv, och om fördomar alltid leder till 

lärdomar eller om de istället förstärks. Vi menar med detta sagt att det är viktigt att vara 

kritisk mot den romantiserade bild som ofta byggs upp av forskare kring studieresors effekt på 

interkulturell kompetensutveckling.  

Vi anser att resan till Etiopien har lett till en personlig utveckling av lärarna i studien, en 

drivkraft hos dem att arbeta vidare med interkulturell pedagogik samt en stark motivation till, 

och nya idéer om, ett fortsatt interkulturellt arbete i skolan. Kanske beror detta på att lärarna 

mött ett nytt skolsystem i en annan kultur, knutit kontakter och fått perspektiv på sitt eget sätt 

att arbeta och undervisa, vilket Brodows (2005) studie framhåller som viktiga faktorer för 

viljan hos lärare att driva det interkulturella arbetet vidare . 

7.4. Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har nya tankar kring studiens centrala begrepp växt fram hos oss som 

skulle vara intressanta att forska vidare om. Vi har tvingats göra vissa avgränsningar på grund 

av institutionens krav på en begränsad omfattning av studien, där vi har valt att endast 

fokusera arbetet utifrån ett svenskt lärarperspektiv. Det som skulle vara spännande att även ta 
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i beaktning i studien är att ta in ett etiopiskt lärarperspektiv där en eventuell jämförelsestudie 

skulle kunna genomföras. Vidare skulle ett elevperspektiv vara intressant att utgå från, 

gällande interkulturella förhållningssätt, med tanke på att det är eleverna som utgör själva 

kärnan i dagens mångkulturella klassrum. En mer omfattande studie skulle kunna inrymma 

både svenska respektive etiopiska lärares och elevers tankar och uppfattningar om 

interkulturell kompetensutveckling samt interkulturell pedagogik.   

 

Ett annat förslag är att bedriva samma forskning som vi gjort i en annan kultur för att se om 

samma tankar väcks hos de nya deltagarna i studien samt om resultatet motsvarar den 

utveckling som skett i föreliggande studie. Vi kan också ställa oss frågan hur studien skulle 

sett ut om deltagarna inte hade varit lika engagerade och entusiastiska i området för 

globalisering och internationalisering. 

 

Eftersom lärarna i studien, i enlighet med en av våra frågeställningar, har beskrivit hur det 

fortsatta interkulturella arbetet kommer fortskrida samt vilka nya pedagogiska arbetsformer 

och idéer de kommer använda sig av vore det ytterst aktuellt att genomföra en uppföljande 

studie. Den skulle konkret kunna visa hur studieresan som en interkulturell läroprocess har 

påverkat undervisningen, utifrån de ambitioner som fanns hos lärarna vid tillfället för vår 

studie, samt om de lyckats förmedla ett interkulturellt synsätt till eleverna och kunnat 

individanpassa undervisningen efter varje elevs behov, oavsett kulturell bakgrund.  

 

8. Avslutande reflektioner 

Vår förhoppning med studien var innan undersökningens början, att studieresan till Etiopien 

skulle bidra med en utveckling av lärarnas interkulturella kompetens, vilket vi med glädje kan 

konstatera har besannats. Genom verkliga möten och kommunikation i en annan kultur har 

lärarna tillägnat sig bestående kunskaper på ett emotionellt och intellektuellt sätt. Att också vi 

följde med på studieresan, för att bedriva fältforskning, har resulterat i en egen interkulturell 

utveckling där vi fått nya perspektiv på studiens frågeställningar men även på våra egna 

föreställningar om den andra kulturen. Det egna deltagandet har därmed underlättat vårt 

tolkningsarbete av resultaten eftersom vi fått kunskap om landet, människorna och de 

kulturella fenomen som är centrala för studien. Vi vill med vår studie visa att studieresor som 

interkulturell läroprocess ger nya insikter och kunskaper, perspektiv på förutfattade kulturella 
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föreställningar, en utvecklad interkulturell kompetens och pedagogik samt ny motivation och 

idéer till hur ett framtida interkulturellt arbetssätt kan se ut. 

 

I sammanhanget för ett interkulturellt synsätt i skolan menar vi att Young och Itesh’s (2007) 

studie, om avsaknaden av kulturella inlärningsstilar, är intressant att reflektera kring. De 

menar att dagens lärare får stor vägledning i att hantera individuella elevaspekter och olika 

inlärningsstilar men förvånas över att lärarna inte får hjälp när det kommer till kulturella 

angreppssätt och interkulturell kommunikation i skolan. Vi vill poängtera hur viktigt det är att 

ett interkulturellt förhållningssätt genomsyrar hela skolans verksamhet med tanke på den 

mångkulturalism som finns inom landet och än en gång slå ett slag för värdet av interkulturell 

utbildning och vägledning för lärare.  

 

Boel, Lisen och Gunilla har bidragit såväl till studiens djup som till vår personliga utveckling 

som framtida interkulturella lärare. Vi känner en glädje och en egen motivation genom deras 

engagemang för globala frågor i skolan och för deras arbete med utvecklingen av 

interkulturell pedagogik. Boel med sin kamp för barns rätt till modersmålsundervisning, Lisen 

med sina insatser för internationella klasser och globala projekt samt Gunilla med sitt 

brinnande intresse för interkulturella utbyten, är enligt oss förebilder för den interkulturella 

progressionen som är så viktig inom läraryrket. Avslutningsvis vill vi, med dessa tänkvärda 

ord, försöka förmedla en känsla som har funnits hos oss genom hela studien och växt starkare 

över tiden i arbetet med interkulturella perspektiv.  

 

Jag kom från min värld, du kom från din, 

Med erfarenheter olika. 

Kom visa mig din värld. Jag visar dig min. 

Vi skulle varandra berika. 

Jag ser från mitt håll, du ser från ditt. 

Vi ser ej lika. 

Men, vi ser på allt från olika håll. 

Så blir vi oändligt rika.  

(Spowe, 2007) 
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Bilaga 1 

Enkät (förmätning) 

1. Vad inrymmer begreppet kultur för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Vad innebär begreppet interkulturell kompetens för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Hur skulle du beskriva din egen interkulturella kompetens? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Vad innebär begreppet interkulturell pedagogik för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Hur arbetar du med interkulturella frågor i skolan - idag? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 



 
 

 Bilaga 2 

Enkät (eftermätning) 

1. Vad inrymmer begreppet kultur för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Vad innebär begreppet interkulturell kompetens för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Hur skulle du beskriva din egen interkulturella kompetens? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Vad innebär begreppet interkulturell pedagogik för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Hur arbetar du med interkulturella frågor i skolan – i framtiden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 



 
 

      Bilaga 3 

Intervjufrågor 

 Vilka synliga kulturella faktorer (mat, musik, byggnader, konst, traditioner, språk, 

jargong och humor) har du lagt märke till eller uppmärksammat under resan?  

 

 Vilka osynliga kulturella faktorer (normer, värderingar, relationer, 

kommunikationssätt, tillåtna och otillåtna känslouttryck, personlighetsaspekter och 

självkänsloyttringar) har du lagt märke till eller uppmärksammat under resan? 

 

 Hur ser du på din egen kultur? 

 

 Har din egen kulturella syn förändrats eller påverkats av resan i form av ”vi och dom”, 

stereotyper och missförstånd, i så fall hur? 

 

 Hur ser du på studieresa som en interkulturell läroprocess ur ett personligt, 

skolrelaterat och samhällsrelaterat perspektiv? 

 

 Kommer studieresan påverka din undervisning eller ditt arbete i skolan och i så fall 

varför/hur eller varför inte? 

 

 Upplever du att din interkulturella kompetensutveckling har stärkts efter resan och i så 

fall varför eller varför inte? 

 

 Finns det något mer du vill belysa som påverkat dig genom resan? 

 


