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AVRAPPORTERING UPPDRAG INTERKULTURELL KOMPETENS I 

LÄRARPROGRAMMEN – SKOLAN I DET MÅNGKULTURELLA 

SAMHÄLLET (dnr 2016/1833 -2.24) 

       Författare: Henrik Nilsson och Åsa Trulsson 
 

Den svenska skolan blir alltmer mångkulturell. Dessutom ökar antalet elever med så kallad utländsk 

bakgrund, samtidigt som efterdyningarna efter den stora flyktingvågen 2015 ställer skolan inför 

särskilda utmaningar. Samtidigt pekar forskning på att ökande segregering och marginalisering av 

olika grupper i samhället också påverkar möjligheten till likvärdig utbildning, vilket i sin tur får 

konsekvenser för ungdomars känsla av att tillhöra skolvärlden och samhället i stort (Sernhede 2009). 

Elever i skolan får inte undervisning som överskrider tilltagande skillnader i resultat mellan skolor 

och elevgrupper (Skolverket, 2015) Skillnaden mellan skolor i socialt och etniskt segregerade 

områden och i andra bostadsområden kan inte förklaras på individnivå utan har förklaringar kopplade 

till materiella och sociala villkor (Skolverket, 2012). Vidare har mångkulturella skolmiljöer i den 

offentliga debatten för skolans aktörer kommit att signalera något problematiskt som skolor med 

svårigheter (Bunar 1999; 2001; Lahdenperä 2001; Lunneblad 2006; Grip 2010). Det finns också 

forskning som pekar på att det finns lite utrymme för olikhet i den gängse skolkulturen (Ljungberg 

2012, Gustafson, 2006) och att generaliseringar och kategoriseringar, såsom “förortsbarn”, 

“invandrarelever” och så vidare, försvårar undervisningen, osynliggör individer och gör att elever 

behandlas olika (Kallstenius 2011, Gruber, 2007).  

 

Vi vet att alla de här svårigheterna kantas av omständigheter som lärare inte alltid rår över. Lärare kan 

inte göra något omedelbart åt detta däremot kan undervisningen hjälpa eleven vidare. Det finns 

miljöer där lärare är framgångsrika och betraktar sitt arbete som möjligheter för både sig själva och 

sina studenter (Milner, 2010, Lund & Lund, 2016). Det finns alltså starka skäl till att förbereda lärare 

för att undervisa i mångkulturella skolmiljöer, och tillgodogöra sig verktyg för att skapa goda, 

inkluderande och jämlika lärmiljöer där mångfald och olikhet är utgångpunkten och dessutom en 

tillgång.  

 

Vi uppfattar ovanstående som en bakgrund för Nämndens för lärarutbildnings intention med att 

tydligare formulera och implementera ett interkulturellt perspektiv i Linnéuniversitetets samtliga 

lärarutbildningar.  Följande dokument syftar till att utreda “lämplig målsättning för nämndens arbete” 

(en policy) samt “förslag på möjliga vägar och åtgärder” (strategier). I arbetet har vi tagit hänsyn till 

olika teoretiska perspektiv, de erfarenheter som delgetts av representanter från programråden samt ett 

best practice förfarande, där lärarutbildningen vid Södertörn samt policydokumenten kring 
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interkulturalitet från UNESCO och OECD fått stå som exempel att bryta diskussionen mot. 

Ytterligare en utgångspunkt är de kompetenser som förts fram av verksamma lärare i tidigare uppdrag 

kring den interkulturella strimman för nämnden (NUV 2011:8). Dokumentet inleds med en 

begreppsorientering och förslag på terminologi, för att sedan mynna ut i övergripande målsättningar 

för det interkulturella perspektivet. Detta följs av en diskussion kring alternativa tillvägagångssätt i 

utvecklingen och implementeringen av den interkulturella profilen. Vi avslutar dokumentet med 

konkreta förslag samt ett principdokument för revidering av utbildningsplanerna.  

LÄMPLIG MÅLSÄTTNING FÖR NÄMNDENS ARBETE 

Vi menar att interkulturell pedagogik är ett centralt begrepp för att förstå vad som händer i 

undervisningen. Men under samtal med representanter för lärarutbildningens olika programråd har det 

blivit tydligt att det råder en viss osäkerhet kring begreppet interkulturell pedagogik och vilken bäring 

det skulle ha på den aktuella utbildningen. Beroende på i vilket sammanhang som begreppet används 

kan det fyllas på med delvis olika innehåll och inbegripa olika möjligheter både teoretiskt och 

praktiskt. För att skapa styrbarhet i den interkulturella strimman/fördjupningen behövs något slags 

riktning. En gemensam terminologi och begreppsapparat tror vi kan vara ett stöd och underlätta 

framskrivandet av det interkulturella perspektivet i utbildningsplaner och kursplaner. Nedan 

diskuterar vi hur begreppet interkulturell och närliggande begrepp används inom utbildningsvetenskap 

och discipliner som pedagogik och sociologi. 

Begreppsorientering 

En bidragande orsak till osäkerheten kring begreppet interkulturell pedagogik är de många olika 

begrepp som används i relation till fältet. Detta kan ge en känsla av att det finns ett flertal teoretiska 

perspektiv som man inte riktigt behärskar. Begrepp som interkulturell, mångfald, mångkultur, 

multikulturell och så vidare är ifrågasatta begrepp (se t.ex. Arnstberg 2008; Ehn, Frykman och 

Löfgren 1993; Modood och May 2001, De los Reyes, 2001) och begreppsanvändningen är ofta 

mångtydig och inkonsekvent. Dessutom är det begrepp som är känslomässigt laddade då de används i 

flykting- och integrationspolitiska sammanhang.  

 

Kultur 

Kultur är i likhet med interkulturell, mångkultur, multikulturell osv. ett begrepp som är svårt att få 

grepp om (Williams, 1981). Det och används på olika sätt beroende på kontext. I vardagsspråket kan 

ofta kultur vara synonymt med musik, teater, konst, litteratur osv. Människor kan betecknas som 

kulturella ifall de ägnar sig åt kultur i denna mening. Kultur används också i meningen civiliserad när 

civilisationer jämförs (Sewell, 2005). Här är kultur något som man antingen har eller inte har.  Kultur 

kan således symbolisera något värdefullt, viktigt och mer utvecklat. I det antropologiska och 

sociologiska deskriptiva sättet att använda kultur är det synonymt  “the whole way of life of a distinct 
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people or other social group” (Williams, 1981, s 11). Här handlar det inte bara om “finkulturella” eller 

“populärkulturella” uttryck, utan de meningssystem som gör att människor förstår och interagerar med 

varandra inom vissa ramar (Geertz, 2000), samt de rutiner, mönster och ritualer som präglar deras 

interaktion. Dock, som Kroeber och Gluckhon redan 1972 påpekar bör kultur inte betraktas endast 

som en entitet, utan också som en process. De påpekar att kultur är inte sprungen ur historian utan 

grundat i urval.  Kultur villkorande element i handling samtidigt som den också är en förutsättning för 

att kunna handla (Kroeber & Cluchohn, 1952:181).1 Samtidigt ska vi också ha i åtanke att det en del 

poststrukturalistiska och posthumanistiska teoribildningar tar ett steg bort från att betrakta kultur som 

underliggande system eller mönster för handling och meningsskapande. Snarare vill man här se hur 

praktik och objekt-i-handling skapar en meningsfull verklighet för individer och grupper. Det handlar 

här inte om att förneka maktstrukturer, utan snarare kulturella aktörer inte endast är mottagare eller 

tomma kärl. Tvärtom förhandlar de normer, värderingar och andra kulturella element som finns 

tillgängliga för dem (Swidler, 2001). Vidare betonar detta perspektiv att den kulturella verkligheten 

snarare uppförs än observeras (Mol 2012), sällan är av systematisk karaktär eller alltid låter sig 

översättas i termer av språk. 

 

När vi talar om kultur inom lärarutbildning menar vi således alla de faktorer som formar individers 

sätt att tänka, tro, känna och agera som medlemmar i ett samhälle, men också det som formas av 

människors interaktion. “Kultur utgör en möjlighet att gestalta och bearbeta den egna situationen /.../ 

den skapar förutsättningar för självförståelse och /.../ och är en kanal där den egna situationen kan 

kommuniceras till andra” (Sernhede, 2010:95). En sådan vid definition av begreppet kultur tillåter oss 

också att prata om ett interkulturellt perspektiv i bredare bemärkelse än endast etniska eller nationella 

kulturer (Lahdenpära 2011).  

 

Etnicitet 

Hur etnicitet konceptualiseras beror i mångt och mycket på hur kultur studeras. Det finns företrädare 

som vill hålla begreppen isär men också de som betraktar dem utbytbara (Åhlund, 2002). Två grovt 

förenklade positioner går att finna. Det ena synsättet bygger på att etnicitet är den sociala 

organiseringen av kulturella skillnader (Bart, 1969). Här betraktas kultur som skapat av människor 

genom kollektiva representationer som språk, symboler, ritualer, institutioner och materiella 

förhållanden. Etnicitet uppkommer mellan och när aktörer konfronteras med varandras förståelse av 

samhälle (Jenkins, 2000). Den andra positionen har sitt ursprung i postkolonial tradition. Här är 

etnicitet/kultur beroende av språkliga konstruktioner alternativ kulturella konstruktioner. Det betyder 

att kultur och etnicitet är situations- och kontextbundna och föränderliga. Här är man kritisk till 

etnicitetsbegreppet eftersom det tenderar till att binda människors egenskaper till grupper, normer, 
                                                
1 Liknande perspektiv på gruppers interaktion har framförts av kända sociologer som Berger och Luckmann 
(1967). Även Bourdieus beskrivning av habitus (1977) har likheter med denna syn. 
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värderingar osv. Istället används begrepp som plats, position, diskurs, rörlighet och identifikation. 

Kultur och etnicitet har ingen början eller slut. De har alltid varit blandade och det finns inga 

ursprungskulturer (Bhabha, 1994). Kultur och etnicitet är hybrida och istället för etnicitet och identitet 

används identifikationsprocesser. Vidare framhålls att maktrelationer reglerar uppdelningar av 

människor (Kamali, 2005). Motturi menar att begrepp som etnicitet kan skapa etnotism eftersom “det 

är i etnicitet som vi tror oss finna nyckeln till identiteten” (2007:27). Man kritiserar också 

isärhållandet av etnicitet och kultur å ena sidan och å andra sidan exempelvis kön, klass och sexualitet 

(Hall, 1996). Antagligen kommer människor fortsätta att använda etniska och kulturella beteckningar 

eftersom människor har behov av anknytning. Sernhede (2010) refererar till Stuart Hall och Paul 

Gilroy och menar att “den kultur, det språk, de rätter som vi växer upp med formar oss, den sätter sina 

spår, och dessa villkor är på olika sätt delar vår identitet utan att vi behöver tala om naturligt givna 

tillhörighet. Etnicitet, identiteter eller så som postmoderna teorier föredrar att benämna det 

“identifikationer” är således hybrida även om människor refererar till ursprunglighet (Bhabha, 1994).  

 

Mångkultur 

Begreppet mångkultur används både i beskrivande och normativ mening. Som beskrivande begrepp 

refererar det till ett samhälle med olika sociala grupper som har olika sätt att leva på. Efter andra 

världskriget blev Sverige uppenbart mer mångkulturellt även om det i en viss mening alltid varit 

mångkulturellt (Svanberg & Tydén, 2005). Parallellt med den deskriptiva användningen förekommer 

också en mer normativ. Exempelvis skriver Skola-Expo på sin hemsida att “Ett mångkulturellt 

samhälle är idén om att ett samhälle fungerar och utvecklas till det bättre genom att människor med 

olika kulturella influenser bygger upp det samhället. Sverige ses som ett sådant samhälle” 

(www.skola.expo.se). Här används begreppet mångkultur i ett normativt syfte. Det pekar inte på hur 

något är utan hur det borde vara. I ett mer policy-inriktat arbete, där det mångkulturella tar steget över 

till att vara normativt snarare än analytiskt, blir ofta perspektivet kritiserat för att underkommunicera 

maktförhållande och diskriminering till förmån för respekt och tolerans (Darvishpour och Westin 

2015). Det tenderar således att bli alltför abstrakt och värderande (jmf en betoning av alla människors 

lika värde, men lite utrymme för hur man konkret arbetar för detta). Det kan då uppstå en diskrepans 

mellan den konkreta verklighet aktörer rör sig i och de policy-dokument som tas fram av samhällets 

institutioner (Lahdenperä 2011). Detsamma gäller mångfald, där begreppet ofta ”adderas” till 

existerande kategoriseringar som kön och sexualitet. Vidare anknyter båda begreppen till en syn på 

kulturer och identiteter som enhetliga och statiska. Till kritiken av begreppets enhetliga, statiska och 

idealistiska betydelser kan tilläggas att det inte anses rymma teorier om ojämlika maktförhållanden 

(Coulby 2006). Vi förordar en mer vidgad deskriptiv betydelse och användning av begreppet som på 

ett övergripande plan refererar till kulturella element som kopplas till etnicitet, nationell kultur men 

kan också inbegripa enskilda språk i ett samhälle, religion och andra sociala konstruktioner så som 

kön och frågor om ekonomisk och kulturell re-distribuering (Fraser, 2002). 
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Interkulturell och transkulturell 

Begreppet interkulturell har två led: inter och kultur. ”Inter” refererar till den sociala interaktionen 

som pågår mellan människor och grupper och tar alltså ett steg ifrån den mer empiriska beskrivningen 

som ryms inom begreppet mångkulturalitet (Lorentz & Bergstedt 2006; Lahdenperä 2008). 

UNESCOS "Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 

(2005, artikel 8) definieras interkulturellt som "the existence and equitable interaction of diverse 

cultures and the possibility of generating shared culture expressions through dialogue and mutual 

respect" (citerat i UNESCOS 2005:17). Det interkulturella förutsätter ett mångkulturellt samhälle. 

Samtidigt är det en kvalité på interaktionen mellan kulturer som formar möjligheterna att genera delad 

kultur och respekt.  Det interkulturella begreppet har i sin tur kritiseras för att begränsa betydelsen till 

ett utbyte och dialog mellan två kulturer. En del forskare använder istället begreppet transcultural 

learning för att belysa hur kulturella gränser kan överskridas (Meyer, 1991:143). Meyer menar att det 

finns en kvalitativ skillnad mellan interkulturell och transkulturell kompetens. Interkulturell 

kompetens innebär att vi förstår och kan förklara kulturell skillnad genom jämförelse. Men någon 

strategi för att lösa problem finns inte. Med transkulturell kompetens förstår läraren skillnader och kan 

lösa interkulturella problem och konflikter utan att nedvärdera någon identitet. Vidare kan läraren 

förhandla mening och ställa sig vid sidan om både sin egen och den andras perspektiv. Med detta 

begrepp poängteras att kultur formas genom transformeringar och sammanflätningar. Kultur är 

således inte innehållsligt bundet till etniska, språkliga och territoriellt homogena bundna sfärer och 

platser.  

 

Vidare är den sociala och kulturella identiteten multipel och flerdimensionell. Scarpetta menar att 

"Impurity is the order of the day. The we and you, include also the he and she of all lingustic groups, 

of all nationalities, of all the sexes. We are all the cultures. Each person is a mosaic" (citerad i 

Cuccioletta, 2001/2002: 2). Det interkulturella och transkulturella perspektivet betonar att kulturer är 

mångfacetterade och att det finns stora skillnader i perspektiv, normer och livssituationer också inom 

grupperingar. Kultur är inte något som människor har eller är, utan något som skapas och förhandlas i 

processer där individer, grupper och samhällsstrukturer samverkar.  

 

Normkritik 

Inom postkolonial teoribildning präglas interaktionen mellan olika grupperingar - kulturella, etniska, 

religiösa och andra - av maktrelationer, där vissa grupper överordnas och normaliseras, medan andra 

demoniseras, marginaliseras och osynliggörs. Det finns också maktrelationer inom kulturella 

gemenskaper och risk för att vissa grupperingar eller individer, till exempel kvinnor, hbtq-personer 

och barn, marginaliseras och diskrimineras. Detta anknyter således till begreppet intersektionalitet, 

vilket belyser hur olika maktordningar och kategoriseringar griper in i varandra och formar individers 
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identitet och livssituation. Här handlar det inte om att lägga till olika kategorier och 

förtrycksmekanismer, utan att se hur olika maktstrukturer samverkar för att skapa individers 

upplevelser, förutsättningar och plats i samhället (se t.ex. Crenshaw 1991; De los Reyes och Mulinari 

2005). Fokus för ett intersektionellt perspektiv är att se hur skillnad skapas, snarare än att fokusera på 

några slags givna skillnader mellan grupper. 

  

Att arbeta med interkulturell pedagogik och intersektionalitet inbegriper också normkritik, det vill 

säga ett kritiskt granskande och ifrågasättande av den egna gruppens utgångspunkter och antaganden. 

Det innebär också att eftersträva representation från flera olika sociala kategoriseringar i att forma det 

gemensamma, samt att vinnlägga sig om att man själv inte reproducerar normer och 

kategoriseringar i sin egna sociala och pedagogiska praktik. Det är också viktigt att poängtera 

kategoriseringars och maktrelationers materiella effekter och konsekvenser för människor 

identitet och livsvärld. Processer som “etnosocialitet” (Kocke et al 2003), diskriminering, 

exkludering, stigmatisering, andrafiering är centrala komponenter för en samtida lärares 

förståelse av det mångkulturella samhället och interkulturell pedagogik.  

 

Mångkulturell inkorporering 

Debatten om integration, det mångkulturella samhället och i sin förlängning skolan, kan lite förenklat 

sägas präglas av två positioner. Den ena tar sin utgångspunkt i filosofen Charles Taylors teorier om 

erkännande, där erkännande och uppvärdering av marginaliserade kulturella identiteter samt 

kollektiva rättigheter för kulturella gemenskaper är centrala noder (Taylor 1994). Den andra tar sin 

utgångspunkt i Jürgen Habermas betonade av att kollektiva rättigheter bör nyttjas av individer och 

inte knytas till specifika etno-kulturella gemenskaper (Habermas 1994). I den sistnämnda traditionen 

menar teoretiker att erkännande av kollektiva rättigheter riskerar att ytterligare marginalisera 

subgrupper såsom kvinnor, barn och hbtq-personer inom olika kulturella gemenskaper (Barry 2001; 

Benhabib 2002).  

 

Ett något annorlunda perspektiv förespråkas av Jeffrey Alexander. Han lyfter mångkulturell 

inkorporering som en strategi för skapandet av en öppen och jämlik civilsfär. Även här handlar det om 

erkännande, men i den formen att kulturella identiteter och underordnade gruppgemenskaper ses 

eftersträvansvärda och respektabla (se också Skeggs 1997).  Mångkulturell inkorporering innebär att 

olika kulturella uttryck omplaceras och inkluderas i det som anses åtråvärt i det gemensamma 

samhällsbygget eller skolkulturen (Alexander 2006). Det kan till exempel handla om att bli inkluderad 

i samhället som en hel person: som svensk, svensk medborgare, arab, muslim och bärande hijab, som 

en ung kvinna från Rosengård i Malmö beskriver det (Trondman et al. 2012, se också Lund 2015). 
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Samtidigt möjliggör en sådan inkludering av skillnad att nya identiteter, handlingsmöjligheter och 

gemenskaper uppstår (Trondman et al 2012). 

 

Forskningen om hur skola och förskola begränsar barn och ungdomars lärande och livschanser är 

omfattande men hur utbildning kan förvandla resultatgap till möjlighetsgap är mindre studerat. Vi 

menar att Alexanders teori om samhällelig inkorporering utgör ett värdefullt tillskott och överlappar 

delvis det interkulturella och transkulturella perspektivet men framför allt fördjupar teorin den 

empiriska kunskapen om hur erkännande och expansion av klassrummets och läroplanens kulturella 

ram kan möjliggöras. 

  

Avslutande kommentar 

Alla ovanstående begrepp är således relevanta för en interkulturell strimma, men lyfter lite olika 

aspekter. Det är viktigt att utbildningsplaner, kursplaner, policy-dokument och andra skrivelser 

innehåller en enhetlig begreppsapparat som också kan vara en bärande i berättelsen om 

lärarutbildningarna. Begreppen, som har en teoretisk kontext, kan också sätta agendan för hur 

litteratur och undervisningsexempel väljs, samt också utgöra tema för kompetensutveckling för 

lärarutbildare. I förhållande till nya skrivningar anser vi att det är önskvärt att enskilda program inte 

använder sig av begrepp som “mångfaldsperspektiv” eller “mångkulturell pedagogik” eller liknande, 

utan just nyttjar termer som “interkulturell pedagogik”,“intersektionellt förhållningsätt” och 

normkritik. Mångkulturell och mångfald bör just användas i den vidgade deskriptiva betydelse som 

angetts ovan.   

 

Mål för lärarutbildningens interkulturella strimma 

Med utgångspunkt från ovan resonemang, föreslår vi följande aspekter som målsättningar för en 

interkulturell strimma på lärarutbildningen. Här skisseras också tänkta kompetenser inom den 

interkulturella profilen. 

 

➔      Värdegrundsarbete: Lärarna ska känna sig väl förankrade i skolans värdegrund samt bedriva ett 

aktivt värdegrundsarbete bland sina elever. Här betonas värden som demokrati, rättvisa mångfald och 

jämställdhet, vilket är centrala värden också för ett interkulturellt förhållningssätt. Det är viktigt att 

fastslå att ett interkulturellt perspektiv ingalunda är värdeneutralt eller relativistiskt utan utgår från 

centrala värderingar (Ladhenperä 2011) som också fastslås av skolans värdegrund. Emellertid handlar 

det om en kompetens att konkretisera dessa värden genom att fylla dem med olika kulturella 

berättelser och utgångspunkter. Det handlar också om att ha mod och kompetens att initiera en 

transkulturell dialog då värden krockar, samt hitta exempel som kan överbrygga eventuella 
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motsättningar och leda till förändring. Här behövs en praktisk träning i interkulturell kommunikation 

och konflikthantering, i relation till de styrdokument och policy-dokument som finns inom skolans 

värld.  

 

➔ Normkritiskt perspektiv och intersektionellt förhållningsätt: Lärarna ska kunna anta ett analytiskt 

förhållningssätt till sin egen kulturella utgångspunkt, samt skapande och återskapande av normer som 

förekommer i klassrum och olika sociala praktiker.  De behöver ha ett kritiskt öga och ständigt 

kartläggning av hur olika maktrelationer fungerar i klassrummet. Det handlar om att skapa en 

inkluderande och tillgänglig lärmiljö där alla har lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, 

kulturell bakgrund, religion, etnicitet, funktionsvariation, sexualitet eller klass. Vidare är det viktigt att 

läraren kan göra en kritisk analys av sin egen position och förutfattade meningar, så att hen inte 

upprepar normerande praktik. Läraren ska också ha verktyg för att bibringa ett normkritiskt och 

intersektionellt perspektiv i sin undervisning.  

  

➔ Perspektivskifte: I lärarintervjuer lyfts en önskan kring kunskap kring olika kulturer och religioner, 

till exempel islam, vilket naturligtvis är önskvärt men svårt att realisera inom ramen för 

lärarutbildningarna. Detta beror på den stora mångfald som finns inom olika kulturella gemenskaper i 

form av inbördes maktrelationer, subkulturella grupperingar, regionala och lokala variationer och så 

vidare. Det beror också på att kulturella traditioner, syner och utgångspunkter är ständigt stadda i 

förändring. Vidare finns det alltid kulturella grupperingar som inte kommer med i 

översiktsdiskussioner, men som i en lokal miljö kan utgöra en betydande andel av eleverna, t.ex. 

yezidier. Vi argumenterar därför för att perspektivskifte vad gäller kultur (och religion), vilket betonar 

mångfald, förändring, samt ett transkulturellt perspektiv. Det handlar om lärarna ska kunna förstå och 

hävda en syn på kultur som en föränderlig och mångtydig process (som individer och grupper skapar 

och skapas av), snarare än en statisk kategori (som en individ har eller är). Här kan samtida 

kulturanalytiska och socialpsykologiska perspektiv vara till stöd. Att ha goda kunskaper om kultur 

och hur den kan användas är grundläggande för att förstå olika former av integrationsprocesser vad de 

kan göra med människor på en psykologisk och mellanmänsklig social nivå. Vi vill därför lägga stor 

vikt vid förståelse. Om inte studenter kan sätta ord och använda teorier för att förstå psykologiska och 

sociala processer kan de inte heller utveckla en interkulturell kompetens för att hantera sådana 

processer i en normativ riktning förenlig med demokratiska värden. Men det föreslagna 

perspektivskiftet inbegriper också i vår mening mångkulturell inkorporering och ett etnografiskt 

förhållningsätt. 

 

➔ Mångkulturell inkorporering: Lärarna ska ha god kunskap om undervisning i mångkulturella 

klassrum, samt den betydelse olika livsvillkor och processer såsom migration, segregation, 
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integration osv har för elevers lärande. Det handlar dock också om att lärare skiftar syn från 

att betrakta flerspråkiga och mångkulturella miljöer som problematiska eller sakna betydelse, 

till att se det mångkulturella och flerspråkiga klassrummet som en tillgång. Det handlar om att 

se elevernas identiteter, kulturella meningslandskap och känslor av tillhörighet som en 

potential för att utbilda elever till ansvarstagande och solidariska människor med tilltro till sig 

själv och en känsla av att vara inkluderade i det gemensamma. Här vill vi återigen betona 

vikten av att lärare ser och erkänna olika kulturella identiteter som eftersträvansvärda och 

respektabla, samt möjliga uttryck/variationer av de värderingar som presenteras i 

värdegrunden eller andra eftersträvansvärda ideal. Det handlar också om att skaffa 

referenspunkter för alla elever att känna igen sig i. Lärarens förmåga att expandera den 

meningsfulla lärandemiljön för alla elever handlar om att vidga innehållet i alla ämnen så att 

den även refererar till den icke-dominerande majoriteten identiteter, kunskaper och sätt att 

lära sig på (Banks, 2008). Mångkulturell inkorporering förutsätter ett normkritiskt perspektiv 

(se ovan). Givet kritik och analys är det lärarens uppgift att identifiera vad som hindrar och 

vilken kultur som kan föras samman. Det är först då som det är möjligt att skilja på det som 

pågår och det som är en önskvärd social och kulturell lärandegemenskap. I arbetet finns också 

möjligheten att nya identiteter och kreativa former för gemenskap uppstår. 

 

➔ Etnografisk förhållningsätt: Det aktuella kulturbegreppet kan vara ganska abstrakt, men 

genom livsberättelser och konkreta exempel kan studenterna få en förståelse och begreppet 

konkretiseras. I detta fall bidrar också konkretiseringen att innehållsmässig kunskap om olika 

lokala uttryck av kulturella eller religiösa traditioner också kan bibringas.  Lärarna bör således 

få kompetens med också erfarenhet av att undersöka kulturella gemenskaper i närsamhället 

och de kulturella ramar som elever och föräldrar befinner sig i. Detta kan kallas för ett 

etnografiskt förhållningssätt till kultur (Berglund 2001)2 och förordas framför mer 

generaliserad kunskap. Ett sådant förhållningssätt stöds också av de mer generella ansatser 

kring forskningsbaserad undervisning, där läraktiviteterna fokuseras kring att samla in, 

värdera och analysera kunskap för att omsätta denna i framtida yrkesutövning. Rent konkret 

stöds kan ett etnografiskt förhållningsätt realiseras med hjälp av narrativ metod,3 fältstudier 

                                                
2 Religionsdidaktikern Jenny Berglund beskriver det etnografiska förhållningsättet som en strategi för lärare i 
religionskunskap. Det inbegriper dels att hela tiden utforska sina egna föreställningar och förutfattade mening 
kring religion, men också att vara lyhörd mot hur religion figurerar i elevernas tal och miljö. Det innefattar 
också att undersöka de lokala former av religion som finns i närsamhället och inbegripa detta i undervisningen 
för att undvika essentialiserade och stereotypa framställningar (Berglund 2001). Hennes förhållningsätt 
inspireras av en förhållningsätt till religionsdidaktik som representeras av forskare vid Warwicks universitet, där 
den levda religion (religion som levs av människor) får företräde framför den religion som predikas (av experter 
och religiösa texter) också i undervisningen.   
3 Narrativ kan beskrivas som studiet av berättelser som människor erfarit, levt, representerat i och utanför 
utbildningsinstitutioner. Narrativ kan hjälpa studenter att leva sig in i andras erfarenheter som de annars inte 
skulle ha tillgång till, t.ex. upplevelser av diskriminering, marginalisering, kulturalisering och social 
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och intervjuer som ett centralt inslag i utbildningen. Samverkan med föräldrar samt kulturella 

föreningar och komplementära skolor är också ett viktigt inslag. 

  

De två sistnämnda punkterna representerar perspektiv som inte finns framskrivet vid landets övriga 

lärarutbildningar i större omfattning. En utveckling kring mångkulturell inkorporering och det 

etnografiska förhållningsättet i förhållande till utbildningarnas innehåll kan således bli en god 

möjlighet för Linnéuniversitetet att profilera sig nationellt. Flera av ovanstående punkter kan med 

lätthet relateras till framstående forskningsmiljöer vid Linnéuniversitetet, vilket borgar för en stark 

vetenskaplig förankring i framtida undervisning. 

 

Strategier: möjliga tillvägagångsätt och åtgärder 

Lärarprogrammen idag 

Eftersom lärarutbildningarnas struktur innebär att det inte finns en ägare till samtliga kurser, som till 

exempel vid Södertörn, är det svårt att få en samlad överblick över hur undervisningen ser ut samt 

huruvida det interkulturella perspektivet berörs i de olika utbildningarna. Under mötena med olika 

representanter för lärarutbildningens programråd framkommer att interkulturella frågor berörs i olika 

UVK-kurser, men att systematiken saknas. Det är således önskvärt med en större genomlysning kring 

hur det interkulturella perspektivet berörs idag inom de olika programmen. Det är till exempel möjligt 

att vissa aspekter i det interkulturella perspektivet berörs, medan andra, till exempel flerspråkiga 

miljöer inte nämns explicit (vilket i sin tur leder till att studenterna inte känner igen begreppet). Detta 

får också konsekvenser för hur man jobbar vidare med både målformuleringar och rent faktisk 

undervisning. Således är det en god idé att inventera de moment, de kunskaper och de färdigheter som 

finns inom programmen idag. Dock måste begreppsapparaten kring det interkulturella perspektivet 

tydliggöras för att en sådan inventering ska bli möjlig. 

  

Vi förordar en större genomlysning av både kursplaner och de undervisningsmoment som finns 

i de olika lärarprogrammen. Samtidigt måste begreppsapparaten och innehållet i det 

interkulturella perspektivet förtydligas. 

                                  

Det kan vara väl värt att ha i åtanke att de olika lärarprogrammen har olika förutsättningar och också 

olika behov. Det finns alltså anledning att både formulera centrala målsättningar som är lika för alla 

program, men också se över de specifika förutsättningar och behov som finns i respektive utbildning. 

                                                                                                                                                  
positionering levandegöras, konkretiseras och kontextualiseras. Men också verksamma lärares berättelser om 
olikhet och mångfald, egna framgångar och motgångar kan kontextualiseras i tid och rum med hjälp av teorier 
som kan expandera berättelserna (Reed, 2011, Rushton 2004). 
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Här bör nämnden också fundera på huruvida det är möjligt att sätta ihop en starkare profil för 

lärarutbildningarna men att också inkludera andra kurser än de som finns i den 

utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK-kurserna).  Exempelvis finns på förskolelärarprogrammet 

också förskolepedagogiskt kompetensområde som drivs av institutionen. Här finns också fler kurser 

som kan bli föremål för större genomlysning och där ett interkulturellt perspektiv kan skrivas fram. 

Yrkeslärarprogrammet har en stark verksamhetsanknytning och en struktur med regelbundna 

diskussionsgrupper och mentorer. Här skulle frågor om mångfald och interkulturella förhållningsätt 

kunna behandlas mer strukturerat, bland annat genom att nyttja den resurs som mentorerna är eller 

med tydligare mål under den specifika form för VFU som finns för programmet. På 

ämneslärarprogrammet ägs en stor del av kurserna av andra institutioner än den 

utbildningsvetenskapliga. I dagsläget finns det lite insyn i hur det interkulturella perspektivet 

förekommer i dessa kurser. Att interkulturella perspektiv dyker upp i till exempel religionsvetenskap 

eller svenska är troligt, likaså att det finns användbar kompetens kring interkulturalitet och 

mångfaldsfrågor på institutionerna. Ett tydligt exempel är ämnet arkeologi, där det finns ett starkt 

fokus på kulturarv, mångfaldsfrågor samt olika museipedagogiska perspektiv. En inventering kring 

detta vore lämplig. Vidare finns det goda möjligheter att faktiskt strukturera upp det interkulturella 

perspektivet i de olika ämnena genom den minimumkärna som lärarutbildningen centralt menar att 

ämnena ska ha med. I programrådet har det redan diskuterats att ha ett mångfaldsperspektiv i 

förhållande till det aktuella ämnet, men denna möjlighet kan struktureras upp med en terminologi som 

passar den interkulturella profilen. Även de fältstudiedagar studenterna ska göra under 

ämnesstudierna kan tydligare kopplas till interkulturella målformuleringar/kompetenser.  Ovanstående 

reflektioner pekar mot ett behov av en större inventering kring de olika programmen och de kurser 

som ingår. Här kan ett närmare samarbete med programråden vara fruktsamt. 

  

Vi föreslår ett strategiskt arbete som tar sin utgångspunkt i varje programs specifika karaktär 

och förutsättningar. I ett sådant arbete bör programråden involveras, 

  

I samtliga lärarprogram ingår kurser som räknas som utbildningsvetenskaplig kärna (UVK-kurser). 

Dessa är relativt likartade i de olika programmen och i många av dem finns formuleringar där det 

interkulturella perspektivet kan skrivas fram. Naturligtvis är vissa kurser mindre lämpade för den 

interkulturella strimman, exempelvis ”Vetenskapsteori och metod”, men i andra kurser kan ett 

interkulturellt perspektiv med lätthet integreras och/eller förtydligas, såsom ”Skolväsendets historia”, 

”Utveckling, lärande och specialpedagogik”, ”Läroplansteori och didaktik” och ”Betyg och 

bedömning”. Teman som mångkulturell teori, interkulturell kommunikation och pedagogik, samt att 

undervisa i flerspråkiga miljöer är högst relevanta här, liksom en del av de formuleringar som tagits 

fram i förhållande till grundlärarutbildningen.  Det är också viktigt att begreppen i förhållande till 
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perspektiven definieras, skrivs fram i utbildningsplanerna men också återkommer UKV-kurserna. En 

mer enhetlig begreppsanvändning är viktig. 

  

I dagsläget kan alltså interkulturalitet behandlas på flera kurser, men det ska noteras att detta inte är en 

garant för att sådana teman verkligen lyfts explicit. Det är idag avhängigt på kursansvariga och 

undervisande lärare. En större systematik efterfrågas således. En snabb genomgång av UVK-kurserna 

ger att det handlar om tydliga begrepp som kan genomsyra kursplanerna, men också om innehållets 

relation till förväntade studieresultat och litteratur. Men även lärarkollegiets kompetens, de moment 

som ingår i undervisningen samt examinationsmoment bör vara föremål för en större strategisk 

genomlysning. 

  

Ett relaterat problem är att vissa kurser kan ha kommit att speciellt lyfta det interkulturella 

perspektivet och därmed trängt ut andra perspektiv som är relevanta. Ett exempel på detta är den 

specialpedagogiska kursen på förskolelärarprogrammet. Här menar representanterna för programrådet 

att även om kursen är bra på att beskriva hur alla barn ska inkluderas oavsett livsvillkor, vore det 

bättre att den specialiserats på arbete kring barn med diagnoser och särskilda behov. Om det 

interkulturella perspektivet lyfts tydligare i andra kurser skulle detta kunna möjliggöras. Även 

representanten för programrådet för yrkeslärarprogrammet lyfter risken med att blanda ihop arbete i 

flerspråkiga miljöer med specialpedagogik. 

  

Innehållet i ett interkulturellt perspektiv behöver säkras upp med en större tydlighet i 

begreppen, formuleringar som har genomslag i utbildningsplaner såväl som kursplaner, samt 

backas upp av målformuleringar, litteratur och examinationsformer 

 

Förslag kring utformning 

Det finns olika sätt att implementera det interkulturella perspektivet tydligare i lärarutbildningen.  Det 

första avgörandet rör hur pass framskjuten position det interkulturella perspektivet ska ha i 

lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet.  Här finns tre alternativ: 

  

1)      Det interkulturella perspektivet blir en övergripande profil. Vi kan här jämföra med 

lärarutbildningen vid Södertörns högskola. I ett sådant alternativ bedöms det interkulturella 

perspektivet vara såpass teoretiskt viktigt, likaså pressande i en alltmer mångkulturell 

skolvardag att det blir lärarutbildningens ryggrad Här är det viktigt att “interkulturell” 

används i sin vidare betydelse, det vill säga med tydliga kopplingar till ett intersektionellt och 

normkritiskt perspektiv. Andra skrivningar kring genus, sexualitet och hållbar utveckling kan 
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således sorteras under det interkulturella perspektivet. Detta alternativ inbegriper en större 

revidering av utbildningsplaner och kursplaner, med nya tydliga skrivningar, tydligare 

profilering i existerande mål och kurser samt också att andra perspektiv tas bort eller 

integreras under det interkulturella perspektivet. 

  

2)      Vi har tidigare nämnt att det finns skrivningar i aktuella kursplaner som uttrycker ett 

interkulturellt förhållningsätt eller där en interkulturell anknytning med lätthet skulle kunna 

förtydligas eller skrivas fram. Det handlar i detta alternativ om att skapa en strimma som löper 

genom utbildningen, vilket förutsätter en lättare revidering av utbildningsplaner och 

kursplaner i förhållande till innehåll, förväntade studieresultat och litteratur. En jämförelse 

kan här vara med hur jämställdhet eller digital kompetens behandlas. Det interkulturella 

perspektivet blir här ett av flera perspektiv som genomsyrar lärarutbildningarna vid 

Linnéuniversitetet. 

  

3)    Ett tredje alternativ är att det interkulturella perspektivet görs till en valbar fördjupning. Detta 

kan naturligtvis ses som en kombination av ovanstående, då strimman kan skrivas fram i 

gemensamma kurser och studenterna kan välja att göra en tydligare profil. Jämförelsen ligger 

här med grundlärarutbildningen på Linnéuniversitetet. På sätt förbereds alla studenter för att 

arbeta i mångkulturella skolmiljöer, samtidigt som en fördjupning tillåts. Nackdelen är att det 

interkulturella perspektivet är något som kan väljas bort, vilket vore olyckligt med tanke på 

dagens mångkulturella skolmiljöer. Vidare kan fördjupningen vara svår att implementera rent 

praktiskt och det finns frågetecken vilken form en sådan fördjupning skulle kunna anta. Det 

kan, som i fritids- och grundlärarutbildningen handla om att göra VFU/fältstudiedagar i 

mångkulturella skolmiljöer och att inom ramen för examensarbetet välja en interkulturell 

fördjupning. Handledning kan kopplas till de forskningsmiljöer som får stöd av NLU eller på 

andra sätt berör perspektiv som är relevanta för interkulturella förhållningsätt. I förhållande 

till de olika lärarprogrammen och deras uppbyggnad kan också valbara kurser utvecklas för 

att tydligare ge ett ramverk till en sådan fördjupning. 

  

Vi förordar att inte endast addera ytterligare ett perspektiv eller innehåll i utbildningen, utan 

snarare tydligare försöka integrera olika perspektiv. Det interkulturella perspektivet kan – med 

koppling till begrepp som intersektionalitet, normkritik och mångkulturell inkorporering – 

förbinda olika perspektiv med varandra och därmed skapa en sammanhängande berättelse om 

lärarutbildningen. Fragmentering undviks. Dessutom kan de olika perspektiven (genus, social 

hållbarhet, interkulturella perspektiv och så vidare) berika och förstärka varandra och ge en 

större förståelse för vår mångtydiga samtid och lärprocesser i mångkulturella klassrum. För att 

uppnå detta är alternativ 1 den bästa utformningen. 
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Andra avgörande som relaterar till ovanstående alternativ är huruvida det handlar om en strimma som 

genomsyrar hela utbildningen eller snarare ett perspektiv som betygsätts. Det senare alternativet 

handlar om poängsättning och att skapa speciella provmoment.  Dessa kan i sin tur finnas starkare på 

vissa kurser, där också innehåll och målbeskrivningar spetsas. Båda alternativ har sina fördelar och 

relaterar som sagt till hur pass viktigt det interkulturella perspektivet bedöms vara. I en strimma 

integreras perspektivet i hela utbildningen, men riskerar att bli alltför beroende på kursansvariga och 

undervisande lärares kompetenser och intressen. Systematiken kan gå förlorad. Vidare riskerar en 

strimma att bli otydlig då det inte tas på samma allvar av studenterna eftersom det inte ger poäng eller 

examineras på samma sätt. Provmoment skulle här tydliggöra perspektivet samt också ge en möjlighet 

att specifikt examinera det. Det ger således den interkulturella profilen en större tyngd. Sårbarheten 

hos ett sådant alternativ berör kompetensen hos lärarutbildarna (se diskussion nedan). Vidare kan 

detta ge intrycket av att provmomenten inte riktigt ingår i den ordinarie utbildningen utan ligger 

“utanför” och “adderas” snarare än att det får konsekvenser för det andra innehållet. 

  

Både alternativet med strimma och perspektiv (provmoment) kräver ett arbete med progressionen, så 

att det sker en fördjupning av förhållningsättet. Med hjälp av provmoment garanteras detta lättare. 

Emellertid krävs en tydligare genomlysning av aktuella kursplaner med avseende på innehåll, 

förväntade studieresultat och litteratur, samt också de moment som ingår i undervisningen. Det 

behövs en inventering kring kunskap och kompetens bland lärarutbildarna kring perspektivet, så att 

eventuella fortbildningsmöjligheter kan sättas in (se nedan).  Det är viktigt att understryka att detta 

gäller programmen i sin helhet, det vill säga inte bara UVK-kurserna.  Som ovan nämnts bör även 

ämnesstudier, fältstudier, mentorsgrupper och förskolepedagogiskt programområde tas med som 

vitala delar i ett helhetsgrepp. 

  

Vi förordar att det interkulturella perspektivet blir examinerbara provmoment och därmed ges 

en tydlighet i utbildningen samtidigt som det blir lättare att hålla progressionen i fokus. Ett 

alternativt tillvägagångsätt är att utvärdera grundlärarutbildningens interkulturella strimma 

med hjälp av fokusgruppsamtal med studenterna, eller att granska de fall där strimmor anses 

implementerats i utbildningen på ett lyckat sätt. Exempel på detta kan vara strimman kring 

projektorienterat arbetssätt som finns i yrkeslärarutbildningen. För att garantera progression 

behövs en tydligare genomlysning av varje lärarprogram och dess specifika förutsättningar, 

samt den kompetens och resurser som finns i dess olika delar. 

   

I våra samtal med representanter från programråden lyfts också frågan om att kunna göra VFU eller 

fältstudiedagar på mångkulturella skolor. Denna möjlighet har tagits fram i förhållande till 

grundlärarutbildningen och behöver utvärderas efter skälig tid. Möjlighet till praktik i mångkulturella 
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skolmiljöer är en intressant möjlighet, som också lyfts av verksamma lärare. I dagsläget framstår detta 

dessvärre som svårgenomfört åtminstone för ämneslärarprogrammet, där det i dagsläget redan är svårt 

att hitta platser, och yrkeslärarprogrammet, där studenterna läser på distans, redan reser långt och ofta 

arbetar och har familj. Igen är det viktigt att de specifika utbildningarnas förutsättningar tas i 

beaktande. En möjlighet att ändå göra det interkulturella perspektivet tydligt är att skriva fram detta i 

de ramverk och bedömningsgrunder som finns kring VFU. Likaledes kan interkulturella teman 

tydligare inkluderas i de ämnen som föreslås för studenter i enskilt arbete. Sådana teman finns till 

exempel på grundlärarutbildningen i svenska, men det krävs en större genomlysning och eventuell 

strukturering för vi ska kunna föreslå någon struktur eller systematik i det hela. En möjlig väg framåt 

är att utse en vetenskapligt ansvarig för det fördjupade examensområdet inom det interkulturella 

kunskapsområdet. En sådan skulle kunna informera, samordna och handleda och/eller examinera. 

Vi förordar att det tas fram möjlighet att göra praktik i mångkulturella skolmiljöer, men detta 

bör vara anpassat till varje programs specifika karaktär och försättningar.  Det interkulturella 

spåret kan dock tydliggöras i bedömningsgrunder och ramverk som finns runt VFU samt 

fältstudiedagar.  Det krävs även inventering och etablerande av en struktur kring 

examensarbeten som skrivs med interkulturell profil.  Det finns anledning att en vetenskapligt 

ansvarig har särskilt uppdrag inom ramen för kunskapsområdet. 

Kompetenser inom lärarutbildningarna och forskningsanknytning i undervisningen 

Det interkulturella perspektivet är i dagsläget avhängigt på undervisande personal och deras intresse 

och kompetenser. I samtal med representanter från programråden framkommer att de flesta 

lärarutbildare tycker att perspektivet är viktigt, men att det samtidigt finns en osäkerhet och en känsla 

av att man inte riktigt har tillräcklig kunskap. I flera program bjuds snarare föreläsare in från andra 

institutioner för att ombesörja att interkulturella perspektiv berörs. 

  

Då nämnden i sina strategiska dokument betonar vikten av forskningsanknuten undervisning behövs 

en större insyn kring hur lärarutbildarnas faktiska kunskap och kompetens ser ut. I förhållande till 

detta bör nämnden fundera kring hur kompetensförsörjningen ska se ut. Är det en kompetens som hela 

kollegiet ska ha eller ska en speciellt tränad personalstyrka nyttjas? Här finns följande alternativ: 

  

1)      Det interkulturella perspektivet är en specialistkunskap, det vill säga att det här handlar om 

enskilda forskare som har spetskompetens och står för undervisningen. Detta borgar för en 

stark vetenskaplig anknytning i undervisningen, men gör samtidigt utbildningen sårbar i 

förhållande till personalomsättning. En variant av detta är att ha “specialisterna” på speciellt 

strategiska positioner i kurserna, såsom kursansvarig eller examinator. Svagheten i detta är då 

att aktiva forskare riskeras att uteslutas från konkret undervisning och studentkontakt. 
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2)      Det handlar om en kompetens som hela lärarkollegiet ska behärska. Detta gör utbildningen 

mindre sårbar, men samtidigt riskerar forskningsanknytningen att minska. I detta scenario 

behövs också vidareutbildning av lärarkollegiet, vilket i sin tur innebär att resurser i form av 

tid och pengar måste frigöras. Det kan handla om strukturerad tid att deltaga i den 

seminarieverksamhet som NLUs forskningsmiljöer tillhandahåller, men också mer riktade 

insatser (om dessa behövs) i form av utbildningsdagar, internat eller till och med 

högskolepedagogiska kurser. 

  

I ett vidare arbete och i relation till de andra förslag kring form och revidering av 

utbildningsplaner som här gjorts, är det viktigt att ta ställning till hur kunskap och kompetens 

ska ombesörjas. Det är viktigt att det interkulturella perspektivet, såväl som andra perspektiv 

som finns inom lärarutbildningarna, inte blir beroende av enskilda lärare och kursansvariga. 

Här behövs ett principbeslut kring om kompetensen ska bäras av ”specialister” eller av alla 

lärarutbildare. 

  

En väg framåt är att knyta undervisningen tydligare till de forskningsmiljöer som nämnden 

stöder. Då det handlar om väletablerade och ämnesöverskridande miljöer blir sårbarheten 

mindre. En sådan möjlighet anknyter också till NLUs målsättningar för forskningsmiljöernas 

arbete i att förstärka lärarutbildningens vetenskapliga bas (NLU 2015-02-05 § 12a). Vi kan 

också peka på alternativet att låta forskningsmiljöerna ta ansvar för vidareutbildning av 

lärarutbildarna i större skala än den nu obligatoriska seminarieserien. Då nämndens 

målsättning för forskningsmiljöerna ska bidra med kunskaps- och kompetensutveckling för 

lärarutbildare finns ju möjligheten att ge mer konkreta uppdrag till forskningsmiljöerna i 

förhållande till det interkulturella spåret. Det kan handla om utbildningsdagar, konferenser 

men också högskolepedagogisk vidareutbildning och/eller forskningscirklar. Här kan CCS 

och andra relevanta forskningsmiljöer samarbeta med den Universitetspedagogiska enheten 

eller andra starka centrumbildningar som till exempel Linnaeus University Centre for 

Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies som. Ett fjärde alternativ kan vara att sälja 

speciella kurser till en institution där kompetens kring interkulturella perspektiv bedöms särskilt 

starka. 

  

Tidigare uppdrag gällande perspektivet har konstaterat att det finns goda förutsättningar för 

implementeringen av ett interkulturellt perspektiv med god vetenskaplig grund, då det vid 

Linnéuniversitetet finns många framstående forskningsmiljöer. Detta gäller inte endast CCS 
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(Centrum för kultursociologi) dit vi själva är knutna, utan också centrumbildningen 

Concurrences, och andra miljöer. Dessa bör användas mer i förhållande till lärarutbildningen, 

vare sig det gäller faktiskt undervisning på programmen eller kompetensutveckling av 

lärarutbildare. Några förslag är utvecklingen av en högskolepedagogisk kurs eller etablerandet 

av forskningscirklar. Även kortare texter med begreppsorientering kan tas fram och kortare 

utbildningsdagar kan anordnas. 

  

I förhållande till undervisande personal och interkulturell kompetens vill vi betona vikten av 

forskningsanknytning och kontinuerlig uppdatering av programmen. Det är också viktigt att det 

interkulturella perspektivet inte endast inbegriper normativa ansatser (som t.ex. demokrati, allas lika 

värde osv) utan faktiskt praktiska kompetenser som tar sin utgångspunkt också från beprövad 

erfarenhet. Då förutsättningen för verksamheten och interkulturell pedagogik förändras snabbt kan 

perspektivet stärkas genom samarbete med yrkesverksamma aktörer i mångkulturella skolmiljöer.  

Verksamma lärare betonar möjligheten och nödvändigheten att studenter får erfarenhet av 

mångkulturella skolmiljöer under studietiden. Detta är en aspekt som bör tas under övervägande i 

vidare arbete som kanske inte berör formuleringar i utbildningsplaner, men snarare val av litteratur 

och planering av undervisningsstrategier och olika moment under utbildningen. Även möjligheter 

kring en större samverkan med skolor, lärare och skolledare med erfarenheter kring mångkulturella 

undervisningsmiljöer bör ses över. En möjlighet är att mer systematiskt tillåta sådana samarbete med 

specifikt ett interkulturellt fokus, till exempel i fördjupningsdagar, fältstudiedagar eller inom ordinarie 

kursbudget, och sedan utvärdera desamma. 

 

Vi vill också betona beprövad erfarenhet och den verksamhetsnära kunskapen.  Här handlar 

det om ett närmare samarbete med kringliggande skolor men också mer strukturerade 

strategier för att väva in deras erfarenheter i konkret undervisning. Vi föreslår också att 

verksamhetsintegrerad profil tas fram i de lärarprogram där det är möjligt. Detta specificeras 

närmare under ”Principdokument kring revidering av utbildningsplaner”. 

 

Strategier för att specificera kompetenser för framtida lärare 

Begrepp som interkulturella perspektiv upplevs ofta som komplexa och mångdimensionella. Ett sätt 

att komma runt otydligheten är att tydligare definiera de kompetenser som framtida lärare behöver i 

sin verksamhet. Detta blir ett sätt att fylla de teoretiska och kanske abstrakta teoretiska begreppen med 

ett praktiskt innehåll, vilket i sin tur underlättar för planering och undervisning. Kompetens innebär 

att studenterna ska både ha kunskaper och kunna använda dessa i undervisning och fostran. Både 

kunskaper och färdigheter kan variera beroende på sammanhang, det vill säga om det berör ett möte 

med föräldrar, elever eller i den konkreta pedagogiska situationen Viktigt att betänka är att 

kompetenser inbegriper både en åskådar- och en deltagarkompetens, det vill säga en kompetens som 



18 

innebär en förmåga att kritiskt reflektera respektive en förmåga att forma lärmiljöer och konkret 

pedagogisk praktik (Lindqvist & Nordänger, 2010). Lindqvist och Nordänger menar att listan över 

vilka kompetenser lärare bör ha är oändlig och har därför i VFU-ramverket för grundlärarutbildningen 

ringat in kompetenser som påminner varandra i större domäner eller områden: didaktisk/metodisk, 

relationell/kommunikativ samt analytisk/ reflekterande. 

  

Det finns olika tillvägagångsätt att ringa in kompetenser inom det interkulturella perspektivet.  

 

1. Ett förslag är att använda interkulturell när vi talar om kompetens som en överordnad 

kompetensdomän som i sin tur rymmer andra kompetenser som värdegrundskompetens, 

normkritisk/intersektionell kompetens och mångkulturellt inkorporerande kompetens. I detta 

förslag så blir perspektiven kompetenser som rymmer både perspektiv/teori och kunnande. 

Fördelarna är att vi håller oss till samma perspektiv, begrepp och teorier både när vi talar om 

teoretisk kunskap och praktiskt kunnande. Nackdelen är att det blir många kompetenser dels 

inom det interkulturella perspektivet men också i förhållande till de domänkompetenser och 

subkompetenser som finns i VFU-ramverket. 

  

2. Ett annat förslag är att använda VFU-ramverkets domäner som överordnade domäner att 

identifiera kompetenser inom de interkulturella perspektiven. Även om begrepp som kulturell 

kompetens inte förekommer som domän i VFU-ramverket kan man exempelvis läsa under 

didaktisk/metodisk kompetens att en viktig dimension utöver ämneskunskaper “handlar om 

förmågan att skaffa kunskap om elevens erfarenheter, kunskaper, intressen och behov. En 

skicklig lärare förmår integrera sin förståelse av ämnet/innehållet med kunskaper om 

eleverna, för att sedan ta beslut om mål för lärande” (VFU, Grundlärarutbildning, 4-6, Guide 

för handledning och bedömning). Den kompetens som här beskrivs som didaktisk/metodisk 

har kopplingar till kulturell kompetens dvs. förmåga att tolka elevers förståelse av skolämnen 

eller deras sociala lärande och vilka idéer erfarenheter och praktiker som dessa grundar sig i 

osv. Här kan det handla om att studenter måste kunna skapa relationer till barn/elever och 

deras föräldrar för att integrera sin egen förståelse med hemmet och barnet/eleven. Fördelen 

här är att använda kända domänkompetenser. Risken är att den specifika interkulturella 

kompetensen kommer i skymundan. 

  

3. Ett tredje förslag är att inom varje interkulturella perspektiv identifiera, så som nämnden 

föreslår kulturella, relationella, språkliga/kommunikativa och relationella kompetenser. Här är 

det mer öppet vilka kompetenser som ska höra till respektive domän. Vi kan komplettera med 

fler) exempelvis analytisk/reflekterande kompetens som finns i VFU-ramverket och/eller 

skapa egna domäner. Relationell och språklig (benämns kommunikativ i Guide för 
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handledning och bedömning) finns som sagt redan i VFU-ramverkets guide för handledning 

och bedömning. Såväl detta som förslag ett innebär att vi skapar ytterligare policy för 

lärarkompetens utöver den etablerade. 

  

I det fortsatta arbetet med kompetenser inom ramen för den interkulturella profilen föreslår vi 

därför att med bakgrund av att det finns ett etablerat ramverk för kompetenser, med 

förankring i både forskning och erfarenheter bland lärarutbildare och lärarstudenter, att 

använda VFU-ramverket och dess guider för handledning och bedömning av kompetens, i det 

fortsatta arbetet med att ta fram interkulturella kompetenser. 

  

I ett första steg kommer vi att identifiera och koppla samman kompetenser i VFU-ramverkets olika 

domäner med värdegrundskompetens, normkritisk/intersektionell och mångkulturellt inkorporerande 

kompetens. Vi ser att det är görbart. I det analytiska/reflekterande kompetensområdet förekommer 

exempelvis normkritisk kompetens “att få syn på sammanhang som annars hade förblivit dolda.., t.ex. 

teorier kring genus kan göra att vi /…/ vi får syn på hur ojämnt talutrymme fördelas i en grupp (s. 32). 

Även förmågan att få syn på sin egen kulturella utgångspunkt som vi lyft fram som en viktig 

kompetens går att finna inom den analytiska/reflekterande kompetensdomänen: “Den studerande 

måste erövra förmågan att distansera sig för att kunna reflektera över de värderingar som hon/han 

“förmedlar och förankrar” varje dag och i alla sammanhang. Vidare kan mångkulturell inkorporering 

som kompetens exempelvis kopplas till relationell/kommunikativ “Förmår den studerande skapa 

relationer till alla elever eller förblir vissa elever “osynliga” (s. 25) eller förmår lärarstudenten “alla 

elever att känna att de betyder något och att de är viktiga, samtidigt som de måste inse att de är en del 

av ett sammanhang där också andra betyder något och är viktiga” (s 28). Här handlar det således om 

att identifiera befintliga kompetenser och fördjupa dem med interkulturella perspektiv och teorier. 

Fördjupning kan liknas vid en expansion av kompetensen. Att som lärare få elever att känna att de 

betyder något och är viktiga samtidigt som att få dem att inse att de är delar av ett sammanhang där 

andra betyder något kan exempelvis expanderas med teorin om mångkultur inkorporering. Det som 

händer i klassrummet kan speglas och kopplas till pågående sociala och kulturella processer i 

samhället men också till principer för social organisation. Såväl perspektiv på inkorporering som 

exkludering kan tillföra viktiga kunskaper om generella lärarkompetenser. I ett andra steg föreslår vi 

en genomlysning av kursplanerna på samma sätt som VFU-ramverket. 

  

Inventering, identifiering och sammankopplingar mellan befintliga kompetenser i styrdokument och 

det interkulturella perspektivet kan förslagsvis mynna ut i ett komplement till VFU-ramverket 

alternativt integreras eller komplettera befintliga kompetensdomäner. Ett komplement kan förutom 

kompetenser även innehålla en metodbank för analytisk/reflexiv kompetens exempelvis: etnografiskt 

förhållningssätt, narrativ, autobiografisk metod, förmåga att använda intervjuer, konst, litteratur, 
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drama, film osv. i undervisningen för att packa upp kulturella fenomen. Arbetet som påbörjats 

indikerar att en hel del av kompetenserna i VFU-ramverket kan kopplas samman med interkulturella 

perspektiv och kompetenser. Men vi ser också att det kan behövas tillföras kompetenser. I förhållande 

detta vill vi också specifikt lyfta språklig kompetens, då språk intar en särposition både i 

lärarutbildningarna och i en interkulturell pedagogisk praktik. Både representanter från de olika 

programråden och verksamma lärare betonar betydelsen av språkkunskaper och en förmåga att arbeta 

i flerspråkiga miljöer. Flerspråkiga lärare är en stor tillgång, men igen är det svårt att realisera detta 

inom befintliga lärarutbildning (här handlar det ju mer om rekryteringsbas för programmen eller 

eventuella vidare studier). En önskan från verksamma lärare är att det skapas fördjupningskurser i 

svenska som andra språk på lärarutbildningen. En annan möjlighet är att det skapas ytor för 

kunskapsutbyte och reflektion kring varje ämnes innehåll, metoder och resurser i förhållande till 

svenska som andra språk, vilket kan bibringa en färdighet hos studenten att relatera sitt ämne till just 

svenska som andra språk och ett arbete i flerspråkiga miljöer. Det handlar alltså om att ha en kunskap 

nyanländas språkutveckling och hur pedagogisk praktik eller undervisning i enskilda ämnen kan 

utformas som kan stödja denna. Även en medvetenhet kring modersmålets roll för lärande och 

identitetsutveckling är centralt. 

 

 

Sammanfattningsvis föreslår vi följande 

 

1. En större genomlysning av existerande utbildning vid avser kursplaner, undervisnings- och 

examinationsmoment samt personalkompetens. Detta för att undersöka hur det interkulturella 

perspektivet berörs idag. 

2. Ett tydliggörande av begreppen och en enhetlig användning av desamma, så att detta 

genomsyrar från utbildningsplaner, kursplaner, målformuleringar och undervisning. 

Eventuellt kan en kortare skrift tas fram (exempel ”Vad är genus”) för att distribueras. I vår 

begreppsbeskrivning har vi föreslagit att det interkulturella området har olika delområden: 

värdegrundsarbete, normkritik/intersektionalitet, mångkulturell inkorporering och ett 

etnografiskt förhållningsätt.  

3. Det interkulturella perspektivet bör inte bli ytterligare ett perspektiv som adderas till de 

befintliga, utan snarare kan ett samlat grepp tas för att integrera olika perspektiv. Det 

interkulturella perspektivet med dess delområden kan förbinda olika perspektiv och skapa en 

sammanhållen berättelse om lärarutbildningen.  I vår mening handlar inte detta om att 

underordna andra perspektiv, utan snarare att se beröringspunkter och de faktiskt kan berikas 

och stärkas av varandra. Det finns dock andra alternativ som också kan beaktas. 
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4. Den interkulturella profilen bör tydliggöras genom examinerbara provmoment för att få den 

tydlighet som vi uppfattar att nämnden eftersträvar. Detta möjliggör också en tydligare 

progression. 

5. Utvärdering av grundlärarprogrammets interkulturella strimma med hjälp av fokussamtal med 

studenter. Även andra strimmor kan vara intressanta för utvärdering (speciellt viktigt om 

alternativet med provmoment väljs bort). 

6. En översyn kring möjligheten att göra VFU i mångkulturella skolmiljöer inom de olika 

programmen bör göras. Dock bör hänsyn tas till de olika programmens speciella karaktär och 

förutsättningar.  

7. Integrera det interkulturella perspektivet i ramverk och bedömningsgrunder för VFU, 

alternativt fältstudiedagar eller mentorsamtal. 

8. Ta fram en struktur kring examensarbete med interkulturell profil. Ett alternativ är att en 

vetenskapligt ansvarig har särskilt uppdrag inom ramen för kunskapsområdet. 

9. Ett principbeslut kring om kompetensen ska bäras av ”specialister” eller av alla lärarutbildare. 

10. Ett starkare ”nyttjande” av den spetskompetens som finns kring mångkulturalitet, 

interkulturell pedagogik och kulturmöten som finns vid Linnéuniversitetet. Inte minst gäller 

detta de forskningsmiljöer som NLU stöder, men också andra forskningsmiljöer och den 

kompetens som finns inom olika ämnen. Det kan naturligtvis gälla undervisning i 

lärarprogrammen eller kursansvar för vissa delar, men det kan också gälla 

kompetensutveckling av lärarutbildningskollegiet i olika former. 

11. Utveckla former för samarbete med kringliggande skolor och mer strukturerade strategier för 

att väva in deras erfarenheter i konkret undervisning 

12. Arbeta fram en verksamhetsintegrerad interkulturell profil för programmen med inriktning F-

3, 4-6 och fritidshem. 

13. Revidering och utbildningsplaner och kursplaner i enlighet med skisserade principer (se 

nedan) 

14. Specificera och integrera kompetenser inom ramen för den interkulturella profilen med VFU-

ramverket. Detta är väl inarbetat samt grundat i både forskning och beprövad erfarenhet. Ett 

andra steg är genomlysande av UVK-kurserna på liknande sätt.  

15. De specifika förutsättningarna för de olika programmen bör tas i åtanke för att göra det 

interkulturella perspektivet starkare och mer genomgående. Här kan arbetet förflyta i nära 

samråd med programråden. 
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PRINCIPER FÖR REVIDERING AV UTBILDNINGPLANER 

Mot bakgrund av strategier för en interkulturell strimma och fördjupningar i alla lärarprogram ger vi 

här förslag på principiella revideringar av utbildningsplanerna. Totalt är det sju utbildningsplaner som 

är aktuella: utbildningsplanerna för inriktning mot förskola, fritidshem, f-3, 4-6, 

ämneslärarprogrammet, speciallärarprogrammet samt KPU. 

 

Bakgrund till revideringarna 

Utbildningsplanerna har en likartad struktur vad gäller rubriker. Med undantag för 

speciallärarprogrammet benämns innehållet i utbildningarna: ämneskurser, UVK-kurser och 

verksamhetsförlagd utbildning. UVK-kurserna har ett liknande innehåll i alla program. 

Speciallärarprogrammet använder dock en annan terminologi för kursinnehållet. 

Ämneslärarprogrammet har en gemensam kurs för sociala relationer och ledarskap, samverkan och 

kommunikation medan detta innehåll är uppdelat på två kurser i grundlärarutbildningen. 

Examensmålen för samtliga utbildningar kategoriseras i respektive utbildningsplan med samma 

rubriker: "Kunskap och förståelse", "Färdighet och förmåga" samt "Värderingsförmåga och 

förhållningssätt". Speciallärarprogrammet har förutom examensmål också programspecifika mål vilka 

övriga program saknar. Vidare presenterar samtliga program likartade perspektiv i sina 

utbildningsplaner: ”Professionsbas och professionell progression”, ”Vetenskapligt förhållningssätt 

och progression”, ”Hållbar utveckling”, ”Lika villkor”, ”Entreprenöriellt förhållningssätt”. Med 

bakgrund av tidigare resonemang föreslår vi att frångå principen att addera perspektiv i 

lärarutbildningens olika program och istället integrera dem. Vårt förslag är att se över innehållet och 

hur det rubriceras. Det finns en rad överlappningar och snarlika begrepp som förekommer. Det finns 

inte heller någon samlande berättelse om hur perspektiven hänger ihop. Vårt förslag är att skapa en 

sådan berättelse med hjälp av den interkulturella profilen. 

Förslag på revidering av mål och perspektiv 

Utbildningsplanerna inleds med en programbeskrivning. Sedan kommer examensmål enligt 

högskoleförordningen. Därefter kommer en rubrik som heter “Innehåll och struktur”. Under denna 

rubrik finns en programöversikt som redogör för när olika kurser ges under utbildningen. Därefter 

redogörs för utbildningens samhällsrelevans, internationalisering samt perspektiv.  Samhällsrelevans, 

internationalisering och perspektiv i utbildning är det innehåll som lärarutbildningen idag vill betona. 

Till skillnad från exempelvis Södertörn som har “Lokala lärandemål” i direkt anslutning till respektive 

underrubrik i Högskoleförordningens examensmål återfinns dessa i löpande text och kallas för 

perspektiv i utbildningsplanerna vid Linnéuniversitetet. Givet hur utbildningsplanerna i dag är 
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uppbyggda samt de förslag på strategier för implementering, teoretisk förankring och kompetenser 

som vi föreslagit finns det olika sätt att revidera utbildningsplanerna för en interkulturell profilering. 

1. Att lokala lärandemål för profilen (mål utöver examensordningens mål) specificeras i anslutning till 

examensmålens respektive rubriker (Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt). Såväl examensmål som lärosätets lokala mål sorteras in 

under dessa rubriker. Det är möjligt att revidera utbildningsplanerna på Linnéuniversitetet i linje med 

hur Södertörns mål för den interkulturella profilen är utformade i förhållande till examensordningens 

rubriker. Fördelarna med detta sätt är att examensordningens rubriker skapar en ram för såväl 

examensmål som profilens mål. Nackdelen med ett sådant upplägg är att profilens mål behöver vara 

skrivna ungefär på samma sätt som examensmålen dvs. ganska kortfattat utan kopplingar till varandra 

eller några perspektiv. Det gör det svårt att skriva fram en intern sammanhållen berättelse om den 

interkulturella profilen och hur dess epistemologiska grunder och perspektiv förhåller sig till varandra. 

2. Att innehållet under rubriken "Perspektiv i lärarutbildningen" (som idag återfinns i alla 

utbildningsplaner) integreras med vårt förslag för den interkulturella profilens perspektiv, teorier och 

kompetenser. Väljer vi detta alternativ använder vi oss utbildningsplanernas befintliga struktur. Inga 

lokala lärandemål läggs till examensmålen. Det interkulturella perspektivet integreras med befintliga 

perspektiv som redan finns i utbildningsplanerna. 

3. Detta alternativ är en sammanslagning av alternativ ett och två och innebär att lokala lärandemål 

specificeras i anslutning till examensmålen samt innehållet under rubriken "Perspektiv i 

lärarutbildningen" integreras med den interkulturella profilens perspektiv, teorier och kompetenser. 

Vi föreslår alternativ två, att integrera profilens perspektiv, teorier och kompetenser med 

lärarprogrammens perspektiv. Eftersom profilen i vårt förslag är tänkt att genomsyra alla kurser och 

inte adderas är detta alternativ att föredra. Specificeringar av mål föreslår vi görs i kursplanerna. För 

att integreringen av utbildningsplanernas nuvarande perspektiv (internationalisering, profession, 

entreprenöriellt lärande, hållbar utveckling) och profilens nya skrivningar ska få genomslag i 

utbildningarna föreslår vi även förändringar i programstrukturen. 

Förslag på revidering av programstruktur 
Vad gäller programstrukturen föreslår vi att i samtliga program avsätts 7.5 hp för en introduktionskurs 

som berör centrala teman för profilen (mångkulturell teori, kulturanalys, intersektionella perspektiv, 

normkritik och så vidare), även de som redan har interkulturell strimma och erbjuder fördjupning. Vi 

föreslår att kursen Sociala relationer blir introduktionskurs. Målen för kursen ligger i linje med 
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profilens mål och det behövs därför inte några större revideringar. Förslagsvis kommer kursen efter 

den första UVK-kursen. Ett annat alternativ är att alla kurser bidrar med poäng till 

introduktionskursen och att denna förläggs inom ramen för en introducerande 15 poängskurs. Här kan 

man tänka sig en integrering med generell lärarkunskap, lärande, kunskap, utbildningsväsendets 

historia. Detta kräver dock större ingrepp och bygger förslagsvis på att 7,5- poängs UVK-kurser slås 

samman till 15 poängskurser.   

För övriga UVK-kurser föreslår vi att 1.5 hp (om 7,5 hp) eller 3 hp (om 15 hp), med undantag för 

vetenskapsteori och forskningsmetodik, färgas in och examineras inom ramen för den interkulturella 

profilen[1]. En sammanslagning av UVK-kurser skulle antagligen borga för färre innehållsliga 

överlappningar och en förbättrad progression såväl för den interkulturella profilen och som kursernas 

innehåll i övrigt. Förslaget kräver en genomgripande översyn av alla kursplaners innehåll och 

placering i utbildningarna. Ett arbete som pågår inom grundlärarutbildningen (samtal med Tor 

Ahlbäck, 160920). 

I ämnes-kurserna föreslår vi att de didaktiska momenten belyses med interkulturella teorier, 

perspektiv och kunskaper. Vi föreslår också att specificera mål och lämplig litteratur för UVK-

kurserna i relation till profilen, vilket föreslagits i strategidokumentet). 

GÄLLANDE SKRIVNINGAR OCH FÖRSLAG PÅ NYA 

Samhällsrelevans 

Nuvarande skrivning: 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) tränar studenten på att, självständigt och 

tillsammans med andra, planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla pedagogisk 

verksamhet och undervisning. Studenten ska efterhand utveckla förståelse för färdigheter i olika 

moment inom lärarprofessionen. Studenten ska tillägna sig förmågan att reflektera över praktiska 

erfarenheter i relationer till de teoretiska studierna. Mål och betygskriterier för VFU relateras till 

ämnesstudierna och till den utbildningsvetenskapliga kärnan och anpassas till programmets 

examensmål. VFU omfattar 30 hp, dvs. 20 veckor, och är uppdelad på två femveckorsperioder och 

tioveckorsperiod. VFU är förlagd till relevant pedagogisk verksamhet i de ämnen som studenten avser 

ta sin examen. I ämnesstudierna möter studenten skolverksamheten även i form av fältstudier. 

Vår kommentar: Vi föreslår att ge information om VFU:s omfattning och organisation under rubriken 

programöversikt och spara rubriken "Samhällsrelevans" till ett innehåll som bättre överensstämmer 
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med rubriken. Varför inte redogöra för på vilket sätt lärarutbildningen förbereder studenterna på det 

samhälle vi lever i, här och nu - ett samhälle som kännetecknas av att vara globaliserat, internationellt, 

kunskap- och informationsorienterat och mångkulturellt? En sådan beskrivning av samhället idag kan 

fungera som språngbräda till innehållet i en interkulturell profil.  

Vårt förslag till ny skrivelse 

Utbildning är det instrument som vi använder för att föra vidare våra kulturer - våra sätt att leva på.   

Med utbildning vill vi försäkra oss om samhällelig och social överlevnad. Därför står utbildning alltid 

i relation till det samhälle som den är avsedd för. Det är samhället som väljer vad utbildning är och 

hur den bör vara. Utbildningsinstitutioner måste som inbäddade i en demokratisk kultur realisera både 

partikulära och gemensamma intressen i ett globaliserat internationellt, kunskap- och informations-

orienterat och mångkulturellt samhälle.  Världen står inför en rad utmaningar som kräver kunskaper 

om hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Med urbaniseringen sker en växande 

miljöbelastning med ekonomiska och sociala utmaningar. Internationell migration är ett globalt 

fenomen som växer i styrka, komplexitet och påverkar barn, föräldrar, institutioner och hela 

samhällen och dess sociala relationer. Migration är både orsak och effekt av en mer omvälvande 

rörelse och kommer förbli det som kännetecknar globaliseringen.  Migration, globalisering och 

integration kan om de hanteras utifrån ett interkulturellt perspektiv berika samhällen. 

Lärarutbildningens mål är att utbilda studenters kulturella, sociala, kommunikativa och vetenskapliga 

kompetens som möter detta behov. Kompetens består av tre grundkomponenter: kunskaper, värden 

och normer samt färdighet. Kognitiva, metakognitiva, sociala, emotionella och praktiska färdigheter 

tillsammans med kunskaper och värden och normer skapar grunden för lärarkompetens. 

Internationalisering 

Nuvarande skrivning 
I utbildningen förbereds studenten för att verka i en mångkulturell skola utifrån ett internationellt 

perspektiv. I såväl ämnesstudier som studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan berörs frågor 

om etnicitet, interkulturalitet, demokrati och utbildning ur ett internationellt perspektiv. Under 

utbildningen ges studenten möjligheter till utlandsstudier och utlandspraktik. Kurser kan, om de 

motsvarar dem som ska läsas enligt strukturplanen ovan, ersättas med studier vid något utländskt 

lärosäte eller verksamhetsförlagd utbildning på en skola i utlandet. Studenterna erbjuds att ta del av de 

avtal med utländska lärosäten som finns inom Linnéuniversitet. Utlandsstudier och utlandspraktik ska 

planeras i samråd med programadministrationen. 
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Vår kommentar 

Under rubriken Internationalisering kan vi läsa att studier om etnicitet, interkulturalitet, demokrati och 

utbildning ur ett internationellt perspektiv ska förbereda studenterna att "verka i en mångkulturell 

skola utifrån ett internationellt perspektiv". Vad ett internationellt perspektiv betyder framgår inte. 

Internationalisering, globalisering och ett mångkulturellt samhälle är två sidor av samma mynt. 

Studenter kan åka utomlands men närmiljön är också den ofta internationell. Vi föreslår en integration 

med innehållet under rubrikerna Hållbar utveckling, Lika villkor, Entreprenöriellt förhållningssätt. 

Hållbar utveckling, Lika villkor och Entreprenöriellt förhållningssätt 

Nuvarande skrivning 
Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling ingår i lärarutbildningen som ett av de grundläggande värdegrundsperspektiven. I 

programmet betonas studentens kunskapsutveckling i hållbar utveckling utifrån ekologiska, 

ekonomiska och sociala perspektiv i ett globalt sammanhang. 

 

Lika villkor 

I lärarens uppdrag ligger att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas. I utbildningen 

utvecklar studenten kunskaper om barns och elever olika livsvillkor relaterat till mångfaldsaspekter 

såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell 

läggning. Lärarutbildningen utvecklar studentens förmåga att verka för en skola där lika villkor råder. 

 

Entreprenöriellt förhållningssätt 

Skolans uppdrag att främja entreprenörskap, företagande och innovationstänkande beaktas i 

utbildningen. Studenten ges tillfällen att reflektera över entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt 

perspektiv. Detta innebär bl.a. att utveckla generella kompetenser som initiativförmåga, 

ansvarstagande, kommunikation och samarbete. Genom utbildningen förbereds studenten på att anta 

ett entreprenöriellt förhållningssätt i kommande yrkesutövnings verksamhetsutveckling. 

Vår kommentar 

Vi föreslår således att "Hållbar utveckling" och "Lika villkor" integreras med innehållet under 

rubriken “Interkulturellt perspektiv och kompetenser”. Dessa perspektiv framstår i dagens forskning 

som tätt sammanvävda. Hållbar utveckling är ett paraplybegrepp. Människans påverkan på naturen 

och teknologiska innovationer bidrar till sociala och kulturella förändringar som vi inte alltid kan 

överblicka. Men såväl medvetna som omedvetna handlingar har idémässig grund. Konsekvenserna 

och orsakerna till förändringar är kopplade till människor och samhällens sätt att värdera natur och 

människor och deras idéer. En förutsättning för att elever som vuxna tar ett gemensamt ansvar för 
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naturen och samhället är att de får kunskaper om demokratiska värden, rättvisa, mångfald, 

jämställdhet, yttrandefrihet, rättigheter och skyldigheter. Lärarutbildningen har som mål att 

studenterna efter avslutad utbildning ska känna sig förankrad i skolans värdegrund. Initiativ, ansvar, 

självtillit osv. kan kokas ner till handlingsförmåga. Att leva i ett mångkulturellt samhälle kräver mod. 

Mod handlar både om stå upp för demokratiska värden, att förstå den andra och rannsaka sig själv och 

sin kulturella ståndpunkt. Hur handlande människor både formar och formas av normer som kan vara 

både inkluderande och exkluderande kan skrivas fram här.  Att skapa lärare som är nyfikna på olika 

kulturella utgångspunkter, kulturella gemenskaper samt naturligtvis vad de kan göra för andra 

människor och hela samhällen kan vara en utgångspunkt. 

Denna revidering av nuvarande perspektiv ramas in med de teoretiska och praktiska utgångspunkterna 

som föreslås för Linnéuniversitetets interkulturella profil (värdegrundsarbete, normkritik, 

perspektivskifte). mångkulturell inkorporering och ett etnografiskt förhållningssätt till kultur) för den 

interkulturella profilen. 

Vårt förslag till ny skrivelse 

Interkulturella perspektiv och kompetenser 

I utbildningen förbereds studenten för att verka i en mångkulturell skola utifrån interkulturella 

perspektiv. Den mångkulturella värld vi lever i är både lokal och global. Barn och ungdomar lever 

under olika livsvillkor relaterat till kön, könsöverskridande uttryck, kultur, etnicitet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning. Lärarutbildningens mål är att 

förbereda studenterna att interagera i olika sociala miljöer som kräver kulturell och social kompetens. 

Studenterna förbereder sig på detta genom att utveckla kunskaper om interkulturell teori som 

omfattar, mångkulturell teori, normkritik och intersektionalitet. 

Kunskaper om och förmåga att omsätta ett normkritiskt, analytisk och mångkulturellt inkorpurerande 

förhållningssätt förbereder studenterna att undvika stereotypisering och kulturalisering och istället se 

mångfald som en tillgång snarare än utmaning. Inom detta ramverk betonas lika villkor och 

jämställdhet. 

Kommunikation omfattar förutom kunskaper i att tala och skriva även icke verbal kommunikation och 

tolkning. All kommunikation, verbal såväl som icke-verbal (t.ex. kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck), 

är kulturellt inbäddad och behöver tolkas.[ För att förstå barn och elevers lärande måste lärarstudenter 

lära sig att avkoda men också koda sin egen kommunikation så att den når fram till barn och elever i 

undervisningen. 
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Målet är således att utveckla studenternas förmåga att använda en bred repertoar av lingvistiska och 

kulturella resurser för att möta barn och ungdomars olika sätt att interagera. Integrationen av olika 

interkulturella perspektiv och etnografiskt förhållningsätt syftar till att utveckla dessa kompetenser 

med vilken lärarstudenter kan göra kognitiva och känslomässiga kopplingar å ena sidan barn och 

elevers erfarenheter och å andra sidan urval av kunskaper och sätt att undervisa på. 

För att kunna omsätta kompetens i handling utbildas studenterna dessutom att anta ett entreprenöriellt 

förhållningssätt genom att utveckla generella kompetenser som initiativförmåga, ansvarstagande och 

samarbete.   

Förutom hållbar social utveckling genom värdegrundsarbete och interkulturella perspektiv betonas 

hållbar utveckling utifrån ett ekologiskt perspektiv. I dagens samhälle är det inte bara människors 

inbördes påverkan på varandra som är viktigt att förstå. Människans påverkan på naturen och 

teknologiska innovationer bidrar också till sociala och kulturella förändringar. Såväl konsekvenserna 

som orsakerna till förändringar är förvisso kopplade till människor och samhällens sätt att värdera 

natur och människor och deras idéer. I utbildningen integreras perspektiv om ekologi, ekonomi med 

interkulturella perspektiv och demokratiska värden. 

Professionsbas och professionell progression 

Nuvarande lydelse 

Lärarutbildningen har sin professionsbas i det läraryrke studenterna möter i ämnesstudierna, på sin 

verksamhetsförlagda utbildning och inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Det är genom 

växelverkan mellan dessa tre ämnesområden som studenten skapar en kunskapsbas av olika 

erfarenheter som sammantaget lägger grunden till professionsutveckling. Studenten utvecklar gradvis 

förståelse för läraryrkets olika dimensioner och samtidigt en färdighet i att planera, genomföra och 

utvärdera undervisning. Inom såväl ämnesstudier som studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan 

och verksamhetsförlagd utbildning betonas den professionella progressionen i kursplanemål och 

examinationsuppgifter. 

Lärarprofessionen kräver kommunikativ förmåga. Alla ämneslärarstudenter ska därför under sin 

utbildningstid utveckla hållbara kommunikativa språkliga färdigheter så att de kan kommunicera sina 

kunskaper i tal och skrift. De ska också tillgodogöra sig färdigheter i konkret användning av 

informations- och kommunikationsteknik i undervisningen, samt också kunna bruka och värdera 

information från Internet. Studenten ska därutöver kunna delta i praktiskt pedagogiskt 

utvecklingsarbete inom området. 
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Vår kommentar 
Vi föreslår inga förändringar för första stycket. 

 

Innehållet som börjar med “Lärarprofessionen kräver kommunikativ förmåga..." föreslår vi 

kompletteras under “Interkulturella perspektiv och kompetenser”. Kommunikation omfattar förutom 

kunskaper i att tala och skriva även icke verbal kommunikation och tolkning (se ovan vårt förslag på 

“Interkulturella perspektiv och kompetenser”). Tolkning av text handlar dels om att förstå vad ord 

betyder på en lexikal nivå men minst lika viktigt är att förstå hur det kulturella sammanhanget och 

sociala positioner, som t.ex. kön påverkar betydelser och kommunikation Att som lärare lära sig 

avkoda och koda kommunikation är oerhört viktigt eftersom det påverkar inlärning. 

Vetenskapligt förhållningssätt och progression 

Vår kommentar: Inga förändringar av innehållet. 

FÖRSLAG PÅ NYA SKRIVELSER I SIN HELHET 

Samhällsrelevans 

Utbildning är det instrument som vi använder för att föra vidare våra kulturer - våra sätt att leva på.   

Med utbildning vill vi försäkra oss om samhällelig och social överlevnad. Därför står utbildning alltid 

i relation till det samhälle som den är avsedd för. Det är samhället som väljer vad utbildning är och 

hur den bör vara vara. Utbildningsinstitutioner måste som inbäddade i en demokratisk kultur realisera 

både partikulära och gemensamma intressen i ett globaliserat internationellt, kunskap- och 

informations-orienterat och mångkulturellt samhälle.  Världen står inför en rad utmaningar som kräver 

kunskaper om hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. I urbanisering sker en växande 

miljöbelastning med ekonomiska och sociala utmaningar. International migration är ett globalt 

fenomen som växer i styrka, komplexitet och påverkan på barn, föräldrar, institutioner och hela 

samhällen och dess sociala relationer. Migration är både orsak och effekt av en mer omvälvande 

rörelse och kommer förbli det som kännetecknar globaliseringen.  Migration, globalisering och 

integration kan om de hanteras utifrån ett interkulturellt perspektiv berika samhällen. 

Lärarutbildningens mål är att utbilda studenters kulturella, sociala, kommunikativa och vetenskapliga 

kompetens som möter detta behov. Kompetens består av tre grundkomponenter: kunskaper, värden 

och normer samt färdighet. Kognitiva, metakognitiva, sociala, emotionella och praktiska färdigheter 

tillsammans med kunskaper och värden och normer skapar grunden för lärarkompetens.  
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Professionsbas och professionell progression 

Lärarutbildningen har sin professionsbas i det läraryrke studenterna möter i ämnesstudierna, på sin 

verksamhetsförlagda utbildning och inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Det är genom 

växelverkan mellan dessa tre ämnesområden som studenten skapar en kunskapsbas av olika 

erfarenheter som sammantaget lägger grunden till professionsutveckling. Studenten utvecklar gradvis 

förståelse för läraryrkets olika dimensioner och samtidigt en färdighet i att planera, genomföra och 

utvärdera undervisning. Inom såväl ämnesstudier som studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan 

och verksamhetsförlagd utbildning betonas den professionella progressionen i kursplanemål och 

examinationsuppgifter. 

Vetenskapligt förhållningssätt och progression 

Ett vetenskapligt förhållningssätt utvecklas kontinuerligt genom studiernas nära koppling till didaktisk 

vetenskap och en medveten utveckling av kritiskt förhållningssätt, analysförmåga och förmåga att 

kommunicera sin kunskap muntligt och skriftligt. Genom att utveckla egna praktiska och teoretiska 

kunskaper och färdigheter samt genom att tillägna sig och kritiskt granska forskningsresultat 

förbereder sig studenten för att utveckla yrkesområdet. 

 

Interkulturella perspektiv och kompetenser 

I utbildningen förbereds studenten för att verka i en mångkulturell skola utifrån interkulturella 

perspektiv. Den mångkulturella värld vi lever i är både lokal och global. Barn och ungdomar lever 

under olika livsvillkor relaterat till kön, könsöverskridande uttryck, kultur, etnicitet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning. Lärarutbildningens mål är att 

förbereda studenterna att interagera i olika sociala miljöer som kräver kulturell och social kompetens. 

Studenterna förbereder sig på detta genom att utveckla kunskaper om interkulturell teori som 

omfattar, mångkulturell teori, normkritik och intersektionalitet. Kunskaper om och förmåga att 

omsätta ett normkritiskt, analytisk och mångkulturellt inkorporerande förhållningssätt förbereder 

studenterna att undvika stereotypisering och kulturalisering och istället se mångfald som en tillgång 

snarare än utmaning. Inom detta ramverk betonas lika villkor och jämställdhet. 

Centralt i undervisning är kommunikation, verbal såväl som icke-verbal (t.ex. kroppsspråk, gester, 

ansiktsuttryck). Kommunikation är kulturellt inbäddad och behöver tolkas.[ För att förstå barn och 

elevers lärande måste lärarstudenter lära sig att avkoda men också koda sin egen kommunikation så 

att den når fram till barn och elever i undervisningen. 
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Målet är således att utveckla studenternas förmåga att använda en bred repertoar av lingvistiska och 

kulturella resurser för att möta barn och ungdomars olika sätt att interagera. Integrationen av olika 

interkulturella perspektiv och etnografiskt förhållningsätt syftar till att utveckla dessa kompetenser 

med vilken lärarstudenter kan göra kognitiva och känslomässiga kopplingar å ena sidan barn och 

elevers erfarenheter och å andra sidan urval av kunskaper och sätt att undervisa på.  

För att kunna omsätta kompetens i handling utbildas studenterna dessutom att anta ett entreprenöriellt 

förhållningssätt genom att utveckla generella kompetenser som initiativförmåga, ansvarstagande och 

samarbete.   

 Förutom hållbar social utveckling genom värdegrundsarbete och interkulturella perspektiv betonas 

hållbar utveckling utifrån ett ekologiskt perspektiv. I dagens samhälle är det inte bara människors 

inbördes påverkan på varandra som är viktigt att förstå. Människans påverkan på naturen och 

teknologiska innovationer bidrar också till sociala och kulturella förändringar. Såväl konsekvenserna 

som orsakerna till förändringar är förvisso kopplade till människor och samhällens sätt att värdera 

natur och människor och deras idéer. I utbildningen integreras perspektiv om ekologi, ekonomi med 

interkulturella perspektiv och demokratiska värden.  

 

Verksamhetsanknytning 

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar xx hp, dvs. xx veckor och är uppdelad i xx antal 

perioder och förlagd till examen relevant pedagogiskt verksamhet. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen ska studenten efter hand utveckla förståelse för och färdighet i läraruppdraget samt i 

förhållande till de teoretiska studierna fördjupa förmågan att tillämpa ett etnografiskt förhållningssätt. 

Vidare tränas studenten i att, självständigt och tillsammans med andra, planera, genomföra, 

dokumentera, utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet och undervisning. Mål och kriterier för 

den verksamhetsförlagda utbildningen relateras till ämnesstudierna och till den 

utbildningsvetenskapliga kärnan och anpassas till programmets examensmål. 

Inom ramen för utbildningen ges också möjligheter till utlandsstudier och utlandspraktik för att 

fördjupa dessa kunskaper. Kurser kan, om de motsvarar dem som ska läsas enligt strukturplanen ovan, 

ersättas med studier vid något utländskt lärosäte eller verksamhetsförlagd utbildning på en skola i 

utlandet. Studenterna erbjuds att ta del av de avtal med utländska lärosäten som finns inom 

Linnéuniversitet. Utlandsstudier och utlandspraktik ska planeras i samråd med 

programadministrationen. 
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För studenter med verksamhetsintegrerad interkulturell profil 
Vidare föreslår vi som ett led mot att skapa en tydligare orientering mot praktisk interkulturell 

kunskap, genom en verksamhetsintegrerad interkulturell profil för programmen med inriktning mot f-

3, 4-6 och fritidshem. Detta ingick förvisso inte i uppdraget men erfarenheterna av den 

verksamhetsintegrerade profilen i Kalmar är goda och det finns ett stort intresse på fältet bland 

mångkulturella skolor i Växjö att utöka samarbetet. Den verksamhetsintegrerade profilen föreslås 

liksom i Kalmar att ges parallellt med den reguljära utbildningen. Utöver de x antal veckor som den 

verksamhetsförlagd utbildning omfattar har studenten verksamhetsintegrering vilket innebär 

kontinuerligt deltagande i ett lärararbetslag på en mångkulturell skola. 

 

 


