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ABSTRACT 

Lassenius, Yvonne 
The development of nurse teachers´ cultural competence 
A qualitative study focusing on teachers in multicultural learning environments in 
Finland 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2011, 74 p. 
(Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 
ISSN 0075-4625; 423) 
ISBN 978-951-39-4474-2 (nid.) 
ISBN 978-951-39-4489-6 (PDF) 
 
The increasing international mobility and migration, as well as the increasing need 
for caregivers in all Western countries (WHO 2006), place new demands on voca-
tional nursing education. The study deals with the development of cultural compe-
tence at an individual as well as at an institutional level within vocational nursing 
education. With a hermeneutic phenomenological approach, the focus is placed on 
teachers in health and care subjects in a multicultural educational context.  

The purpose of the study is to identify and describe how Finnish teachers in 
health and care subjects experience teaching students of immigrant origins in inte-
grated groups. Another purpose is to analyse the development of teachers’ cultural 
competence and to describe the dynamics in this process.  

The data for the empirical part of the study was collected in 2000 and 2006. In 
2000, interviews, observations and questionnaires were used and 52 teachers from 
4 educational institutions participated. In 2006, a questionnaire with open ques-
tions was sent to the teachers at one of these schools. 27 teachers returned the ques-
tionnaire. The multiple-choice questions were analysed with quantitative methods. 
The open questions, the interview material and the notes from the observations 
were analysed with qualitative content analyse methods. 

The result, which is presented in three articles, shows that in 2000, teachers 
were hesitant about teaching multicultural groups. They experienced both uncertain-
ty and fear of the new situation. They were uncertain about what teaching and eval-
uation methods to use. They wanted more information, cooperation and support 
from the whole educational institution. Not all of the teachers were convinced that 
the integration of students of immigrant origins was the right solution. Six years lat-
er, nobody mentioned such a fear or uncertainty on a general level. The teachers now 
focused more on the actual teaching and on the students’ learning. However, they 
were still lacking teaching methods.  

A closer examination of the school that participated both in 2000 and 2006 
shows determined efforts have been made to adapt the school to the multicultural 
students. The individual cultural competence does not develop automatically 
through time, but requires support from the institutional development. At the same 
time teachers whose individual competence is developing, acts as agents of change in 
the institutional development. 

 
Key words: cultural competence, personal, institutional, teacher, immigrant. 
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FÖRORD 

Mitt intresse för invandrarna i det mångkulturella samhället väcktes då jag för 
första gången arbetade utomlands i början av 70-talet, som sjuksköterska i 
Nordnorge. Under 80- och 90-talet hade jag fördelen att tillsammans med min 
familj få bo utomlands i 5 olika länder under längre perioder. Idag har vi en 
erfarenhet av hur det är att gå i skola, studera, bo och arbeta i olika kulturer. 
Som föräldrar är vi måna om att skydda vår familj och minsta kritik möter vi 
ibland med onödig överkänslighet. Nya traditioner och kulturmönster är både 
berikande och intressanta, men i början kan det vara svårt att tyda symboler 
och kroppsspråk.  

Jag hade tillfälle att arbeta som lärare under några år både inom grund-
skolan och i gymnasiet. Detta väckte mitt intresse för pedagogik och jag utbil-
dade mig sedan till sjukvårdslärare. Redan under lärarutbildningen ville jag få 
svar på hur jag bäst kan stöda och hjälpa nya vårdare att möta patienter från 
olika kulturer. Svar på mina frågor hittade jag bland annat i Madeleine Leining-
ers Transkulturella vårdteori. Från och med 1994 har jag verkat som lärare vid 
Helsingfors Diakoniinstitut. Från första början ingick jag i den lilla grupp lärare 
som undervisade studerande med invandrarbakgrund både inom den förbere-
dande utbildningen och inom närvårdarutbildningen. I den första gruppen av 
närvårdarstuderande ingick ett flertal olika kulturer med somaliska studerande 
i majoritet. Många frågor dök gång på gång upp i mina tankar. Hur borde vi 
undervisa dem? Varför känns det som om vi inte når varandra? Några år senare 
fick de lärare som önskade delta i ett utbildningsprogram som ordnades av 
Helsingfors universitet. Målsättningen var att avlägga en del av magisterexa-
men vid sidan om arbetet. Tack vare arbetsgivarens stöd och uppmuntran fort-
satte några av oss studierna och fullföljde magisterstudierna. Min pro gradu-
avhandling behandlade somaliska studerandes erfarenheter av yrkesutbild-
ningen i Finland. Under de följande åren integrerades studerande med invand-
rarbakgrund i de övriga studiegrupperna. Nu överfördes ansvaret att undervisa 
alla studerande från en handfull lärare till hela lärarkåren. Många lärare kände 
sig osäkra och oförberedda på de nya utmaningarna. Mitt intresse fokuserades 
nu på lärarna. Som doktorand har jag vid sidan om mitt arbete samlat in mate-
rial och följt med lärarnas vardag i de mångkulturella grupperna.     

Sedan 1997 har jag huvudsakligen arbetat som internationell koordinator 
vid Helsingfors Diakoniinstitut. Tack vare olika nordiska projekt och EU-
projekt samt annat internationellt samarbete har jag haft tillfälle att bekanta mig 
med yrkesundervisningen i Norden, Europa, Australien, Asien, Afrika och Ka-
nada. Genom diskussioner med lärare, studerande och lärarutbildare har jag 
fått värdefull kunskap om de utmaningar som en mångkulturell skola ställer på 
lärarna.  

Många av mina studerande som åkt utomlands och internationella stude-
rande som kommit till Finland för en studieperiod brukar säga att trots att olik-
heterna är många är likheterna ännu fler. Jag är tacksam för att de kan se dessa 
likheter. 



 
 

Denna artikelavhandling har varit en mycket lång och utvecklande pro-
cess. Att ensam samla in data, bearbeta och analysera den kräver uthållighet. 
Ofta kommer man till en återvändsgränd och får vända om. Samtidigt ökar en 
djup förståelse för helheten. Varje artikels livscykel har varit intensiv, spännan-
de men även mödosam. Jag rekommenderar ingen att forska och skriva artiklar 
ensam. Min ursprungliga entusiasm och iver över att kunna förändra världen 
har inte avtagit men förändrats. Min ambition är nu att få vara med och skapa 
en mångfaldens skola som hindrar diskriminering eller marginalisering.  

Jag vill tacka Helsingfors Diakoniinstitut som gav mig både inspirationen 
och möjligheten till fortsatta studier. Alla mina kolleger och många studerande 
förtjänar ett stort tack för att de delat med sig av sina erfarenheter. Speciellt vill 
jag tacka Eva som följt mig på min långa forskarväg. Alla informanter från de 
olika läroanstalterna som deltagit under årens lopp i både intervjuer, observa-
tioner och enkäter, vill jag varmt tacka. Utan er hade det inte blivit någon av-
handling. Jag vill också sända en tacksam tanke till alla de lärare som till sin 
besvikelse endast kunde delta i enkäten men inte bli intervjuade på grund av 
tidsbrist. Ert stora intresse för att dela med er av era erfarenheter är ett bevis för 
ert stora intresse för innehållet. 

Jag vill tacka min professor Tapio Puolimatka och rikta ett stort tack till 
min handledare Kaija Matinheikki-Kokko. Din entusiasm och ditt intresse för 
min avhandling har varit av avgörande betydelse för mig. Speciellt i motgång-
arna då jag inte kunde gå vidare visade du stor kunskap och professionalitet. 

Mina barn, Anders, Veronica och Marina med familjer vill jag tacka för er 
uppmuntran och speciellt för våra intressanta diskussioner och för det ständiga 
flödet av era interkulturella erfarenheter som jag fått ta del av. Men det största 
tacket går till min man John. Otaliga är de kvällar du har läst vad jag skrivit, 
kommenterat och diskuterat. Under våra år utomlands samlade vi alltid nya 
erfarenheter som tangerade min forskning. Jag är övertygad om att du kunde 
ha skrivit din egen avhandling om dina internationella erfarenheter. Nu har du 
efter intensiva arbetsår tagit hand om både mig och vårt hem medan jag har 
kunnat koncentrera mig på mitt arbete och min forskning. Tillsammans har vi 
lyckats med detta långa projekt. Hjärtligt tack. 

 
Grankulla 26.9.2011 
Yvonne Lassenius
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1 BAKGRUND TILL AVHANDLINGEN 

Europa har blivit en allt mer komplex verklighet ur ett religiöst, etniskt, språk-
ligt eller kulturellt perspektiv. Mer än 6 % (ca 30 miljoner) av befolkningen i 
Europeiska Unionens 27 medlemsstater var utländska medborgare år 2008 (Eu-
rostat 2009). De bidrar med rika kontakter och kulturella intryck från hela värl-
den. Därför kommer det att vara både nödvändigt och berikande för lärarna att 
öka sin förståelse för olika minoriteter och utveckla sin lärarkompetens så att 
den även omfattar ett interkulturellt perspektiv. 

Som ett resultat av att Finland har fört en tämligen restriktiv invandrarpo-
litik har landet saknat den levande mångkulturella livsmiljö som uppstår tack 
vare nya invånare med en mångfald av etnisk, religiös, kulturell och språklig 
bakgrund (i tillägg till tidigare etablerade minoriteter såsom romer, samer och 
finlandssvenskar). Detta har lett till att medborgarna haft få kontakter med in-
vandrare eller ringa erfarenhet av mångkulturellt samarbete inom olika yrkes-
områden. Lärarna har nästan helt saknat egna erfarenheter av invandrare och 
samtidigt har utbildningen av att utbilda invandrarstuderande varit rätt 
obetydlig. Trots detta har invandrarnas andel inom yrkesutbildningen ökat un-
der de senaste åren. Inom social- och hälsovårdsutbildningen gäller detta speci-
ellt grundutbildningen, dvs. närvårdarutbildningen. Eftersom behovet av ut-
bildad vårdpersonal i Finland ökar är det viktigt för samhället att både lärare 
och invandrarstuderande stöds i sina arbetsuppgifter så att invandrarstuderan-
dena kan fullfölja sina studier. För detta ändamål har allt fler forskare fokuserat 
på att utveckla en skola där varje studerande har lika stora möjligheter att lyck-
as med sina studier. En dylik skola benämns i litteraturen som Mångfaldens skola 
(Lahdenperä & Lorentz 2010) eller som En mångkulturell skola. (Banks, J. A. 1994, 
1999; Banks, J. A. & Banks, C. A. M. 2001; Grant & Sleeter, 1997). Lärarnas atti-
tyder är av stor betydelse vid utvecklingen av en mångkulturell fostran (Banks, 
J. A. 1999; Jordan 2002). Det finns en risk för att lärarna har låga förväntningar 
på studerande som representerar språkliga minoriteter (August & Hakuta, 
1997).  

Genom att målmedvetet utveckla mångkulturella läroprocesser vid yrkes-
läroanstalterna inom social- och hälsovård kan lärarna aktivt stärka och utveck-
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la sin egen kulturkompetens. Målsättningen med detta arbete är att ge en röst åt 
dessa lärare och utgående från deras egna erfarenheter, reflektioner och hand-
lingar kunna ge en analytisk bild av deras upplevelser. Samtidigt analyseras 
vad lärarnas kulturkompetens innebär för dem och hur den utvecklas.  

 
 



 

2 STUDIENS SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Syfte med undersökningen 
 

Det första syftet är att ta reda på och beskriva finska vårdlärares erfarenheter av 
att undervisa studerande med invandrarbakgrund i integrerade grupper.   

Det andra syftet är att analysera utvecklingen av lärarnas kulturkompe-
tens och beskriva dynamiken i processen. 

 
 
De specifika problemställningarna för undersökningen är följande 
 

1. Vad lyfter vårdlärarna speciellt fram då de beskriver sig själva eller sina 
kolleger i fråga om att undervisa invandrarstuderande? (Artikel 1 och 
3) 

2. Hurdan beredskap har vårdlärarna att undervisa mångkulturella stu-
diegrupper? (Artikel 1, 2, 3) 

3. Vilka pedagogiska frågor är aktuella för lärarna med tanke på under-
visning i integrerade grupper? (Artikel 1, 2) 

4. Hur ser processen ut då vårdlärarnas kulturkompetens utvecklas inom 
yrkesutbildningen? (Artikel 3) 

 

 
 
 



  
 

 

3 ABSTRAKT TILL DE TRE ARTIKLARNA 

Artikel 1 
 

Kulturell mångfald, en utmaning för lärare inom närvårdarutbildningen.  
- Multiculturality, a Challenge for Teachers in Practical Nursing Education. 

 
ABSTRACT 
 
In the focus of this article are the results from a study concerning teachers in 
multicultural classrooms in vocational education. In 2005, about 114.000 foreigners 
lived in Finland.  

The purpose of the study was to describe the teacher’s everyday life in the 
multicultural classroom of vocational nursing education. The purpose was also to attain 
knowledge about the teachers’ view of their own competence development. 

The theoretical frame was based on theories concerning multicultural education. 
The empirical material was collected during 2000 and 2001 through interviews, 
participating observations and a questionnaire.  

The results show that the teachers feel unprepared and unsure of their task 
regarding teaching of integrated groups. Consequently, the teachers wish to receive 
more knowledge in cultural matters. The analysis shows, however, that the need for 
knowledge is not as large as the need to transform the attitude of the teachers towards 
immigrant students. The teachers possessed a fairly good level of affective competence, 
but a need for developing the level of behavioural and cognitive competences was 
identified. All three areas of cultural competence are vital, in order to develop a 
multicultural educational institution.   
 
 
KEY WORDS: multicultural, cultural competence, vocational nursing  
education, teacher, practical nurse education. 

 
  



15 
 

 

Artikel 2 
 
Didaktiska val vid mångkulturell utbildning. Didaktiska val vid undervisning av 
mångkulturella grupper inom yrkesutbildningen i Finland. - Didactic Choices in 
Multicultural Education. Didactic choices in teaching multicultural groups in 
Vocational Education in Finland. 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses didactic choices in A Multicultural School with a fair pedagogy. 
The concept of fair pedagogy scrutinizes the curriculum, the support of the teachers, the 
working methods, evaluation and communication of the school. 

As an increasing part of the students within vocational education having 
immigrant backgrounds are adults, their education should be seen from adult 
pedagogical perspective. 

Results concerning equitable pedagogy, based on an empirical research at four 
colleges of social and healthcare vocational education, are presented. The data was 
collected 2000-2001 through interviews, observations and by a questionnaire. The 
material was analysed qualitatively by using the content analysis method.  

The results show that both teachers and students require different forms of 
support. According to the teachers it is difficult to include multicultural issues in their 
teaching. They call for courage of the teachers to use creative didactic methods. 

The teachers feel unsure about how to evaluate the students and their results. The 
most experienced teachers underline the importance of teachers daring to require high 
demands for all students. Nobody benefits when the teacher is seeing through the 
fingers. 

 
 
KEY WORDS: didactic, teacher, multicultural school, education method. 
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Artikel 3 
 

Dynamiken i lärarnas kulturkompetensutveckling. - Dynamics in the Development of 
Teachers´ Cultural Competence 

 

ABSTRACT 

This article is focusing on the results from a study concerning the development of 
teachers’ cultural competence in Practical Nurse education in Finland. 

The purpose of the study was to describe the dynamics behind this development.  
The theoretical frame was based on theories concerning cultural competence. 
The empirical material was collected during a period of six years, from 2000 to 

2006 through questionnaires and documents.  
The results show that teachers´ cultural competence development follows a process 

from cultural awareness to a need for knowledge and further to cultural sensitivity. 
When a multicultural contact is new to a teacher the result shows that strong personal 
feelings with both positive and negative overreactions have an effect on the cultural 
competence development. A teacher’s personal development is, however, depending on 
the institutional cultural development. At the same time the teacher acts as an agent for 
cultural changes at the educational institution.  

 
 

KEY WORDS: personal cultural development, cultural competence, teacher, 
institutional development 

 
 
 



 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER FÖR  
UNDERSÖKNINGEN 

I detta kapitel granskas hur mångkulturell vård och vårdutbildning presenteras 
i olika internationella forskningar. Samtidigt ger kapitlet bakgrundsmaterial till 
forskningsområdet och tydliggör behovet av utökad kulturkompetens inom 
vården och lärarutbildningen. 

4.1 Mångkulturell vård och utbildning 

Enligt Förenta Nationerna (2005) lever över 190 miljoner mänskor i ett annat 
land än där de är födda. Långsamt övergår homogena samhällen till mer hete-
rogena där olika religioner, etnisk tillhörighet och språk ingår. Den tilltagande 
internationella rörligheten och migrationen samt det ökande behovet av vårda-
re i hela västvärlden (WHO 2006) ställer nya krav på vårdutbildningen.  

4.1.1 Mångkulturell vård 

Oberoende av om människorna har emigrerat, flyttat för en tid eller endast är 
turister kommer många att vara beroende av vård och omsorg i nya länder. 
Både patienter och deras anhöriga börjar fråga efter en vård som är kultursensi-
tiv. Därför är det nödvändigt att förstå beteenden, processer och värderingar 
relaterade till specifika kulturuttryck.  

För att kunna tillgodose det allt större behovet av vårdare, och speciellt 
vårdare med kulturkompetens, behöver vårdutbildningen också studerande 
som representerar olika etniska, religiösa och språkliga minoriteter i landet. För 
att dessa studerande ska kunna slutföra sina studier och trivas i sitt framtida 
yrke måste både själva läroanstalterna och undervisningsprogrammen föränd-
ras. Eftersom det ställs allt större krav på lärarna att bemöta studerande från 
olika kulturer, behöver de få stöd för att utveckla sin kulturkompetens. 
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Forskningsresultat visar att även om ett kultursensitivt arbetssätt blir allt 
vanligare i själva vårdarbetet, är denna förändring inte lika tydlig i vårdutbild-
ningen. Enligt Pirjo Lahdenperä (2004) präglas utbildningen ofta av ett natio-
nellt monokulturellt synsätt där man strävar efter att stärka den nationella iden-
titeten och traditionerna.  

Inom hela vårdsektorn medför den ökade kulturella mångfalden nya ut-
maningar. American Nurses Association (1998) lyfte fram diskrimination och 
rasism inom hälsovården som ett aktuellt tema. Taavela (1999) påvisar i sin av-
handling att i Finland har både vårdare och vårdstuderande fördomar och ne-
gativa attityder mot invandrare. Detta överensstämmer med Jaakkolas (1995; 
2001; 2009) undersökningar om befolkningens inställning till invandrare. 
Forskning i Sverige visar att homosexuella bemöts negativt av personal och 
studerande inom vården (Carlsson, Innala & Röndahl 2004). Forskningarna lyf-
ter fram behovet av att förbättra den kulturella kompetensen inom vården och 
vårdutbildningen.  

Följande kapitel innehåller en mer detaljerad presentation av vad mång-
kulturell fostran kan innebära. Här används ordet fostran som ett övergripande 
begrepp som inkluderar både att undervisa, dana, utbilda och vårda. 

4.1.2 Mångkulturell fostran 

För att förtydliga den mångkulturella fostrans omfattning och möjligheter för 
lärarna har Banks utarbetat fem faser som även lyfter fram viktiga utvecklings-
skeden under de senaste tjugofem åren i USA (Banks 1999, 14; Banks & Banks 
2001, 21; 2007).  

Den första fasen handlar om att integrera kulturell mångfald i undervis-
ningsinnehållet. Lärarna använder exempel från olika kulturer för att illustrera 
viktiga begrepp, principer, generaliseringar och teorier i sitt undervisningsäm-
ne. Den andra fasen handlar om hur kunskap konstrueras. Lärarna hjälper stu-
derandena att förstå att konstruerad kunskap är influerad av de enskilda fors-
karnas och de olika vetenskapernas paradigm och synsätt ifråga om ras, etnici-
tet, kön och socialklass. (Banks & Banks, 2007)  

Den tredje fasen handlar om att minska studerandenas fördomar och ut-
veckla demokratiska attityder, värderingar och demokratiskt beteende. Därför 
menar Banks att det är viktigt att olika raser och grupper representeras på ett 
naturligt sätt i undervisningsmaterialet. Samtidigt betonar han betydelsen av 
integrerade grupper där studerande från olika kulturer får samarbeta och lära 
känna varandra. Den fjärde fasen gäller en rättvis pedagogik. Det innebär att 
lärarna använder sig av sådana metoder och sådan undervisningsteknik som 
underlättar inlärningen för studerande från olika ras-, etnisk- och socialklass-
grupper och kön. Den femte fasen innefattar empowering inom skolkultur och 
social struktur. Det är viktigt att se skolan i förändringsprocessen. Det gäller 
strukturella förändringar och utveckling av skolans kultur så att alla studeran-
de har en lika stor möjlighet att klara sig bra. Att skapa en norm hos hela perso-
nalen att alla studerande har inlärningsförmåga oberoende av bakgrund är ett 
viktigt mål. (Banks 1999, 15) Enlig Barbosa da Silva har empowerment med makt 
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att göra. Han utgår från en vårdkontext och anser att man bör försöka undvika 
maktmissbruk. Om relationen jag-du sker på ett positivt sätt innebär empo-
werment att makten fördelas jämt. För att möjliggöra detta krävs det att vårda-
ren är yrkeskompetent och har moraliska dygder som är relevanta för vården 
dvs. empatisk förmåga, tillit, pålitlighet och lyhördhet. (2003, 269–274.)  

Forskningar visar att personalens attityder, uppfattningar och beteende är 
av avgörande betydelse för att barn från icke majoritetsbefolkningen ska klara 
sig i skolan (Banks 1994). En tendens i diskussionen har varit att problematisera 
kulturmöten som borde lösas genom upplysning och information (Magnússon 
2002, 10). Invandrarna presenteras i problemsituationer. Invandrarna blir före-
mål för olika stödåtgärder. Allmänhetens uppfattning blir då lätt att invandrar-
na är en problemgrupp i samhället. (Andersson 1999, 19.) Lahdenperä och 
Sandström (2011, 93) anser därför att en sjätte dimension som utarbetats av Stier 
och Sandström Kellin (2009) kunde bifogas till Banks och Banks dimensioner. 
Den skulle handla om att lärarna är medvetna om olika kulturers uttryckssätt 
och tillåter en jämbördig kommunikation. 

Lärarna har lägre förväntningar på studerande från språkliga minoriteter 
med socioekonomiska problem, vilket kan bidra till sämre studieprestationer. I 
Grant och Sleeters (1997) undersökning ansåg lärarna att invandrarstuderande 
egentligen inte var intresserade av att studera utan tyckte sig ha fått all nöd-
vändig utbildning på några år. Ingen av dessa lärare ifrågasatte detta eller und-
rade varför det var så.   

I fråga om utvärdering av studerandena är målsättningen i mångkulturell 
fostran att ta hänsyn till studerandenas kulturella bakgrund. Både tekniken och 
instrumenten för utvärderingen operationaliseras så att de är kulturanpassade 
och inte utgår från den vita medelklassens perspektiv (Mercer 1989) . 

Alla dessa ovannämnda aspekter på mångkulturell fostran är betydelse-
fulla även för lärarna inom vårdutbildningen. Lärarnas förväntningar på in-
vandrarstuderandena kan vara av avgörande betydelse för goda studiefram-
gångar. Undervisningsmaterialet och utvärderingen är aktuella områden för 
lärarna, vilket även gäller samarbetet med studiehandledarna.   

Eftersom den mångkulturella fostran ställer höga krav på lärarna presen-
teras en närmare granskning av forskningsresultaten angående mångkulturell 
lärarutbildning i nästa kapitel. 

4.2 Mångkulturell lärarutbildning 

Den mångkulturella lärarutbildningen innehar en kritisk position mellan 
mångkulturell teori och praktik. Gloria Ladson-Billings (2001) anser att det är 
nödvändigt att den mångkulturella lärarutbildningen antar rollen av ett proak-
tivt ledarskap, vilket innebär bl.a. att identifiera nya utmaningar och utveckla 
förbättringar i preventivt syfte. I annat fall riskerar utbildningen att marginali-
seras, vilket kan ha negativa konsekvenser för lärarna, skolan och nationen. Lä-
rare som utgår från ett kulturrelevant perspektiv är medveten om att de själva 
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är en produkt av sin kultur. De är intresserade av studerandens liv och kultur 
och utgår ifrån att dessa studerande kan uppnå goda studieresultat (Ladson-
Billings 1994).  

I Finland framhåller Utbildningsstyrelsens generaldirektör Timo Lankinen 
(2010) att det är synnerligen viktigt att undervisningspersonalens kompetens-
behov förutses för att trygga en tidsenlig lärarutbildning och fortbildning. Slut-
rapporten Den kunniga läraren 2010–2020, som omfattar undervisningspersona-
lens kunnande inom yrkesutbildningen i Finland, visar att lärarna hittills har 
varit ivriga att utbilda sig själva (Paaso & Korento 2010, 120). Lärarna behöver 
mera kunskap om hur de ska bemöta olika slags studerande, beakta studeran-
dena som individer och tillgodose behoven hos studerande med annorlunda 
inlärningssätt.(ibid. 121). Lärarna kommer att behöva utbildning i internationa-
lism och i hur man bemöter olika kulturer (ibid. 122). I rapporten lyfter lärarna 
fram några svagheter i undervisningen inom branschen så som internationellt 
kunnande, brist på språkkunskaper samt otillräcklig kännedom om andra kul-
turer.(ibid. 124). 

J. A. Jordan (2002) har intresserat sig för den interkulturella fortbildning 
som erbjuds lärarna i Spanien. Trots att lärarna var både motiverade och intres-
serade av fortbildningen hade 75 % av dem inte förändrat sitt sätt att tänka, 
känna eller handla. Om fortbildningen till största delen baserar sig på studier i 
teori, teknik och organisation, appellerar den inte till lärarnas känslor. Jordan 
anser att den emotionella sidan är av stor betydelse då man eftersträvar en för-
ändring (Jordan 2004).  

I Sverige infördes en ny lärarutbildning för läsåret 1999–2000. Vid Söder-
törns högskola förenade man ambitionerna om mångkulturalitet, mångveten-
skaplighet och medborgerlighet i en lärarutbildning med interkulturell profil. 
Detta innebar att interkulturellt lärande ingick som en röd tråd i hela utbild-
ningen. Samtidigt stärktes kompetensutvecklingen hos lärarutbildarna vilket 
var av stor betydelse. Lärarna behöver få stöd att hantera sin egen och stude-
randenas känslomässiga utveckling (Bigestans & Sjögren 2004). 

Inom vårdutbildningen har forskning som lyfter fram mångkulturella eller 
interkulturella frågor ökat under 2000-talet. En effektiv internationalisering av 
vårdutbildningen innebär en förmåga att betrakta världen även utanför sin egen 
trygga zon. Om vårdarna är villiga att lära sig av sina internationella kolleger kan 
hela vården berikas och utvecklas (Glass 2006). Fortfarande efter 20 år av interna-
tionalisering av vårdutbildningen i USA frågar lärarna hur de ska undervisa i 
kulturell mångfald? Lärarna efterlyser riktlinjer speciellt för undervisningsmeto-
derna och utvärderingen (Campinha-Bakote 2006). Orsakerna till att vårdstude-
rande från etniska minoriteter avbryter sina studier har undersökts. Resultatet 
lyfter speciellt fram studerandens olika behov och de motgångar studerandena 
möter i sina studier (Amarso & Abriam-Yago & Yoder 2006). I sin undersökning 
framhöll Evans (2006) att vårdläroanstalter som utgick från kvalitativa metoder 
bättre kunde stöda en kulturenlig vård i praktiken. Lärarna lärde sig att med 
hjälp av olika exempel klargöra principerna för mångkulturell undervisning och 
vård. Evans ansåg att kulturrelaterat innehåll genomgående bör ingå i hela läro-
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planen, vilket innebär bland annat att olika kulturer representeras i läromedlen 
och beaktas på olika sätt i skolans verksamhet. 

Denna korta överblick visar att både vårdpersonalen, lärarna och vårdstu-
derandena har ett behov av att stärka sin kulturkompetens. Deras ambitioner är 
att bättre förstå både patienter och vårdpersonal med annan kulturell bak-
grund. För att kunna verka i de mångkulturella lärandemiljöerna önskar lärarna 
få riktlinjer för både undervisningsmetoder och utvärdering. De behöver även 
stöd för att hantera sin egen känslomässiga utveckling. 

4.3 Ontologisk och epistemologisk bakgrund 

Grunden till hur forskaren förhåller sig till studieobjektet ligger i de egna onto-
logiska antagandena om verkligheten och hur den är utformad. I denna under-
sökning betraktas undervisningen som en social handling där alla aktörer delar 
med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Läraren ses som en didaktiker 
som väljer både undervisningsinnehållet och metoderna så att de motsvarar 
kraven i läroplanen och samtidigt tillgodoser studerandenas behov. Lärarna 
deltar i utvecklingen av läroplanen vars överhängande mål är att fostra till 
samarbete och demokrati.  

Ontologiska antaganden leder fram till epistemologiska antaganden och 
styr därmed de metodologiska valen (Hitchcock och Hughes 1995). Forsknings-
paradigmet kan alltså ses som ett nätverk bestående av forskarens ontologiska, 
epistemologiska och metodologiska premisser (Denzin och Lincoln 2000). De 
metodologiska valen bör utgå från en accepterad vetenskaplig syn på kunskap 
och verklighet. Denna undersökning, som kan räknas till empirisk pedagogik, 
har en fenomenologisk hermeneutisk livsvärldsansats som utgångspunkt med 
kvalitativa forskningsmetoder. Våra erfarenheter, som grundar sig på egna lev-
da situationer eller är förmedlade av andra, ger oss tillgång till världen och ge-
nom dessa erfarenheter har vi lärt oss att förstå och handla i verkligheten. Den-
na erfarenhetsfilosofi utvecklades av Heidegger (1927/1992) som menade att vi 
aldrig kan skilja på existens och innehåll. Han omfattade även den mänskliga 
livsvärlden. Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden 
där diskursen förvandlas till texter som ska tolkas (Kvale 1997, 49). Inom peda-
gogisk forskning är synen på individen av avgörande betydelse. En pedagogisk 
forskning med ett livsvärldsperspektiv innebär att både forskaren och de som 
studeras är förenade med sina livsvärldar (Bengtsson 1999). 

Epistemologiska eller kunskapsteoretiska antaganden handlar om vad 
kunskap är, att välja vad som är värdefull kunskap och se hur denna kunskap 
kan nås. Kulturkompetens består av både kultur och kompetens. Varje individ 
är en produkt av sin kultur. Enligt Leininger (1995, 105) utgör kultur de värde-
ringar, antaganden, normer och livsstilar som man lärt sig, delat med andra och 
överfört till andra. Papadopoulos (2006, 11) definierar kulturkompetens som en 
process som man genomgår för att kontinuerligt utveckla och förbättra sin egen 
förmåga att i möten med andra mänskor beakta deras kulturella värderingar, 
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beteenden och behov. Samtidigt har man en förmåga att se sig själv som en kul-
turell varelse ”utifrån” (Lahdenperä & Sandström 2011). 

Ordet fenomen härstammar från grekiskan, där det betyder ”det som visar 
sig”. För de olika variationerna inom fenomenologin är det gemensamma och 
förenande just att detta något visar sig för någon. Man kan alltså säga att objek-
tet är bundet av subjektet (Burrell and Morgan 1979, Bengtsson 1999). Fenome-
nologin intresserade sig först för medvetandet och erfarenheten men inklude-
rade senare även den mänskliga livsvärlden. Fenomenologin har intresse av att 
klargöra förståelseformen för bland annat den kvalitativa forskningsintervjun, 
som koncentrerar sig på det som den intervjuade upplever i sin livsvärld (Kvale 
1997, 54).  

Denna undersökning fokuserar på vårdlärarna i en mångkulturell under-
visningskontext. Forskarens närvaro i form av observatör och intervjuare bidrar 
till att ett flertal individer möts, deras livsvärldar möts.  

Lärarna är både subjekt och objekt i förestående undersökning. Som sub-
jekt bemöter lärarna invandrarstuderandena och redogör för sina upplevelser i 
intervjuerna och i de öppna frågorna i enkäterna. Lärarna visar sig som objekt 
för forskaren som är subjekt i observationssituationerna. Forskaren beskriver 
därefter hur något visade sig för henne. 

Hermeneutiken eftersträvar som metod att göra sakerna full rättvisa. För-
utsättningar för hermeneutisk tolkning är vår förförståelse (Kvale 1997). Utifrån 
vår egen förförståelse är vi redo att lyssna på sakerna, bemöta och tolka dem 
och därefter eventuellt förändra vår förförståelse. Målsättningen är att förstå 
något på dess egna villkor. Den fenomenologisk hermeneutiska livsvärldsan-
satsen innebär sålunda att genom att beakta de olika livsvärldarna tolkar fors-
karen det som visar sig för henne/honom. En närmare precisering av livsvärl-
den följer i nästa kapitel. 

Då livsvärlden definieras som något som vi tar för givet kan det vara svårt 
att lyfta fram det. Enligt Husserl blottläggs det vi tar för givet vanligen först då 
något förändras i vårt dagliga liv eller då vi blir provocerade (se Burrell och 
Morgan 1979). Livsvärlden är den värld vi lever och verkar i och som är en för-
utsättning för allt vi gör, såväl vardaglig som vetenskaplig verksamhet. I livs-
världen lever vi tillsammans med andra människor som vi kan stå i ett kom-
munikativt förhållande till. Livsvärlden är ett filosofiskt begrepp som Husserl 
utarbetade under 1900-talets första årtionden och som har vidareutvecklats 
inom den fenomenologiska traditionen. Både forskaren och de människor som 
studeras är oskiljaktigt förbundna vid sina livsvärldar i en pedagogisk forsk-
ning, där man utgår från ett livsvärldsperspektiv (Bengtsson 1999, 34).  

Bengtsson (1999 s.40) menar att det inte finns något som hindrar oss från 
att undersöka den egna livsvärlden eller andras livsvärldar. Vi bör dock minnas 
att vi alltid är en del av livsvärlden. I en livsvärldsansats är det av betydelse att 
människors livsvärld beaktas i sitt sammanhang. Varje givet sammanhang har 
sina horisonter med öppningar till andra saksammanhang, sociala samman-
hang och handlingssammanhang. Allt detta förekommer både i nutiden, i det 
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förflutna och i framtiden. Det är först i sitt sammanhang som enskilda erfaren-
heter eller handlingar blir fullt begripliga. 

Ser man på läraren ur ett livsvärldsperspektiv kunde läraren fråga sig om 
det är något i den egna kulturella bakgrunden som inverkar på arbetet med in-
vandrarstuderande. För att underlätta dessa interkulturella möten inom vård-
utbildningen behövs en utvecklad kulturkompetens. I de följande kapitlen 
granskas begreppet kulturkompetens utgående från olika teoretiska modeller. 

 



 

5 TEORETISKA MODELLER FÖR  
UNDERSÖKNINGEN 

Kulturkompetens kan definieras på olika sätt. Som en tänkt taxonomi bestående 
av kulturmedvetenhet, kulturkunskap, kulturförståelse, kulturkänslighet och 
kulturkompetens (Lister 1999) eller som en struktur bestående av sju trappsteg 
(Willis 1999). De flesta följer ett mönster där kompetensen nås utgående från 
medvetenhet och via kunskap.  

5.1 Kulturkompetens på personlig nivå 

Campinha-Bacote (1994) talar om en process där vårdaren strävar efter att för-
bättra sin förmåga att arbeta inom den enskilda patientens egna kulturella kon-
text. I processen ingår fem av varandra beroende domäner. Utgående från en 
interkulturell beslutsamhet vaknar en kulturmedvetenhet som kräver kultur-
kunskap. Denna kunskap är nödvändig för att kunna utveckla den kulturkom-
petens som behövs vid interkulturella möten. Modellen utgår från att vårdarna 
snarare ser sig själva stå i beråd att bli kulturkompetenta än att de redan är det 
(Campinha-Bacote 1994, 2002). 

I Finland har Koskinen (2003, 121) utvecklat en modell för vårdstuderan-
denas interkulturella kompetensutveckling i samband med utlandspraktik. Hon 
utgår från Campinha-Bacotes process om interkulturell kompetens men beskri-
ver den som en process i personlig tillväxt bestående av tre nivåer som är bero-
ende av varandra. Till dem hör läroplanen, studerandens inlärningsprocess och 
samarbetet mellan studerande och olika aktörer. Koskinen menar att redan lä-
roplanen bör omfatta interkulturella helheter som stöder kulturkompetensut-
vecklingen hos studerandena. Med studerandens inlärningsprocess vill Koski-
nen betona betydelsen av studerandens egen vilja att lära sig nytt och möta det 
nya. Samarbetet mellan studerandena och olika aktörer gäller både handledare 
hemma och utomlands samt samarbetet mellan studerandena.  
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Inom vården är Leiningers1 modell (1995) den mest dominanta modellen 
som omfattar kulturkompetens. Leininger (1978; 1991; 1995) utvecklade i USA 
den transkulturella omvårdnadsteorin vars målsättning är att vårdarna ska 
kunna ge en så kulturrelaterad vård som möjligt. Kunskap om olika kulturers 
sätt att uppfatta värderingar och normer i vården och kunskap relaterade till 
hälsa och ohälsa utgör det centrala inom en kulturrelaterad vård. En av mål-
sättningarna är att vårdaren bör tillvarata patientens rättigheter att få en kultu-
rellt anpassad omvårdnad. En kulturkongruent omvårdnad är möjlig endast 
om kulturrelaterade värderingar, uttryck och mönster är kända och tillämpas 
på ett meningsfullt och lämpligt sätt av vårdaren i kontakt med individer, fa-
miljer och grupper (Leininger 1991; 1995). 

Leininger skiljer mellan ”generic care” och ”professional care”. Med ”ge-
neric care” avses den vård som utgår från folkets traditioner och är kulturellt 
inlärd. Med ”professional care” avses den vård som ges av professionella vår-
dare som inhämtat sin kunskap på ett formellt sätt. En kulturanpassad vård 
med kulturkompetenta vårdare beaktar båda dessa vårdformer (1995, 62). 

Som ett stöd för den teoretiska strukturen har Leininger skapat en modell, 
den s.k. ”soluppgångsmodellen”, som ger en helhetsbild av de olika kompo-
nenter som analyseras systematiskt i teorin. Modellen är ett verktyg för vårdar-
na då de försöker förstå patienterna och utveckla sin kulturkompetens genom 
att erbjuda en kulturrelaterad vård. Modellen innehåller olika faktorer som är 
av betydelse för studier av sättet att uppfatta och ge uttryck för omvårdnad i en 
kultur. Dessa faktorer är utbildning, ekonomi, politik och lagstiftning, kulturel-
la värderingar och livsstilar, släktskap och sociala faktorer, religion och filosofi 
samt teknologi (Leininger 1995, 108). Modellen eftersträvar inte ett orsak-
verkan-perspektiv utan visar i stället att människans kulturella bakgrund och 
samhällsstruktur är oskiljaktiga (Leininger 1995). Purnell (2000) har vidareut-
vecklat Leiningers modell så att olika beteenden och traditioner i samband med 
t.ex. arbetskraft och biokulturell ekologi betonas.  

Dessa modeller baserar sig på individens känslighet, önskan och förmågan 
att förstå och uppfatta sådana levnadssätt som avviker från de egna. Patienten 
ses som en individ vars familj och närsamhälle är en viktig del av den egna kul-
turen. Detta överensstämmer även med Campinha-Bacotes (2002) syn på kul-
turkompetens vid interkulturella möten. Målsättningen för en kulturkompetent 
vård är att vårdaren undviker stereotypier, är tolerant och kan möta det okända 
utan att det känns skrämmande (Meleis 1999). 

I sitt arbete inom transkulturell vård och omsorg i England har Irena Pa-
padopoulos, Mary Tilki och Gina Taylor (2006) skapat en modell för kulturell 
                                                 
1  Madeleine Leininger är en av de främsta företrädarna för forskning inom vårdantropolo-

gi och etnovård. Hon grundade och utvecklade teorin om det transkulturella vårdarbetet. 
I slutet av 1970-talet hade Madeleine Leininger utvecklat sin teori om transkulturell om-
vårdnad i boken Transcultural Nursing: Concepts, Theories and Practice (1978). Hon sam-
manfattar sin teori och forskning i boken Culture Care Diversity and Universality: A theory 
of nursing. Teorin gäller kulturell omvårdnad baserad på mångfald och universalitet 
(1991). Leiningers teoriutveckling  har skapat en epistemologisk grund för kunskap inom 
vård och omsorg. (1995 s 661-663). 
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kompetensutveckling. I modellen ingår även samma begrepp som ovan, men 
här betonas betydelsen av att personen först blir medveten (awareness) om den 
egna värdegrunden och de egna trosföreställningarna, den egna kulturella 
identiteten och eventuella stereotypier. Därefter ökar behovet av kulturkunskap 
(knowledge) som kan härledas från de flesta kunskapsområden såsom antropo-
logi, sociologi, psykologi, biologi, medicin, vårdvetenskap och konst. Kunska-
pen bör belysa både likheter och olikheter. Nu utvecklas en viss kulturkänslig-
het (sensitivity) som är avgörande för att kunna utveckla ett personligt och lik-
värdigt förhållande till en medmänniska. Här ingår bland annat empati, tillit 
och respekt som är viktigt i en transkulturell vård (Papadopoulos, Tilki och Ta-
ylor 2006). 

Bennet (1993) har utvecklat en modell för interkulturell kompetens som 
baserar sig på ett kontinuum från ett etnocentriskt perspektiv till ett etnorelati-
vistiskt perspektiv. Det innebär att individen genomgår sex olika stadier från att 
förneka, försvara sig och minimera något till att acceptera och anpassa något 
och slutligen integrera det. 

Målsättningen för de flesta modeller för kulturkompetens är att individen 
ska kunna möta personer från olika kulturer, vara tolerant, respektera och ac-
ceptera det okända. Man talar om kulturmedvetenhet och kulturkänslighet ba-
serad på kunskap men sällan om de egna attityderna. Matinheikki-Kokko 
(1999) lyfter däremot fram de attityder individen behöver i interkulturell inter-
aktion förutom kunskap och färdigheter. Hon utgår från en modell av Sue & 
Sue (1990) som gäller mångkulturell handledning i USA.  

Ovan beskrivna modeller för utveckling av kulturkompetensen på person-
lig nivå beskriver en process där individen långsamt utvecklar sin kompetens 
genom ökad kunskap och känslighet. Däremot diskuterar modellerna inte hur 
kontakten mellan personer från olika kulturer inverkar på utvecklingen av kul-
turkompetensen. Ur kontaktteorins synvinkel innebär en ökad kontakt mellan 
lärarna och invandrarstuderandena inte automatiskt att lärarens kulturkompe-
tens utvecklas (Brown 1995, Wright, Aron, McLaughlin-Volpe & Ropp 1997). 
Karmela Liebkind och Alfred McAlister (2001) betonar betydelsen av att bifoga 
positiva förväntningar till framtida kontakter för att minska fördomarna. Enligt 
Rupert Brown (1995) är det institutionella stödet av stor vikt vid utvecklingen 
av den personliga kulturkompetensen.  

5.2 Kulturkompetens på institutionell nivå 

För att utveckla kulturkompetensen på institutionell nivå kan skolorna först 
granska sin egen verksamhet, filosofi och målsättning ur ett mångkulturellt 
perspektiv. Har alla studerande samma möjligheter att klara sina studier? En-
ligt Lahdenperä (2004) är målsättningen för interkulturella inlärningsmiljöer att 
utveckla skolans organisation och verksamhet utifrån mångfalden. Det omfattar 
bland annat en aktiv granskning av de värden som uttrycks i läroplanen, un-
dervisningens relevans och meningsfullhet, undervisningsstilarna och utvärde-
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ringen. Enligt Banks (1999) är denna medvetenhet en förutsättning för fortsatt 
utveckling. Utgångsläget, eller den första nivån i kompetensutvecklingen, har 
även kallats för en kulturell inkapsling där verksamheten ses ur ett monokultu-
rellt perspektiv. En ökad medvetenhet skapar en kulturöverskridande uppvak-
ning (D´Andrea och Daniels 1991). Man inför enstaka kulturkurser där endast 
ett fåtal lärare är ansvariga för undervisningen. Om institutionen eftersträvar en 
verklig förändring ifråga om attityder och kunnande får alla tillfälle att förkov-
ra sina kulturkunskaper (Banks 1999). Institutionen kan övergå till den andra 
nivån som betecknas av samvetsgrannhet med fokus på respekt för olika kultu-
rer. Målsättningen är att både institutionen och dess personal och studerande 
har ett kultursensitivt beteende (D´Andrea och Daniels 1991). Olika kulturer 
inkluderas i hela undervisningen och i vardagen. Mark Leach och Michael Carl-
ton (1997) tolkar den institutionella kulturkompetensutvecklingen som en ut-
veckling från traditionella till mindre traditionella åsikter, från en strikt hierarki 
till större jämställdhet, från motstånd till inkludering.  

I en läroanstalt som strävar efter en positiv inlärningsmiljö utgår man från 
ett mångkulturellt perspektiv ifråga om målsättning, normer och kultur (Banks 
& Banks 2001;Lahdenperä 2004). Målsättningen är att utveckla läroanstalten så 
att varje studerande kan erhålla en likvärdig utbildning oberoende av sin etnis-
ka, sociala eller kulturella bakgrund. För att möjliggöra detta krävs en föränd-
ringsprocess inom ett flertal områden (Banks 1999). Detta gäller både undervis-
ningsmaterialet, läroplanerna och pedagogiken. 

En förutsättning för goda inlärningsresultat är att varje studerande känner 
sig trygg, eftersom rädsla kan hämma inlärningen. I en tolerant miljö kan indi-
viden bevara sin mänskliga värdighet även då hon gör ett misstag. (Peltonen 
1995; Räsänen 2002) 

En mångkulturell fostran kan genomgå flera olika faser. Den första fasen 
inkluderar kunskap om olika kulturer i skolans läroplan och i lärarutbildning-
ens läroplan. Denna fas kallas för ethnic studies. Den andra fasen inträffar då 
målsättningen är en systematisk och strukturell förändring av hela skolan för 
att öka jämlikheten som rör etnicitet i utbildningen. Denna andra fas kallas för 
multiethnic education. Den tredje fasen inleds då nya grupper såsom handikap-
pade kräver att bli beaktade i hela utbildningssystemet. Den fjärde fasen inne-
bär att forskningen och teorin om mångkulturell utbildning utvecklas. (Banks & 
Banks 2001, 10.) 

För att kunna utvärdera om skolan verkligen erbjuder en mångkulturell 
fostran har Banks utarbetat en modell, se fig. 1 (Banks 1999, 106). Den beskriver 
olika områden inom skolan som berörs vid utvecklingen av ett mångkulturellt 
klimat. 
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FIGUR 1 Olika delområden inom skolan som berörs vid utvecklingen av en mångkulturell 
skola enligt Banks 1999 s.106 [min utformning och förenkling]. 

 
I denna undersökning är fokus riktad speciellt på lärarna, men via deras hand-
lingar berörs även de andra områdena inom skolan. I Finland ingår det i lära-
rens arbetsuppgifter inom yrkesutbildningen att aktivt utveckla läroplanen, 
undervisningsstrategierna och undervisningsmaterialet. Både delar och helhe-
ter i undervisningen utvärderas kontinuerligt. Samtidigt har samarbete med 
studerandens föräldrar ökat. 

Genom stöd och utbildning kan lärarkåren utveckla positiva attityder och 
höga förväntningar på studerande med annan etnisk bakgrund. Enligt Fordham 
(1996) är flera av dessa studerande akademiskt begåvade, men deras begåvning 
framträder inte tydligt och visar sig inte heller om standardiserade test används 
för att mäta den intellektuella begåvningen. Det visar sig att ju högre förvänt-
ningar läraren har på en studerande desto bättre presterar han eller hon och ju 
bättre studeranden klarar sig i studierna desto högre förväntningar har lärarna 
på honom eller henne (Rosenthal & Jacobson 1968).  

Eftersom den empiriska delen är utförd i Finland är det nödvändigt att 
närmare klargöra för den mångkulturella situationen i Finland. I följande kapi-
tel presenteras Finlands minoriteter, integreringspolitik och utmaningar.  
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6 DET MÅNGKULTURELLA FINLAND 

Betraktar vi Finland ur ett längre historiskt perspektiv framstår det som ett väg-
skäl mellan kulturerna i öst och väst. Efter att ha tillhört det Svenska riket under 
mer än 600 år och som ett storfurstendöme under Ryssland under ca 100 år kan 
Finland anses ha en mångkulturell bakgrund. Både under den svenska och den 
ryska tiden har även kulturminoriteter såsom samer och romer levt i Finland.  

6.1 Nationella minoriteter i Finland 

Samerna är Finlands enda ursprungsfolk, men först år 1973 fick de lagenlig mi-
noritetsstatus. Från år 1995 har samerna haft sitt eget Sameting vars uppgift 
bland annat är att behandla frågor som rör samernas kultur och självstyre (Seu-
rujärvi-Kari 1997). Inom utbildningen har samiska använts sedan 1980-talet. År 
1992 stiftades lagen om beviljandet av extra statsunderstöd för modersmålsun-
dervisning av elever med främmande modersmål (undervisningsministeriet 
1992). Samtidigt fick samerna rätt att använda sitt modersmål med myndighe-
terna. Enligt justitieministeriets webbplats (uppdaterad 24.3.2003) sägs det i 
grundlagen, som trädde i kraft den 1 mars 2000, att ”Grundlagen ger var och en 
rätt till sitt eget språk. Finlands nationalspråk är finska och svenska. Båda språ-
ken får användas i kontakter med myndigheter. Också samernas, romernas och 
andra gruppers språkliga rättigheter finns inskrivna i grundlagen” (justitiemi-
nisteriet 2003). Samiska kan studeras vid universiteten i Lappland och Helsing-
fors. Enligt Lapplands utbildningsstrategi för år 2010 framkommer att det år 
2003 fanns tolv yrkesläroanstalter varav två inom vuxenutbildning. I strategin 
betonas bevarandet och utvecklandet av de etniska och kulturella särdragen i 
området (Lapin lääninhallitus 2003). Trots samernas historia är det få lärare 
inom närvårdarutbildningen som har erfarenhet av samiska studerande. Där-
emot har enstaka romer deltagit i utbildningen. 

Romerna har bott i Finland sedan 1500-talet och antalet romer i Finland 
beräknas för närvarande uppgå till ca 10 000. Fram till 1960-talet, då lagen mot 
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diskriminering stiftades, har man i Finland förhållit sig negativt till romerna 
och försökt assimilera dem i majoritetsbefolkningen (social- och hälsovårdsmi-
nisteriet 1999). År 1995 reviderades lagen mot diskrimination, vilket innebar att 
den romska befolkningens rätt att bevara sitt språk och sin kultur stärktes. I och 
med att Finland undertecknade Europarådets stadga om regionala språk samt 
dess konvention om skydd av nationella minoriteter år 1998, definieras romani 
numera som ett traditionellt, icke-regionalt minoritetsspråk. Även romerna de-
finieras numera som en av landets traditionella minoriteter. Trots att den nya 
skollagen från år 1999 gjordet det möjligt för kommunerna att ge modersmåls-
undervisning två timmar i veckan åt grupper på minst fyra barn har endast en 
liten del av de romska barnen deltagit i denna undervisning. Av ca 1 700 roms-
ka barn i skolåldern fick endast omkring 240 barn denna undervisning (social- 
och hälsovårdsministeriet 2001). Den äldre generationens knapphändiga ut-
bildning och svaga kännedom om det finska skolsystemet har inverkat på bar-
nens skolgång. Fortfarande erhåller romerna mindre utbildning än majoritets-
befolkningen. Därför har undervisningsministeriet tillsammans med romerna 
utvecklat en anpassad vuxenutbildning (Suonoja & Lindberg 1999). 

Under mer än tusen år har det funnits svenskspråkig befolkning i Finland. 
Finlandssvenskarna är en språkminoritet som geografiskt är tydligt förankrad, 
vilket framkommer av benämningen finlandssvenskar. Detta är ytterst ovanligt 
bland minoriteter i Europa (Allardt & Starck 1981). Svenska talas i världen av ca 
nio miljoner personer varav antalet finlandssvenskar är över 296 000 år 2009 
(Finnäs 2010). En garanti för den inlandssvenska kulturen utgörs av språklagen 
från år 1922 som förnyades år 2004 enligt vilken Finland officiellt är tvåspråkigt. 
Det innebär att den svenskspråkiga befolkningen har rätt att vid offentliga insti-
tutioner framföra sin sak och få den behandlad på svenska (justitieministeriet 
1922; 2003).  

Det finlandssvenska självstyret består främst av egna avdelningar bland 
annat inom utbildningen, kyrkan, försvarsmakten och massmedia. Förutom 
dessa utgör otaliga organisationer, traditioner, det egna politiska partiet och 
olika stiftelser viktiga kanaler för språklig kommunikation (Lönnqvist 2001). 
Till exempel inom utbildningssektorn finns det parallella skolsystem för båda 
språkgrupperna allt från barnträdgårdar och förskolor till grundskolor, gymna-
sier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet. Detta medför att lärar-
na inom den finskspråkiga närvårdarutbildningen sällan möter svenskspråkiga 
studerande. 

År 1900 utgjorde de svenskspråkiga nästan 13 % av hela befolkningen, 
men till följd av att den finskspråkiga befolkningen mer än fördubblades under 
1900-talet har andelen svenskspråkiga minskat till 5,4 %. (Finnäs 2010, 8). En av 
orsakerna till minskningen utgjorde emigrationen under 1950- och 1960-talet 
(Forsander & Ekholm 2001). Även det ökade antalet äktenskap över språkgrän-
sen kan ha bidragit till denna minskning. Sedan 1970-talet har det ingåtts fler 
äktenskap över språkgränsen än mellan svenskspråkiga (Finnäs 2004). Trots att 
antalet finlandssvenskar långsamt minskar har antalet elever i de svenskspråki-
ga grundskolorna inte märkbart minskat. En av orsakerna är att allt fler två-
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språkiga familjer väljer en svensk skola för sina barn. Drygt 60 % av de tvåsprå-
kiga familjerna väljer att registrera sina barn som svenskspråkiga (Finnäs 2004).  

Förutom ovan nämnda minoriteter har den ökade immigrationen påverkat 
det mångkulturella Finland. I nästa kapitel granskas utmaningarna som är för-
knippade med de nya medborgarna. 

6.2 Tidigare forskning om invandringens nya utmaningar 

Invandringen till Finland har varit liten förutom under början av 1920-talet då 
33 500 flyktingar från Ryssland, Östkarelen och Ingermanland kom till Finland. 
De utgjorde då 1 % av hela befolkningen (Liebkind 2002, 171). Därefter tog det 
ca femtio år innan Finlands utveckling som invandrarland tog fart. 1973 kom ca 
200 flyktingar från Chile till Finland och sex år senare kom de första flyktingar-
na från Vietnam. Somaliska flyktingar kom till Finland i början av 1990-talet 
samtidigt som det rådde lågkonjunktur med hög arbetslöshet, vilket var en bi-
dragande orsak till den ökade främlingsfientligheten (Jaakkola M. 1995). Enligt 
befolkningsstatistiken för år 2009 fanns det ca 155 000 utländska medborgare i 
Finland, ca 3 % av hela befolkningen. Invandrarna från Ryssland och Estland 
utgjordes av 53 720 personer, närmare 1% av hela befolkningen (Statistikcentra-
len 2010). Trots att andelen utlänningar i Finland är ganska liten är antalet idag 
sex gånger så stort som 1990 (se tabell 1).  

På 1980-talet började man betona betydelsen av hemspråksundervisning. 
Både undervisningsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet betonade 
betydelsen av att varje barn även bör lära sig sitt eget modersmål. 1992 stiftades 
lagen om beviljandet av extra statsunderstöd för modersmålsundervisning be-
träffande elever med främmande modersmål (Undervisningsministeriet 1992). 
Samhället har långsamt börjat beakta invandrarnas behov, men enligt Mirja-
Tytti Talib (1999) finns det mycket vi ännu borde lära oss för att kunna ge in-
vandrareleverna en god start i livet. Ju mera mångkulturellt vårt samhälle blir, 
desto viktigare är det att undersöka och förstå de fenomen som uppstår då olika 
kulturer möts (Liebkind 1994, 9). 

Petri Hautaniemi har i sin doktorsavhandling belyst somaliska pojkars 
upplevelser från att ha levt sin barndom i Somalia till att växa upp till unga 
män i Finland (2004). Flere andra forskningar om somalier i Finland har gjorts 
bland annat på grund av rasismen som riktas mot dem (Helander 2002; Räty 
2002; Alitolppa-Niittamo 2004, Mölsä & Tiilikainen 2007; Tiilikainen 2008). 
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TABELL 1 Utländska medborgare i Finland 

Medborgare i: 1990 2000 2004 2009 

Ryssland .  20 552 24 626 28 210 

Estland .  10 839 13 978 25 510 

Sverige 6 051 7 887 8 209 8 506 

Somalia 44 4 190 4 689 5 570 

Kina 312 1 668 2 613 5 180 

Thailand 239 1 306 2 289 4 497 

Tyskland 1 568 2 201 2 626 3 628 

Turkiet 310 1 784 2 359 3 809 

Irak 107 3 102 3 392 3 978 

Storbritannien 1 365 2 207 2 655 3 333 

Indien 270 756 1 343 3 168 

F.d. Serbien och Montenegro .  1 204 3 336 2 734 

Iran 336 1 941 2 555 2 495 

Förenta Staterna 1 475 2 010 2 040 2 378 

Vietnam 292 1 814 1 538 2 548 

Afghanistan 3 386 1 588 2 260 

Polen 582 694 810 2 078 

Ukraina .  961 1 298 1 983 

Bosnien och Hercegovina .  1 627 1 641 1 753 

Frankrike 327 859 985 1 508 

Övriga 12 974 23 086 23 776 40 579 

Totalt 26 255 91 074 108 346 155 705 

Källa: Statistikcentralen, befolkningsstatistik 

Även inom sällskapet för ungdomsforskning har ett flertal forskningar gällt 
rasism. Perho (2000) och Keskisalo & Perho (2001) har fokuserat på rasistisk 
ungdomskultur i Joensuu medan Harinen (2003) har forskat i invandrarung-
domarnas kamp om medlemskap i det finska samhället. Dessa forskningar ger 
stöd åt läroanstalterna att genomföra en 0-tolerans där ingen rasism eller 
diskriminering kan godkännas.  

I Finland har Jaakkola (2009) undersökt befolkningens inställning till in-
vandrare under åren 1987–2007. Jämför man resultatet av undersökningen 1987 
och 1993 ökade den negativa inställningen till invandrare speciellt bland män, 
men även bland kvinnor med lägre utbildning (Jaakkola M. 1995). Lågkonjunk-
turen i början av 1990-talet kan ses som en av orsakerna till den ökade negativa 
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inställningen till invandrare (Forsander 2001). Av de intervjuer som gjordes 
mellan åren 1998 och 2003 framgick det att inställningen till invandrare åter bli-
vit positivare. De som hade en positiv inställning till flyktingar hade en högre 
utbildning, var oftare kvinnor och hade kontakt med invandrare. Ett flertal av 
dem ansåg att religionen var viktig i deras liv. De som understödde rasistiska 
åsikter var främst pojkar i åldern 15–17 samt manliga pensionärer från landsor-
ten med låg utbildning. En avgörande faktor var en total avsaknad av kontakter 
med utlänningar. Resultatet bestyrker den så kallade kontaktteorin enligt vilken 
fördomar minskar då kontakten mellan minoriteter och majoriteten ökar samt 
blir mångsidigare och personligare. Det är av betydelse att kontakten knyts 
mellan personer på ett jämlikt sätt. Därvid ökar kunskapen om olika kulturer 
och en fördjupad förståelse för ömsesidigt beteende uppstår (Jaakkola 2001, 29; 
2005). Den senaste lågkonjunkturen från år 2009 visar att attityderna till invand-
rare åter har blivit mer negativa (Elonen 2010). 

Granskar man forskningar som gjorts om invandrarnas integrering i det 
finska samhället på 2000-talet kan man se att under de fem första åren låg 
tyngdpunkten på diskriminering (Pekkinen 2002; Lepola 2002; Raittila 2002), 
sysselsättning (Forsander 2000; 2003; Jaakkola 2000; Joronen 2000; Matinheikki-
Kokko m.fl. 2003) och familjen (Alitolppa-Niitamo 2002; Sauli 2001; Pohjanpää 
& Paananen 2003). Under de fem följande åren från 2005 till 2009 fokuserade 
forskningen på gemenskapen på arbetsplatsen (Pitkänen 2005; Vartia m.fl. 2007; 
Sippola 2008; Tiilikainen 2008), invandrarnas mentala hälsa (Schubert 2007; 
Lehtinen 2008; Pirinen 2008; Salminen 2008) och på arbetskraftens hälsa och de 
sociala tjänsterna (Härkönen m.fl. 2005; Mölsä & Tiilikainen 2008; Peltola & 
Metso 2008; Anis 2008). Arajärvi (2009) lyfter i sin rapport fram att det finns en 
risk att arbetsgivarna utgår från att invandrarna inte anpassar sig till arbetsge-
menskapen. Arbetsgivarens rädsla för kundernas eventuella negativa attityder 
mot invandrarna inverkar också på rekryteringen. Invandrarnas arbetsuppgif-
ter motsvarar sällan deras utbildning (Heikkilä & Pikkarainen 2008) och an-
ställningen är ofta tidsbunden eller på deltid (Forsander 2007). 

Enligt Utbildningsstyrelsens undersökning som omfattade hela Finland 
har de elever i klass 9 som är födda utanför EU en svagare skolkunskap än de 
finskspråkiga eleverna. Däremot förhåller de sig positivare till sina studier 
(Kuusela m.fl. 2008). 

Olika yrkesgruppers fördomar mot invandrare har undersökts i Finland 
av Liebkind, Haramo och Jasinskaja-Lahti (1996). Yrkesgrupperna bestod av 
poliser, hälsovårdare och läkare. Enligt resultatet var det endast bland kvinnor-
na som man kunde se en märkbar skillnad mellan de olika yrkesgrupperna. 
Bland kvinnorna visade det sig att ju mer auktoritär en yrkesgrupp är desto 
större fördomar har de mot invandrare. Bland kvinnorna var poliserna mest 
auktoritära och de hade också fler fördomar mot invandrare än kvinnliga läkare 
eller kvinnliga hälsovårdare. Graden av kontakt till olika invandrargrupper är 
en väsentlig faktor då fördomar formas. Enligt kontaktteorin är kvaliteten på 
kontakten av stor betydelse. Detta bekräftades även i denna undersökning. En 
ytlig kontakt minskar inte fördomar medan en ofta förekommande djupare 
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kontakt som möjliggör nära relationer mellan jämbördiga deltagare kan minska 
fördomarna. Tack vare kontakten erhåller gruppmedlemmarna kunskap om 
den andra gruppen, det blir lättare att leva sig in i deras liv och att förstå dem. 
Samtidigt tvingas man att se sig själv och sin grupp med nya ögon (Liebkind 
2001, 56–62; Räsänen 2002). Polisens kontakter med invandrarna är kanske ofta-
re tillfälliga och eventuellt förknippade med problematiska situationer medan 
hälsovårdarens kontakter med invandrarna ofta är mera regelbundna och av 
stödande och hälsofrämjande art, vilket inte nödvändigtvis förknippas med 
problem. 

Detta kunde stöda kontaktteorin som Liebkind (2001) hänvisar till ovan. 
Här kunde man kanske jämföra lärarna som yrkesgrupp med hälsovårdarna i 
och med att deras kontakt med invandrarstuderandena vanligen omfattar en 
längre tidsperiod med regelbundna kontakter. Dessa lärare, och då specifikt 
vårdlärarna, är i fokus för den empiriska undersökning som presenteras i föl-
jande kapitel. 

 
 



 

7 DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 

Den föreliggande studien består av två delar. Den första delen är den mer om-
fattande och materialet som består av en enkät, observationer och intervjuer 
insamlades år 2000. Deltagarna representerade 4 olika läroanstalter i Finland. 
Den läroanstalt som hade de flesta deltagarna har granskats närmare i den upp-
följande datainsamlingen 6 år senare med en enkät och olika dokument. Den 
första delen beskriver hur lärarna skildrar sig och sitt arbete med mångkulturel-
la studiegrupper, sina behov och upplevd kompetens.  

Den andra delen ger möjlighet till en komparation och en analys av lärar-
nas kulturkompetensutveckling. I tabell 2 presenteras en översikt av datainsam-
lingens tidpunkt, metoder och målgrupp. Därtill ingår målsättningarna för var-
je datainsamlingsmetod samt de aktuella problemställningarna.  

7.1 Metodologiska val 

Studien var deskriptiv och som datainsamlingsmetoder användes en enkät som 
gav bakgrundsinformation om forskningsområdet. Klassrumsobservationerna 
erbjöd en konkret närvaro i lärarnas vardag och intervjuerna gav lärarna tillfäl-
le att beskriva och diskutera sina erfarenheter. Sex år senare ombads lärarna 
från en av de deltagande läroanstalterna att svara på tre öppna frågor i en en-
kät. Se tabell 2 om datainsamling. 
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TABELL 2 Datainsamling 

Tid Metod Målgrupp Målsättning Problemställningar 

2000  Enkät  52 lärare Att få bak-
grundsinformation om 
lärarna och deras bered-
skap att undervisa in-
vandrarstuderande.  

Vilka behov har 
lärarna med tanke på 
undervisningen av in-
tegrerade grupper? 

Vad lyfter lärarna fram då de 
beskriver sig själva eller kol-
leger vid undervisning av 
invandrare? 
Hurudan beredskap har 
läraren att undervisa mång-
kulturella grupper? 
Vilka pedagogiska frågor är 
aktuella för lärarna med 
tanke på undervisning i in-
tegrerade grupper? 

2000-
2001 

Obser-
vation
  

9 lärare Fokus riktad på lärarna i 
klassrummet, deras 
kommunikation och 
undervisningsmetoder. 

Vilken är lärarens beredskap 
att undervisa mångkulturel-
la grupper? 
Vilka pedagogiska frågor är 
aktuella för lärarna med 
tanke på undervisning i in-
tegrerade grupper? 

2000-
2001 

Inter-
vju
 
  

16 lärare Lärarens beskrivningar 
av sin kulturella bak-
grund, egna erfarenheter 
av att möta personer 
från andra kulturer. Hur 
ser läraren på integra-
tion, på studerande med 
invandrarbakgrund, de 
egna undervisningsme-
toderna? Är läraren be-
kymrad för något speci-
ellt i undervisningen? 

Vad lyfter lärarna fram då de 
beskriver sig själva eller kol-
leger vid undervisning av 
invandrare? 
Hurudan beredskap har 
läraren att undervisa mång-
kulturella grupper? 
Vilka pedagogiska frågor är 
aktuella för lärarna med 
tanke på undervisning i in-
tegrerade grupper? 

2006 Enkät 27 lärare En uppföljande enkät 
med tre öppna frågor:  
1. Din syn på invand-
rarstud.? 
2. Vad är viktigt i lärar-
nas kompetens då de 
undervisar invandrare? 
3. Hur kan läraren stöda 
invandrarna? 

Hurudan beredskap har 
läraren att undervisa mång-
kulturella grupper? 
Vilka pedagogiska frågor är 
aktuella för lärarna med 
tanke på undervisning i in-
tegrerade grupper? 
Hur ser processen ut då lä-
rarnas kulturkompetens 
utvecklas? 

2000-
2006 

Olika 
doku-
ment 

Läroanstal-
tens egna 
redogörel-
ser och 
rapporter  

Få en översikt över den 
mångkulturella verk-
samheten på institutio-
nell nivå. 

Vilka pedagogiska frågor är 
aktuella för lärarna med 
tanke på undervisning i in-
tegrerade grupper? 
Hur ser processen ut då lä-
rarnas kulturkompetens 
utvecklas? 
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7.1.1 Val av informanter till den första delen 

Materialet insamlades under åren 2000–2001. För enkäten kontaktades alla 56 
vårdläroanstalter som utbildar närvårdare i Finland. På grund av avsaknad av 
erfarenhet av invandrarstuderande föll 52 läroanstalter bort och kvar blev 4 lä-
roanstalter från södra Finland. Frågeformulären skickades till en kontaktperson 
i varje läroanstalt som gav dem åt de lärare som hade erfarenhet av att undervi-
sa studerande med invandrarbakgrund. Enkäten besvarades av 52 vårdlärare.  

I samband med enkäten kunde lärarna anmäla sitt intresse för att delta i 
intervjuer. Av de frivilliga valdes tolv lärare till intervjuerna. Därtill utvaldes 4 
lärare som hade den längsta erfarenheten av mångkulturella grupper.  

För observationerna valdes en nybörjargrupp från höstterminen 2000 och 
en från vårterminen 2001. Grupperna valdes på grund av att de hade det största 
antalet invandrarstuderande av alla nybörjargrupper. Därefter kontaktades de 
lärare som skulle undervisa under den första terminen. Nio lärare gav sitt sam-
tycke till att bli observerade under 37 lektioner. I artikel 1 ingår en utförligare 
redogörelse om informanterna. 

7.1.2 Val av informanter till den andra delen 

År 2006 insamlades ett mindre datamaterial via en enkät endast från en läroan-
stalt. Läroanstalt A hade haft flest deltagare (N=32) i undersökningen år 2000–
2001 och valdes därför att delta i den andra delen. De tre öppna frågorna i enkä-
ten besvarades av 27 lärare. Populationerna är jämförbara och i båda fanns två 
manliga lärare och två lärare med svenska som modersmål. Ingen lärare hade 
invandrarbakgrund. Alla lärare hade lärarbehörighet. År 2000 uppgav 50 % av 
lärarna att de hade undervisat färre än 30 studerande med invandrarbakgrund. 
Sex år senare kunde lärarna inte längre uppge något antal, eftersom dessa stu-
derande numera var integrerade i alla grupper.  

7.2 Analys av materialet 

7.2.1 Analys av enkäten 

Frågeformuläret utformades både på finska och på svenska så att det innehöll 
strukturerade flervalsfrågor om sociodemografisk fakta och två öppna frågor. 
Den första frågan gällde lärarnas uppfattningar om studerande med invandrar-
bakgrund. I den andra frågan ombads lärarna diskutera vad som borde ingå i 
lärarprofessionen vid undervisningen av dessa studerande.  

Efter en pilotstudie gjordes vissa förändringar gjordes. Ändamålet med 
flervalsfrågorna var att ge bakgrundsinformation om lärarna för att bättre kun-
na förankra lärarnas utsagor i kontexten. Dessa frågor bearbetades kvantitativt 
med dataprogrammet SPSS for Windows 10.0 (1999). Kvalitativa metoder an-
vändes för de öppna frågorna. Utsagorna skrevs ut så ordagrant som möjligt. 
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Den första frågan resulterade i 205 utsagor relaterade till 49 koder i 12 olika ka-
tegorier. Den andra frågan gav 108 utsagor relaterade till 24 koder i 6 olika ka-
tegorier.(Se utförligare redogörelse Lassenius 2005) 

Därefter började själva analysen med syfte att lyfta fram de undersökta fe-
nomenens centrala egenskaper (Lincoln & Guba 1985). Enligt innehållsanalys-
metoden försöker man fånga textens betydelse och presentera den i skriftlig 
form (Graneheim & Lundman 2004).  

I detta arbete har jag använt mig av en metod som Tuomi & Sarajärvi 
(2004) utvecklat. Analysen består av fyra faser och börjar med reducering eller 
förenkling. Sedan grupperas och koncentreras materialet. Därefter följer en ab-
straktionsfas där teoretiska begrepp formas av materialet. Denna fas pågår så 
länge som det känns möjligt att utveckla begreppen. I den fjärde fasen är målet 
att hitta ett övergripande begrepp för materialet. 

7.2.2 Analys av observationerna 

Klassrumsobservationerna fokuserade med ett öppet förhållningssätt på vård-
lärarna. Hur bemötte lärarna invandrarstuderandena? Gav lärarna dem extra 
uppmärksamhet? Hur tilltalade läraren de olika studerandena? Även substan-
sen i undervisningen observerades. Lärarens pedagogiska och didaktiska val 
observerades.  

Alla observationer dokumenterades endast med hjälp av anteckningar 
som gjordes utförligare genast efter observationstillfället. Under lektionerna 
ritades en bild av klassrummet med alla deltagares positioner i rummet. Dessa 
bilder var till hjälp vid de återkommande analyserna av materialet. Det skriftli-
ga materialet kodades och analyserades enligt innehållsanalysmetoden. 

7.2.3 Analys av intervjuerna 

I undersökningen användes temaintervjuer där ämnet eller temat var detsamma 
för alla men där en viss frihet i formuleringen av frågorna tilläts (Hirsjärvi & 
Hurme 2000). 

Analysen och tolkningen började redan under intervjuerna. Intervjuerna 
bandades och skrevs ut ordagrant. Intervjumaterialet bestod därefter av 112 
sidor. Materialet bearbetades med hjälp av dataprogrammet NUD*IST (1997). 
Det kodade och omstrukturerade materialet analyserades med hjälp av den 
kvalitativa innehållsanalysmetoden.  



 

8 RESULTAT UTGÅENDE FRÅN ARTIKLARNA I 
RELATION TILL PROBLEMSTÄLLNINGARNA 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat utgående från de tre artik-
larna och i relation till problemställningarna för undersökningen. Först presen-
teras hur vårdlärarna beskriver sig själva och sina kolleger vid undervisning av 
invandrarstuderande (artikel 1,3). Därefter redogörs för vårdlärarnas beredskap 
att undervisa mångkulturella grupper (artikel 1, 2, 3). Den tredje problemställ-
ningen gäller pedagogiska frågor som aktualiseras för vårdlärarna då de un-
dervisar integrerade grupper (artikel 1.2). Till slut presenteras processen av ut-
vecklingen av vårdlärarnas kulturkompetens (artikel 3). 

8.1 Lärarnas beskrivningar av sig själva då de undervisar mång-
kulturella grupper 

Resultatet visar att lärarnas beskrivningar ofta sammanhänger med olika egen-
skaper och kunskapsbehov. Endast i intervjuerna beskrev lärarna sin egen kul-
turella bakgrund. Den sociala kompetensen var aktuell i allt datamaterial. I en-
käten och intervjuerna betonade lärarna olika egenskaper som de ansåg att lära-
ren borde ha för att stöda samarbetet i gruppen och själv klara av att möta in-
tegrerade grupper. Lärarnas känslor i samband med det sociala samarbetet be-
tonades ofta. Några lärare beskrev sin oro och osäkerhet på följande sätt år 
2000: (artikel 1) 

 
Då jag undervisade upplevde jag stor osäkerhet. 
 
Det känns som om jag faller i en ravin och inte får tag i något. 
 
Många är rädda för att de [lärarna] inte kan tala med utlänningar. De är rädda att göra fel 
och att inte kunna beakta olika kulturer… Många har en rädsla för att förlora ansiktet och 
upplever det svårt att diskutera olika tabun. De är inte vana vid att diskutera olika religioner. 
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Lärarnas rädsla inför det nya, som framstod tydligt år 2000, syntes inte alls sex 
år senare. Vårdlärarna var nu intresserade av att förbättra sin kulturkompetens, 
lära sig mer om sin egen kultur och om studerandenas kulturer. (artikel 3) 

Lärarna gav i intervjuerna bland annat följande klara beskrivningar av 
vilka personliga egenskaper en lärare som undervisar integrerade grupper bor-
de ha. (artikel 1) 

 
Det viktigaste är att högakta och värdesätta individen … att vara fördomsfri, flexibel och öp-
pen. Integrering fostrar i tolerans och förmåga att klara av olikheter på ett praktiskt sätt.  
Läraren bör ha mod att gå in i en grupp där det finns utlänningar.  
 
Det känns som om jag bär på enorma känselspröt då jag undervisar i en integrerad klass. 

 
Några lärare kände sig säkra i sin lärarroll även då de undervisade studerande 
med invandrarbakgrund. En lärare beskrev det på följande sätt: 

 
Jag är en dirigent som har en orkester med exotiska instrument. Min uppgift är att få dem att 
samarbeta. 

 
De mest erfarna lärarna ansåg att läraren bör behålla sin lärarauktoritet och 
samtidigt visa respekt för alla studerande. En av dessa lärare ansåg att en alltför 
omvårdande och förståelsefull hållning kan utgöra en nackdel som inte stöder 
studerandena. Hon tillade att både lärarna och hela läroanstalten borde våga 
ställa höga krav på alla studerande. (artikel 3) 

8.2 Lärarnas beredskap att undervisa mångkulturella studie-
grupper 

Resultatet från datamaterialet insamlat år 2000 visar att lärarna betonar betydel-
sen av en kommunikativ förmåga. Delvis gäller det på kollektivnivå där lärarna 
samarbetar och bygger broar mellan olika aktörer, både med kolleger, stude-
rande och med personalen på praktikplatserna. På en individuell nivå beträf-
fande den enskilda läraren, betonas betydelsen av lärarens ordlösa kommunika-
tion. Lärarna kan uttrycka sig tydligare med ett rikt kroppsspråk, vilket under-
lättar inlärningen för studerandena. Följande observation förtydligar detta: 

 
Då hon [Mia] skriver något på tavlan, eller visar en transparang, läser hon det högt och ger 
tid åt alla att skriva av. Hon har en ständig ögonkontakt med alla studerande (o.M.1-
3.5a.25.4) 

 
De flesta lärare framhåller lärarnas behov av att få ökade erfarenheter av olika 
kulturer. Därtill anser de att det är viktigt att lärarna känner till sin egen kultu-
rella bakgrund och kan analysera den. En lärare förklarar det på följande sätt: 
(artikel 2) 

 
… förmåga att se sin egen kultur och sin egen undervisning med andras ögon.  
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Lärarna lyfter även fram sina egna och kollegernas attityder till invandrare. Re-
sultatet visar att de som har bott utomlands har genom sina erfarenheter ofta 
kunnat utveckla sin kompetens. Men enligt resultatet har även lärare som inte 
bott utomlands utvecklat denna kompetens genom olika aktiviteter och person-
liga initiativ. (artikel 1) 

Trots att de flesta lärare har en mycket positiv attityd till invandrarstude-
rande finns det några lärare som har en öppen negativ attityd. En lärare ut-
trycker sig på följande sätt: 

 
Jag är inte anställd för att undervisa sådana 

 
De lärare som har minoritetstillhörighet upplever enligt resultaten att de är 
mera sensibla för och intresserade av kulturella olikheter. (artikel 1) 

De flesta lärarna anser år 2000 att de inte har fått någon utbildning i att 
undervisa invandrarstuderande i lärarutbildningen. (Figur 2.) 

 
 

 
 

FIGUR 2 Hur mycket diskuterades mångkulturella frågor i lärarutbildningen? (Artikel 
1, figur 1) 

Ett flertal lärare som deltagit i olika kurser i mångkulturell pedagogik anser att 
kurserna inte motsvarat deras behov. I kurserna gick man inte på djupet i de 
verkligt svåra frågorna som lärarna ställts inför, t.ex. didaktiska frågor som ut-
värdering, kommunikation och planering. Här kan man kanske anta att även 
kursledarna och lärarutbildarna står inför nya och svåra frågor. (artikel 1) Lä-
rarna efterlyser ökat stöd av erfarna lärare. (artikel 2) 

Resultatet från år 2006 visar att det är av avgörande betydelse att läraren 
har ett äkta intresse för olika kulturer. Lärarna önskar få mera kunskap om oli-
ka sätt att undervisa och handleda invandrare. Endast tre lärare lyfte fram spe-
ciella egenskaper som läraren borde ha, dvs. ha tålamod, vara lugn, trygg och 
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empatisk. De flesta lärare anser att det viktigaste är att läraren är känslig för 
olika kulturer. 

Denna kultursensitivitet gäller både för den egna finska kulturen samt för 
invandrarnas olika kulturer. Lärarna betonar betydelsen av att kunna bemöta 
alla studerande oberoende av etnicitet. De anser att lärarna borde ha bättre 
kunskap om studerandens kulturella bakgrund och tidigare skolerfarenheter. 
Endast två lärare önskar mera personligt stöd, medan fyra lärare efterlyser ökat 
samarbete mellan lärarna. En lärare upplever sig ensam med sina frågor och en 
lärare påpekar att alla lärare borde följa de gemensamma reglerna. (artikel 3) 

8.3 Aktuella pedagogiska frågor för lärarna vid undervisning i 
integrerade grupper 

Lärarnas intresse för pedagogiska frågor gällde didaktik, evaluering och stöd-
åtgärder. Men innan resultaten presenteras kan det ur pedagogisk synvinkel 
vara intressant att se hur lärarna har beskrivit studerande med invandrarbak-
grund både år 2000 och år 2006. 

År 2000 beskrev lärarna studerandena med invandrarbakgrund antingen 
som flitiga, artiga och mycket motiverade eller som ytterst lata och ointressera-
de av sina studier. En del lärare ansåg att både de själva och de finska stude-
randena irriterades över att invandrarna umgicks så mycket sinsemellan. Andra 
lärare oroade sig över att invandrarna kunde bli isolerade eller osynliga i integ-
rerade grupper.  

Det rådde också delade meningar bland lärarna om antalet invandrarstu-
derande hade en positiv eller negativ inverkan på gruppen. Några lärare ansåg 
att invandrarstuderandena har en alltför låg kunskapsnivå och att de ”kommer 
lättare undan” i utbildningen, dvs. att det inte ställs samma krav på dem som 
på de övriga studerandena.  

De flesta lärare beskrev studerandens kunskaper i finska med uttrycket 
”bristande språkkunskaper”. Detta trots att många invandrare behärskar ett flertal 
olika språk. Men det fanns även lärare som var imponerade av invandrarna 
”Tänk att de har lärt sig vårt svåra språk”. (artikel 1) 

År 2006 diskuterade ingen lärare mera om integreringen av invandrare i 
utbildningen är bra eller dålig. Lärarna beskrev studerande med invandrarbak-
grund enbart utgående från studieprestationer och motivation. Man talade inte 
mera helt allmänt om ”invandrarna” som ett begrepp för alla icke-finländare. 
Ingen lärare undrade längre hur många studerande med invandrarbakgrund 
som kunde ingå i en studiegrupp.  

Lärarna var fortfarande bekymrade över invandrarnas svaga kunskaper i 
finska och deras relativa passivitet under lektionerna.(artikel 3) 

I fråga om didaktiken ansåg många lärare att det är svårt att inkludera 
mångkulturella aspekter och frågor i den egna undervisningen. De var medvetna 
om att mångkultur kunde ingå som en röd tråd i undervisningen men de visste 



43 
 
inte hur det kunde göras. Angående lärarnas egna undervisningsmetoder beto-
nades betydelsen av klara och tydliga lektioner där läraren använde klarspråk. 
Lärarna framhöll att de bör våga använda olika kreativa metoder. (Tabell 3) 

TABELL 3 Lärarnas utsagor gällande Didaktik (Tabell 2. Artikel 2) 

Reducerad text Abstraktionsnivå 
1 

Abstraktionsnivå 
2 

Övergripande 
begrepp 

Det är svårt att in-
kludera mångkultu-
rella frågor i under-
visningen 

 
 
Substansen i 
undervisningen 

 
 
 
 
Didaktiken 

 
 
 
Undervisning i 
integrerade 
grupper 
 

Mångkultur är en 
röd tråd i hela un-
dervisningen 
Klara och välstruk-
turerade lektioner 

 
 
 
 
Undervisnings- 
metod 

Tydliga instruktio-
ner då nya uppgifter 
ges 
Läraren kan använ-
da olika kreativa 
metoder ss humor 
Det är av betydelse 
hur läraren delar in 
gruppen i små 
grupper 

 
Lärarna betonade betydelsen av att social samvaro i form av olika aktiviteter 
utanför klassrummet kunde ingå i undervisningen, eftersom ökad kulturkän-
nedom underlättar samarbetet i gruppen. Lärarna önskade att få samarbeta 
med erfarna lärare och ingå i små lärarteam. De uppgav att de hade ett behov 
av att få diskutera och reflektera tillsammans med andra lärare. Därtill ansåg de 
flesta lärare att de oftare borde inkludera mångkulturella frågor i sin undervis-
ning, men de tyckte att det var svårt att genomföra detta i praktiken. De sakna-
de både erfarenhet och resurser. (artikel 2,3) 

I fråga om utvärdering uppgav lärarna att det ofta var svårt att utvärdera 
studerande med invandrarbakgrund. De ansåg att den praktiska kunskapen var 
lättare att påvisa än den teoretiska på grund av språksvårigheter. (Tabell 4) 
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TABELL 4 Lärarnas utsagor gällande Evaluering (Tabell 3. Artikel 2) 

 
Reducerad text Abstraktionsnivå 

1 
Abstraktions- 
nivå 2 

Övergripande 
begrepp 

Lärarens samarbete 
med personalen på 
praktikplatserna är 
viktig 

 
 
Samarbete 

 
 
 
 
 
 
Evaluering 

 
 
 
 
Undervisning 
i integrerade 
grupper 
 

Lärarna önskar tid för 
gemensam rapporte-
ring och diskussion 
Lärarna kunde oftare 
använda muntliga 
prov 

 
 
Teori och praktik 

Det praktiska kun-
nandet bör vara lika 
värdefullt som det 
teoretiska 
Studerande med in- 
vandrarbakgrund 
kan ha svårt att ut-
värdera sig själva 

 
 
Metoder 

Lärarna önskar klara 
direktiv för utvärde-
ringen 

 
Ett flertal lärare önskade minska på de skriftliga kraven utan att sänka på exa-
menskraven.(artikel 3) Lärarna har fortfarande år 2006 ett behov av handled-
ning och vidareutbildning. Lärarna vet att det krävs olika undervisningsmeto-
der, variation i materialet och alternativa utvärderingar men upplever att de 
inte kan eller har resurser att skapa dem.  

 
”Fortfarande undervisar jag som om det skulle vara en vanlig finsk grupp”.  

 
De flesta betonade betydelsen av klarspråk i allt material och även i själva un-
dervisningen. (artikel 3) 

8.4 Utvecklingen av lärarens kulturkompetens 

8.4.1 Lärarens kulturkompetens år 2000 

Före redogörelsen för processen av kulturkompetensutvecklingen bör själva 
kulturkompetensen klargöras utgående från resultaten. Baserad på datamateri-
alet från år 2000 framträder en kulturkompetens bland lärarna som består av tre 
kompetensområden; affektiv, kognitiv och beteende. (artikel 1) Terminologin 
för dessa har valts utgående från litteraturen på området ifråga om personlig 
växt (Bennet 1993).  
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Den affektiva kompetensen består av en emotionell och en kommunikativ 
förmåga hos lärarna. (Tabell 5) I den emotionella förmågan ingår känslor och 
attityder. Enligt ett flertal lärare hör rädslor och osäkerhet till vardagen. Samti-
digt är mod, nyfikenhet och empati en del av den affektiva kompetensen. Den 
kommunikativa förmågan beskriver lärarna som en kollektiv handling eller en 
individuell handling. Till det kollektiva hör förmågan att stöda grupper, bygga 
broar, samarbeta och diskutera. Det individuella gäller ordlös kommunikation, 
lärarens intuitiva förmåga och personliga kommunikation. 

TABELL 5 Lärarens affektiva kompetens (Tabell 1. Artikel 1) 

 
 

Reducerad text Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Övergri-
pande 
begrepp 

Rädd att förlora ansiktet  
Rädsla 

 
 
Känslor 

 
 
 
 
Emotionell 
förmåga 

 
 
 
 
 
 
 
Lärarens 
affektiva 
kompetens

Rädd att göra fel 
Rädd för stressiga 
situationer 
Jag klarar mig inte Osäkerhet 
Läraren borde vara sig själv 
Våga lämna lärarrollen Våga 
Våga diskutera svåra frå-
gor 
Medge motgångar 
Nyfiken Vetgirig  

Attity-
der 

Intresserad och tillåter dis-
kussion om kultur 
Tålamod och öppen livsin-
ställning 

 
Empatisk 

Tolerant 
Fördomsfri och flexibel 
Ge en god introduktion  

Stöda grup-
pen 

 
 
 
Kollek-
tiv  
hand-
ling 

 
 
Kommunika-
tiv förmåga 

Ge en bra start 
Bilda grupper 
Kunna jämka 
Bygga broar 
Läraren sitter nära stude-
randegruppen 

 
Position i 
rummet Lärarna sitter tillsammans 

Diskutera  
Verbalt 
samarbete 

Gemensam aktivitet 
Samarbete lärare-lärare 
Samarbete lärare-stud. 
Använda kroppsspråk Ordlös kom- 

munikation 
Indivi-
duell 
hand-
ling 

Lärarens intuitiva förmåga  
Läraren tilltalar invandrar-
na med deras namn 

Namnets 
betydelse 
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Enligt resultaten beskriver den kognitiva kompetensen hur lärarna kan förbätt-
ra sina kunskaper om kultur, etnicitet och religioner. (Tabell 6) Över 80 % av 
lärarna ansåg att kulturkunskap är nödvändig för att de ska kunna undervisa 
studerande med invandrarbakgrund. Teoretiska studier med mångkulturellt 
innehåll ingick inte i lärarutbildningen för de flesta. De aktiva och nyfikna lä-
rarna hade deltagit i olika kurser på eget initiativ, men kurserna tillgodosåg inte 
deras behov. Lärarna önskade modellinlärning genom att samarbeta med erfar-
na lärare. 

TABELL 6 Lärarens kognitiva kompetens (Tabell 2. Artikel 1) 

Reducerad text Abstraktionsnivå 1 Abstrak-
tions- nivå 2 

Övergripan-
de begrepp 

Inget mångkulturellt in-
nehåll i lärarutbildningen 

Lärarutbildningen  

 

 

Teoretiska 

studier 

 

 

 

 

 

 

Kognitiv 

kompetens 

Attityderna i lärarutbild-
ningen 
Har inte deltagit i några 
kurser 

 

 

Olika kurser 
Har deltagit i kurser på 
eget initiativ 
Kurserna saknar det lära-
ren behöver 
Allt gick fel trots olika 
kurser 
Vill ha kunskap via erfar-
na lärare 

 

Modellinlärning 

 

 

Praktiska 

studier 

Vill få följa med i praktiskt 
arbete 
Önskar få samarbeta med 
lärare utomlands 
Jag lär mig genom att läsa Självstudier 
Kunskap får jag av in-
vandrarstuderandena 

  
Lärarens beteendekompetens inkluderar både kulturell erfarenhet, kulturell 
bakgrund och kulturella attityder. (Tabell 7) Kulturell erfarenhet har lärarna fått 
via studier, arbete eller resor utomlands, men också via internationella kontak-
ter i Finland. Den egna kulturella bakgrunden accentueras vid möten med in-
vandrare. Några lärare ansåg att minoritetstillhörighet ger en ökad kulturkom-
petens. Lärarnas attityder återspeglas av de egna fördomarna, värderingarna 
och ambitionerna. De flesta lärarna i undersökningen hade uttalade ambitioner 
att höja sin kulturkompetens. Men det fanns lärare som inte var intresserade av 
nya kulturer eller av att undervisa invandrarstuderande. 
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TABELL 7 Lärarens beteendekompetens (Tabell 3. Artikel 1) 

Reducerad text Abstraktions- 
nivå 1 

Abstraktions- 
nivå 2 

Övergripande 
begrepp 

Arbetat utomlands Internationell 
erfarenhet 

 
 

Kulturell erfa-
renhet 

 
 
 
 
 
 

Lärarens  
beteende- 
kompetens 

Studerat utomlands 
Resor utomlands 
Arbetat med invand-
rare i Finland 

 
Nationell erfa-
renhet Fått kontakt med 

invandrare via studi-
erna 
Kontakt med minori-
teter i Finland 
Minoritetstillhörighet Identitet  

Kulturell bak-
grund 

Vid kulturmöten 
accentueras den egna 
kulturen 
Hembygdens bety-
delse 

Traditioner 

Läraren borde veta 
mera om invandrar-
nas traditioner 
Språklärare är alltid 
intresserade av olika 
kulturer 

 
Ambitioner 

 
Kulturella atti-
tyder 

Lärarna vill lära kän-
na olika kulturer 
Jag är inte anställd 
för att undervisa 
sådana 
De egna fördomarna Värderingar 
Jämlikhet 
Inkludering 

 
Alla tre kompetensområden är betydelsefulla inom fostran och utbildning. Ge-
nom att kombinera dessa kompetensområden till en helhet kan lärarna utveckla 
den mångkulturella läroanstalten och verka för att varje studerande får en rätt-
vis undervisning.  

8.4.2 Lärarens kulturkompetens år 2006 

Resultatet från år 2006 visar att lärarna vid Läroanstalt A hade utvecklat sin kul-
turkompetens. I den affektiva kompetensen hade den emotionella sidan föränd-
rats. Lärarna talade inte längre om rädslor, osäkerhet eller att våga. Endast fyra 
lärare nämnde ordet mod: 

 
Det behövs mod att möta olika individer 
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Däremot betonade fler lärare betydelsen av att kommunicera och diskutera. 
Över 70 % av lärarna ansåg att lärarna bör vara kultursensitiva. En önskad per-
sonlighet beskrevs som empatisk, tålmodig och lugn. Det är bäst att vara sig själv 
skrev en lärare. De egna attityderna lyftes fram av några lärare.  

 
Viktigare än kunskap är medvetenheten om mina egna attityder mot invandrarna samt mina 
eventuella negativa tankar. 

 
Över hälften av lärarna betonade betydelsen av att använda klarspråk i under-
visningen. Lärarna var oroliga över att de kanske inte undervisade tillräckligt 
tydligt. De undrade om det skriftliga material som delas ut är tydligt och klart. 

Den kognitiva kompetensen hade inte förändrats märkbart. Fortfarande 
ansåg lärarna att de borde förbättra sina kunskaper om olika kulturer. Lärarna 
ställer höga krav på sig själva. Lärarna önskade bilda nätverk och öka samarbe-
tet mellan lärarna. 

I beteendekompetensen betonade lärarna nu ett äkta intresse bland lärarna 
att stöda och hjälpa invandrarstuderande. Ett flertal lärare nämnde möten mel-
lan läraren och olika kulturer. Det är också viktigt att kunna läsa och lyssna 
mellan raderna, att bemöta den auktoritetsförväntning som ställs på dem, ansåg 
lärarna. 

8.4.3 Lärarens kulturkompetensutveckling 

I de föregående kapitlen redogjordes för lärarnas kulturkompetens år 2000 där 
lärarna representerade 4 olika läroanstalter, samt för kulturkompetensen från år 
2006 då en av dessa läroanstalter deltog i datainsamlingen. Resultatet visar att 
lärarnas erfarenheter av att undervisa studerande med invandrarbakgrund har 
förändrats till en del.  

Lärarnas starka känslotillstånd med både negativa och positiva överreak-
tioner hade minskat och lärarna kunde bättre fokusera på själva undervisning-
en. Lärarna upplever fortfarande att de behöver mer kunskap. Fler lärare lyfte 
fram en känslighet för kulturella olikheter. Ingen lärare hade negativa attityder 
till att undervisa invandrarstuderande. Ingen lärare nämnde direkt att de skulle 
ha deltagit i någon utbildning i mångkulturell pedagogik. 

8.4.4 Dynamiken i kulturkompetensutvecklingen 

År 2000 beskrev lärarna en stark medvetenhet om kulturella likheter och olikhe-
ter. Lärarna sökte kunskap för att få svar på sina frågor. Kunskapen var öppen 
och ostrukturerad och ofta svår att finna. Emotionellt var lärarna mycket enga-
gerade i arbetet med invandrarna. Lärarna var antingen rädda och försiktiga 
eller överbeskyddande och alltför förståelsefulla. Den starka sensitiviteten hade 
både positiva och negativa inslag. Lärarna befann sig i den första fasen i kom-
petensutvecklingen (Fig. 3). (Artikel 3) 
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FIGUR 3 Lärarens kulturkompetensutveckling i förhållande till känslotillstånd. (Figur 
1 artikel 3) 

Figur 3 visar hur lärarnas kulturkompetensutveckling påverkar deras känslo-
tillstånd, från starka känsloreaktioner år 2000 till ett mera stabilt känslotillstånd 
år 2006.  

Ingen av lärarna som deltog i studien sex år senare talade längre om sin 
oro eller rädsla. De var nu mer medvetna om kulturella likheter och olikheter. 
Lärarna önskade mer kulturkunskap som kunde användas i undervisningen. 
Sensitiviteten för studerandenas individuella behov ifråga om studierna hade 
tilltagit. Utvecklingsprocessen av lärarnas kulturkompetens hade år 2006 över-
gått i följande skede där de starka känsloreaktionerna avtog och lärarnas upp-
märksamhet hade flyttats allt mer mot pedagogiska och didaktiska frågor. 

Detta överensstämmer även med Camphinha-Bacotes modell (1994) och 
med den modell som Papadopoulos, Tilki and Taylor utarbetat (2006). Däremot 
diskuterar dessa modeller inte den känslomässiga utvecklingen hos individen. 
Resultatet visar att de känslomässiga överreaktionerna minskar när kompeten-
sen höjs (se Fig. 2). Från att ha varit dominerande i början av kulturkompetens-
utvecklingen ökar den känslomässiga stabiliteten i takt med att kompetensut-
vecklingen tilltar. Det är skäl att framhålla att det fanns några lärare som inte 
helt följde spiralmodellen. Efter att ha blivit medvetna om kulturella olikheter 
var det inte en självklarhet för dem att söka kunskap. Trots det har deras käns-
lighet och kulturkompetens utvecklats. Den institutionella kompetensutveck-
lingen kan ha bidragit till deras utveckling. (Artikel 3) 

Man kan fråga sig vad som har inverkat på lärarnas förändring. Har sex år 
varit en tillräckligt lång period för att lärarna via sitt arbete har utvecklat sin 
kulturkompetens? Det kan vara skäl att granska själva läroanstalten lite närma-
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re. Via dokumentanalys presenteras verksamheten under åren 2000–2006 vid 
Läroanstalt A. 

Mellan åren 2000 och 2006 diskuterades kulturrelaterade frågor aktivt 
inom hela läroanstalten. Varje år koncentrerades uppmärksamheten på några få 
centrala frågor. Ett mål var bland annat att öka användningen av klarspråk i 
hela utbildningen. De skriftliga dokumenten undersöktes utgående från hur 
tydliga de var. All information och alla läroplaner förtydligades. (Artikel 3) 

Ett år ordnades regelbundna månadsmöten för lärare som ville diskutera 
frågor kring kulturella likheter och olikheter. Den egna rädslan och oron kunde 
diskuteras med kollegerna. Lärarna fick praktiska råd av varandra. Under någ-
ra år delade två lärare på ansvaret för en studiegrupp med flera invandrarstu-
derande. 

 Läroanstalten ordnade regelbundet, varannan månad under flera år, ett 
pedagogiskt forum. Här diskuterades bland annat jämställdhet, tolerans och 
rättvis pedagogik. Läroanstalten hade varit lyhörd för lärarnas egna önskemål 
om att få stöd av varandra. (Artikel 3) 

Stödverksamheten för invandrarna utvecklades och stödlärare anställdes. 
Under dessa år anställdes två timlärare med invandrarbakgrund. Ett speciellt 
rum reserverades för studerande som behövde extra hjälp. Speciellt invandrar-
na var i stort behov av stöd. I början deltog olika lärare i verksamheten som er-
bjöds några timmar per dag. Några år senare ansvarade en fast anställd special-
lärare med en assistent för verksamheten som erbjöds under hela arbetsveckan. 
Läroanstalten har även utökat antalet speciallärare, kuratorer och studiehand-
ledare under denna tid. 

Samtidigt har lärarens arbete också förändrats. Ännu i slutet av 1990-talet, 
då antalet studerande med invandrarbakgrund var rätt litet, fanns det separata 
grupper för dessa studerande. Ofta var några aktiva lärare ansvariga för under-
visningen. De övriga lärarna undervisade sporadiskt i dessa grupper. När anta-
let studerande med invandrarbakgrund senare ökade integrerades alla i de 
finska grupperna. I och med detta undervisar alla lärare studerande med in-
vandrarbakgrund. Andelen invandrare vid Läroanstalt A var ca 25 % år 2006. 

I följande kapitel diskuteras resultaten av lärarnas kulturkompetens från 
år 2000 och 2006. Därefter granskas kompetensutvecklingen både ur ett person-
ligt och ur ett institutionellt perspektiv. 

 



 

9 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Syftet med denna undersökning har varit att beskriva vårdlärarnas erfarenheter 
av att undervisa studerande med invandrarbakgrund i integrerade grupper. 
Via de olika problemställningarna var målsättningen att så noggrant som möj-
ligt klargöra lärarnas kulturkompetens under åren 2000 och 2006.  

Resultatet från år 2000 beskriver kulturkompetens som består av följande 
tre komponenter: en affektiv, en kognitiv och en beteenderelaterad del. I Cam-
pinha-Bacotes processmodell (1994) om kulturkompetens ingår samma begrepp 
i en annan form. Hon talar om vårdarens personliga motivation och beslut att 
vilja (affektiv) lära sig mer (kognitiv) för att kunna verka (beteende) i en mång-
kulturell kontext. Även den modell som Koskinen utarbetat (2003) innehåller 
motsvarande delar. Hon ser hur vårdstuderande utvecklar sin interkulturella 
kompetens i samband med studiepraktik utomlands som en process. Den på-
verkas av interaktionen mellan studerande och alla aktörer i processen (affek-
tiv). Därtill kommer läroplanerna som ger grunden för inlärningen (kognitiv) 
och sedan den personliga utvecklingen med nya handlingsmetoder i mötet med 
patienten (beteende).  

Med affektiv kompetens avses i detta sammanhang en allmän förmåga att 
inom vårdutbildningen kunna samarbeta, lyssna och dela med sig, samt skapa 
en samhörighet och gruppanda. Resultatet visar att många lärare var rädda för 
att undervisa integrerade grupper. Detta överensstämmer med resultaten från 
andra studier som visar att lärare upplever större osäkerhet i mångkulturella 
undervisningsgrupper (Talib, 1999; Lahdenperä, 2010). Lärarna saknade erfa-
renhet av att möta studerande från främmande kulturer. Detta visar att i lärarna 
i sin livsvärld står i ett kommunikativt förhållande till studerandena som de tar 
för givet. Som Bengtsson (1999) framhåller blir läraren medveten om detta för-
hållande först då något förändras, vilket enligt resultaten ledde till osäkerhet 
och rädsla enligt resultaten. Resultaten visar också att de lärare som hade en 
stark affektiv kompetens agerade överbeskyddande och alltför förståelsefullt. 
De hade svårt att kräva studieprestationer av invandrarstuderanden och ge en 
saklig utvärdering. Lärarna behöver stöd för att hantera sin känslomässiga ut-
veckling vilket även Jordan (2002, 2004) och Bigestans & Sjögren (2004) visar. 
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Enligt dessa resultat är lärarna ovana att möta studerande med annan kultur-
bakgrund än sin egen. Lärarna har haft få erfarenheter av att undervisa och 
möta studerande från Finlands etablerade etniska minoriteter, romer och fin-
landssvenskar, vilket visar att de inte har bidragit till att stärka de finskspråkiga 
lärarnas kulturkompetens. 

Kognitiv kompetens utgörs här av aktörernas kunskap och inlärningsför-
måga, dvs. en kunskapsbaserad färdighet. Enligt resultaten verkar lärarna vara 
vana att lösa svåra situationer och problem med hjälp av kunskap. Lärarnas 
utsagor om att de inte hade fått undervisning i att undervisa integrerade grup-
per i sin lärarutbildning överensstämmer med Bigestans & Sjögren (2004) som 
påpekar att de nu verksamma lärarna vanligen utbildats under en annan tid då 
mångkulturella frågor inte var aktuella. Trots att man i Finland erbjuder utbild-
ning både på finska och på svenska har det inte bidragit till att stärka lärarnas 
kulturkompetens då språkgrupperna sällan möts.  

Beteendekompetens uppfattas här som en allmän förmåga att förstå olika 
kulturer och kulturfenomen samt att klara av olika kulturmöten, t.ex. möten 
med människor och grupper från andra kulturer än de egna. Denna förmåga att 
kunna delta i interkulturella förhandlingar genom att vara lyhörd för andras 
kulturella uttryckssätt och värderingar betonar även Lahdenperä och Sand-
ström (2011, 109) Det överensstämmer också med Leiningers (1995) transkultu-
rella vårdteori. Resultaten visar att de flesta vårdlärare upplever sig ha en vilja 
och en förmåga att möta studerande med invandrarbakgrund. Denna positiva 
attityd är värdefull för att kunna utveckla kulturkompetensen. Det överens-
stämmer med de interkulturella läroprocesser som Lahdenperä (2004, 24) ut-
vecklat. Hon betonar betydelsen av att tänka reciprokt, vilket innebär en förmå-
ga att både affektivt och kognitivt vilja behandla någon ömsesidigt och med 
respekt utifrån denna förståelse. Lärarens beteende påverkar hennes handlingar  

Även Jordáns (2004) forskning betonar betydelsen av lärarens positiva at-
tityder. Hans undersökning visar hur svårt det är att förändra lärarnas attityder 
mot invandrarstuderande. Endast genom att medvetengöra de egna fördomar-
na och förända sina attityder kan man enligt Lahdenperä (2004) uppnå en kul-
turell sensitivitet. Denna sensitiva förmåga innebär att man förhåller sig öppet 
till det som är annorlunda. Detta överensstämmer också med Banks (1999) fjär-
de dimension som handlar om rättvis pedagogik. 

Resultatet från år 2000 visar vidare att över 70 % av lärarna ansåg att det 
mångkulturella klassrummet är en positiv utmaning för dem, vilket visar att 
integreringen ger möjligheter till kontakter som stöder en positiv attitydutveck-
ling så som Liebkind och McAlister (2001) visar i sin forskning. Lärarna är in-
tresserade av att utveckla sin lärarkompetens, men de är osäkra på metoderna. 
Den osäkerhet, och i viss grad även rädsla, som lärarna beskriver vittnar om att 
lärarna har behov av olika former av stöd och handledning. Behovet av vidare-
utbildning för lärarna är uppenbart, och önskvärt vore att den kunde förankras 
i det praktiska arbetet. Denna rädsla och osäkerhet kan inte ses i resultaten från 
år 2006. Under endast sex år har lärarnas beskrivningar förändrats från ett käns-
lomässigt perspektiv till ett mer fokuserat perspektiv på själva undervisningen.  
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Resultatet från år 2000 visar också att lärarna ser integrerade grupper som 
en naturlig del av utvecklingen och att dessa grupper är tillrådliga trots att un-
dervisningen då kräver mer av lärarna. Det är nödvändigt att alla förstår att 
integreringen innebär att alla ska inkluderas, vilket även Lahdenperä (2004) och 
Carlsson & Nilholm (2004) framhäver. Med det ville lärarna lyfta fram betydel-
sen av en rättvis pedagogik där även de finska studerandena bör stödas i integ-
rationsprocessen. Lärarna betonade också betydelsen av att inkludera olika ak-
tiviteter utanför klassrummet i undervisningen. De ansåg att speciellt i integre-
rade grupper har alla nytta av denna möjlighet till social samvaro, vilket över-
ensstämmer med Banks (1999). Sex år senare anser lärarna att integreringen är 
en självklarhet som inte ifrågasätts.  

Alla resultat visar att lärarna behöver extra stöd och handledning av både 
experter och kolleger, vilket även Jordan (2002; 2004) och Bigestans & Sjögren 
(2004) betonat. Lärarna önskar att få samarbeta med erfarna lärare och kunna 
ingå i små lärarteam. De uppger att de har behov av att få diskutera och reflek-
tera tillsammans med andra lärare. Därtill anser de flesta lärare att de oftare 
borde inkludera mångkulturella frågor i sin undervisning, men de tycker att det 
är svårt att genomföra detta i praktiken. Lärarna saknar erfarenhet och önskar 
mer kunskap, vilket överensstämmer med Papadopoulos, Tilki & Taylors (2006) 
modell där lärarnas nyvunna kulturmedvetenhet leder till ett behov av kun-
skap. Saknar lärarna kunskap och metoder innebär det, trots lärarnas vilja och 
intresse, att undervisningen fortsätter att vara monokulturell.   

Resultatet från år 2000 visade att endast de mest erfarna lärarna ansåg att 
läraren bör behålla sin lärarauktoritet och samtidigt visa respekt för alla stude-
rande. En alltför omvårdande och förståelsefull hållning kan utgöra en nackdel 
som inte stöder studerandena. I en mångkulturell läroanstalt där man utgår 
från en rättvis pedagogik bör lärarna våga ställa höga krav på alla studerande. 
Därigenom visar de att alla studerande har en förmåga att utveckla sina aka-
demiska prestationer så som Banks framhåller (1999). Sex år senare uttrycker 
ingen lärare sin oro över att vara för förståelsefull och se mellan fingrarna. Re-
sultaten visar att lärarna vågar kräva goda resultat även av invandrarstuderan-
de. Lärarna är medvetna om behovet av rättvis pedagogik men behöver stöd 
och handledning för att utveckla den. 

En kulturkompetensutveckling bland vårdlärare har evaluerats under sex 
år. Resultatet har framställts som en fortgående process där medvetenhet om 
kulturella likheter och olikheter leder till ett behov av kunskap, som i sin tur 
skapar en ökad sensitivitet. Kulturkompetensen utvecklas och en mera nyanse-
rad medvetenhet uppstår, som i sin tur skapar ett ökat behov av kunskap, vilket 
bidrar till att sensitiviteten tilltar. Sålunda utvecklas kulturkompetensen ytterli-
gare. Den följer Papadopoulos, Tilki och Taylors modell för kulturkompetens-
utveckling (2006). 

Dynamiken bakom övergången från ett starkt känslodominerat beteende 
hos lärarna till ett mera professionellt beteende består av flera delar. Lärarna 
hade under dessa år blivit vana att umgås med studerande från olika kulturer. 
Men enbart detta är inte tillräckligt för att stöda kulturkompetensutvecklingen. 
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Lärarna hade även regelbundet fått delta i diskussioner, aktiviteter och utveck-
lingsarbete. Då Läroanstalt A utvecklade sin strategi och vision betonades speci-
ellt mångkulturella frågor såsom Banks (1999) rekommenderar. Lärarna deltog 
aktivt i arbetet då skriftliga dokument förtydligades och skolans egen läroplan 
utvecklades. 

Stödverksamheten som först utvecklades för studerande med invandrar-
bakgrund betjänade senare alla studerande med speciella behov. Här hade den 
institutionella kompetensutvecklingen lyckats i sin inkluderande verksamhet. 
Mångkulturella frågor ingick dock ännu inte automatiskt i alla lärares under-
visning. Särskilda kortkurser i mångkultur som undervisades av ett få tal s.k. 
expertlärare ingick alltjämt i läroplanen. Detta riskerar att motarbeta lärarnas 
egna försök att själva inkludera dessa frågor i sin undervisning. Man kan säga 
att Läroanstalt A hade kommit fram till den andra nivån i kulturkompetensut-
vecklingen. Arbetet utfördes fokuserat och samvetsgrant, men en verklig inklu-
dering hade ännu inte skett. 

Granskar man interaktiviteten mellan den personliga och den institutio-
nella kulturkompetensutvecklingen visar resultaten att båda behövs. En person-
lig kulturkompetensutveckling sker inte automatiskt med tiden utan behöver 
stöd av den institutionella utvecklingen, vilket överensstämmer med tidigare 
forskningar (Leach & Carlton 1997). Samtidigt fungerar lärarnas kompetensut-
veckling som förändringsagenter i den institutionella utvecklingen. 

 
Konklusion samt förslag till fortsatt forskning 

 
Resultaten visar att läroanstalterna bör utarbeta klara målsättningar och hand-
lingsmodeller för att utveckla en kulturkompetens på institutionell nivå. På den 
personliga nivån krävs en vilja till förändring och kulturmedvetenhet. Som stöd 
för att först medvetandegöra först den egna kulturen kan Leiningers modell 
(1995) användas. Den ger lärarna en karta över de faktorer som bör beaktas då 
de granskar sin egen eller någon annans kulturella tillhörighet. Modellen ger 
även en djupare förståelse för den personliga livsvärlden. Det är rekommenda-
belt att lärarna får arbeta i små team där mer erfarna lärare med en mera ut-
vecklad kulturkompetens kan stöda oerfarna lärare.  

Inom lärarutbildningen borde mångkulturella frågor ingå som en naturlig 
del av utbildningen. Lärarstuderanden ska lära sig att granska undervisnings-
metoder och - material både ur ett mångkulturellt och ur ett monokulturellt 
perspektiv. Lärarstuderande bör få en möjlighet till ökade mångkulturella kon-
takter som kan ge dem nya erfarenheter, kunskaper och attitydförändringar 
(Liebkind 2001). Om lärarutbildningen har lyckats utveckla en viss kulturkäns-
lighet hos studerandena är det lättare för dem att sedan utveckla sin kultur-
kompetens (Papadopoulos, Tilki & Taylor 2006).  

Resultatet från denna undersökning har framställts i form av en spiral 
över dynamiken i lärarens kulturkompetensutveckling (Figur 3). Känslotill-
ståndets dominans över kulturkompetensutvecklingen bör observeras. Både 
positiva och negativa överreaktioner har en förlamande inverkan på kompe-
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tensutvecklingen. Dessa överreaktioner avtog när lärarna inte längre kände sig 
ensamma i sin uppgift, utan tillsammans med den övriga personalen analyse-
rade undervisningsmetoder och utvecklade läroanstalten till en mångkulturell 
enhet. 

Denna undersökning har fokuserat på vårdlärare i mångkulturella läran-
demiljöer. All utbildning sätter dock fokus på studeranden. Därför är det av 
central betydelse att undersöka studerandens erfarenheter av mångkulturell 
fostran. Hur upplever de det mångkulturella klassrummet? Här är det av in-
tresse att studerande från alla olika etniska, religiösa och kulturella grupper 
deltar. I denna undersökning betonade några lärare betydelsen av att integrera 
alla studerande i den nya mångkulturella gruppen. Speciellt i Finland finns det 
fortfarande många studerande som inte är vana att samarbeta med studerande 
från minoritetskulturer.  

En djupare förståelse för vad som verkligen sker i skolan och i det mång-
kulturella klassrummet kunde erhållas genom att använda den etnografiska 
forskningsmetoden. Metoden kräver att forskaren helst koncentrerar sig en 
längre tid på en skola och några grupper. Genom deltagande observationer, 
intervjuer och insamlat material i form av dokument, foton och olika ljud- eller 
videoinspelningar kan forskaren bilda sig en bättre förståelse för fältet och de 
olika aktörernas livsvärldar. Under observationerna i denna undersökning rita-
de jag skisser över klassrummet och sittordningen. Var satt studerandena? Hur 
placerade sig en studerande som kom försent? Denna iakttagelse kunde under-
sökas närmare för att ta reda på hur den kulturella bakgrunden, ålder eller kön 
inverkar på valet av sittordning i klassrummet. 

Ett av syftena med denna undersökning har varit att analysera utveckling-
en av vårdlärarnas kulturkompetens och beskriva dynamiken i denna process. 
En motsvarande undersökning kunde ha som syfte att analysera utvecklingen 
av vårdstuderandens kulturkompetens. De är framtidens vårdare som kommer 
att möta det allt större antalet mångkulturella patienter. Det kunde också vara 
intressant att undersöka i vilken grad en arbetspraktiktid utomlands under stu-
dietiden stöder utvecklingen av kulturkompetensen.  

Även en fortsatt forskning av utvecklingen av den institutionella kultur-
kompetensen är nödvändig. En forskningsfråga kunde gälla vilka områden som 
bör prioriteras då en läroanstalt vill erbjuda en mångkulturell fostran. Lämpar 
sig de områden som Banks har utarbetat i USA (1999) eller krävs det något an-
nat i Finland? 

 



 

10 UTVÄRDERINGEN AV UNDERSÖKNINGEN 

Inom modern samhällsvetenskap har begreppen reliabilitet, validitet och gene-
raliserbarhet fått en position som vetenskapens heliga treenighet (Kvale 1997, 
207). Förhållandet mellan reliabilitet och validitet kan vara oklart, men i det sto-
ra hela försöker reliabilitet svara på frågor gällande konsistensen av insamlade 
data. Validitet fokuserar på sanningsenligheten och noggrannheten av tolk-
ningen av datamaterialet. Trovärdigheten för en kvalitativ undersökning är 
isynnerhet beroende av forskarens trovärdighet eftersom forskaren är instru-
mentet för datainsamlingen och central i den analytiska processen. En trovärdig 
kvalitativ undersökning bör därför klart redogöra för de olika metoderna som 
använts för att garantera resultatens integritet, validitet och riktighet.  

Forskarens kvalifikationer, erfarenheter och perspektiv samt det egna pa-
radigmet och de egna antagandena påverkar undersökningen (Patton 1990). 
Min målsättning har varit att redogöra för metoderna så noggrant som möjligt. 
Dessutom har jag i inledningen gett min personliga syn på ämnet för att klargö-
ra mitt eget paradigm. Lincoln & Guba (1985) framför att i stället för att ställa 
upp kriterier för inre validitet, yttre validitet, reliabilitet och objektivitet, inne-
bär ett trovärdigt förhållningssätt i kvalitativ forskning ett krav på sanningsen-
lighet, tillämpbarhet, beständighet och neutralitet. 

Kvale (1997) anser att frågan om verifiering bör uppmärksammas under 
hela forskningsprocessen. Forskaren redogör för hur teorin byggs upp, dess 
svaga punkter och forskarens egen inblandning och påverkan. Validering vilar 
på forskarens val och hantverksskicklighet. Undersökningen har genomgående 
strävat efter att klargöra mina val och även diskutera eventuella svagheter. 
Trovärdighet och giltighet innebär även att läsaren kan följa med olika skeden i 
undersökningens förlopp, att både teoretiska antaganden och metodiska beslut 
diskuteras och presenteras (Ruth 1991; Perttula 1995). 

I det följande diskuteras centrala aspekter på giltighet, trovärdighet och 
noggrannhet för denna undersökning. Inledningsvis diskuteras giltigheten i 
relation till olika skeden i forskningsprocessen. 
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10.1 Validitet eller giltighet 

Genom hela forskningsprocessen har jag haft en öppen kritisk syn både på 
forskningsfältet och på metoderna. Validitet är alltså inte en kontroll som görs 
av slutprodukten utan en kontinuerlig process under hela forskningen (Kvale 
1997). Validitet innebär även att utsagorna, reflektionerna och kommentarerna 
är korrekt och omsorgsfullt uppfattade, nedskrivna och rapporterade (Patton 
1990). Därför har jag kritiskt granskat alla skeden i analysen och tolkningen av 
det empiriska materialet. För att vara säker på att insamlande data hade uppfat-
tats rätt inhämtades feedback från informanterna. Detta gjordes både ifråga om 
intervjumaterialet och ifråga om observationsmaterialet. 

Validitet är även en fråga om de teoretiska antagandena om fenomenet. 
Undersökningens resultat överensstämmer med de teoretiska förklaringarna. I 
en kvalitativ forskning hänför sig validitetsfrågorna i huvudsak till mätinstru-
mentets begreppsmässiga konstruktion (Kvale 1997), dvs. frågan om det var 
rätt företeelse som mättes? Lärarnas kulturkompetens analyserades vid två oli-
ka tidpunkter och resultatet av komparationen stöddes av resultatet från analy-
sen av den institutionella kulturkompetensen.  

Giltigheten och noggrannheten hänför sig också till hur väl frågeställning-
arna täcker problemområdet och hur sanna och trovärdiga tolkningarna kan 
anses vara (Patton 1990). För att stärka vissheten om att frågeställningarna täck-
er problemområdet gjordes en pilottest av frågeformuläret. Tack vare lärarnas 
stora intresse att korrigera och förtydliga frågorna i frågeformuläret kunde någ-
ra frågor omarbetas och några lämnas bort på grund av oklarhet. Lärarna be-
svarade även de öppna frågorna mångordigt och omsorgsfullt vilket var ett be-
vis för deras intresse och engagemang i frågan. 

10.2 Reliabilitet eller trovärdighet 

En viktig aspekt på reliabilitet i kvalitativ forskning är den kommunikation som 
uppstår mellan forskaren och informatören (Ruth 1991; Peräkylä1997). Min för-
förståelse och erfarenhet av fältet och lärarens arbete möjliggjorde en ömsesidig 
kommunikation. Även mina många år utomlands i ett flertal länder har gett 
mig möjligheter att fördjupa mig i olika kulturer men också i undervisningen av 
invandrarstuderande. Därtill har jag på konferenser och seminarier kunnat dis-
kutera min forskning med olika internationella och nationella experter på om-
rådet. Det har varit till stöd för mig i min kommunikation med lärarna. 

I fråga om metoder har jag använt mig av metodtriangulering (se Patton 
1990). De olika datamaterialen stöder varandra mer än de lyfter fram olikheter. 
Någon egentlig diskrepans kunde inte egentligen ses. Det mångsidiga materia-
let belyser frågan ur ett flertal synvinklar vilket ger en fördjupad förståelse och 
även stöder reliabiliteten. 
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Trovärdighet i ett kvalitativt arbete innebär bl.a. att det finns ett logiskt 
samband mellan forskningsprocessens olika skeden. Enligt Perttula (1995) in-
nebär det ett logiskt samband mellan det undersökta fenomenets natur, val av 
datainsamlingsmetoder, teoretiskt förhållningssätt, analysmetoder och rappor-
tering. I denna undersökning var intresset riktat på lärarnas upplevelser av att 
undervisa integrerade grupper. Därför valdes datainsamlingsmetoder som 
skulle kunna belysa lärarens erfarenheter och upplevelser. Både intervjuerna 
och observationerna kompletterade varandra. Enkäten gav bredare bak-
grundsinformation om frågan. Genom att förankra den teoretiska utgångspunk-
ten i det mångkulturella samhället och den mångkulturella skolan och därtill se 
på lärarna ur ett livsvärldsperspektiv torde en trovärdighet för arbetet ha upp-
nåtts. Analysmetoderna har baserat sig på kvalitativ innehållsanalys som har 
presenterats mer ingående i de tre artiklarna, vilket ger läsaren en möjlighet att 
granska analysen.  

Reliabilitetsfrågan hänför sig till mätinstrumentets tillförlitlighet, dvs. det 
handlar om hur väl mätinstrumentet motstår slumpinflytande av olika slag. Pe-
räkylä (1997) anser att fältanteckningar inte kan göras lika noggrant som ett 
renskrivet bandat material. Och det är denna omsorgsfullhet som han anser att är 
utmärkande för reliabiliteten i en kvalitativ undersökning. De individuella inter-
vjuerna gjordes i ostört utrymme. Informanterna uttryckte sig på ett språk som 
kändes bekant för mig. Informanternas respons under datainsamlingen visade att 
de ansåg frågorna viktiga och aktuella. De framförde också att reflektionen som 
samtalen gav upphov till bidrog till ökad förmåga att analysera det egna arbetet 
och se betydelsen av att beakta mångkulturella frågor i undervisningen. Därför 
har jag utgått ifrån att det har legat i informanternas intresse att uttrycka sina 
erfarenheter och upplevelser i överensstämmelse med verkligheten. 

Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens. Marton (1997) 
anser att det varken är möjligt eller önskvärt att försöka upprepa undersökning 
på exakt samma sätt. Han anser att analysen är en process av upptäckter. Där-
emot framhåller Marton att det bör finnas överensstämmelser mellan kompe-
tenta och obundna forskare. Man bör dock observera att en för stark tonvikt på 
reliabiliteten kan motverka kreativitet och föränderlighet (Kvale 1997).  

Eftersom läsaren inte har tillgång till hela originalmaterialet måste läsaren 
lita på de utdrag och tolkningar som forskaren gjort (Kvale 1997). För att kunna 
kontrollera analysen kan forskaren beskriva steg för steg hur analysen gjorts. I 
kapitel 7 har jag redogjort för dessa steg i undersökningen. 

10.3 Generalisering 

Inom kvalitativ forskning med ett hermeneutiskt utgångsläge kan man inte tala 
om en objektiv sanning (Moilanen 2000) utan resultaten är en fortgående pro-
cess (Sandberg 2005). I resultaten presenteras forskarens erfarenheter (Puoli-
matka 2002) och tolkning av ett fenomen och inte en absolut sanning (Uljens 
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1996). Trots det bör man sträva efter att så sanningsenligt som möjligt tolka 
verkligheten, vilket även har varit min ambition i denna undersökning.  

En av de stora skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa forskning-
ar utgörs av möjligheten att applicera resultaten på en större population (Ruth 
1991; Peräkylä 1997). Generaliserbarheten är svår eftersom varje individ och 
situation är unik. Men målet för generaliseringen kunde vara något som kanske 
kommer att vara möjligt i framtiden (Peräkylä 1997).  

Jag kan inte generalisera resultaten på grund av att de baserar sig på rätt 
få informanters utsagor. Däremot har jag haft som målsättning att ge en så rea-
listisk och sann bild som möjligt av informanternas verklighet, baserad på det 
empiriska materialet. Jag har fokuserat på undervisningen av invandrarstude-
rande i integrerade grupper inom närvårdarutbildningen som är en relativt ny 
företeelse i hela Finland. Därför kan dessa resultat ge en uppfattning om vissa 
riktlinjer inom yrkesutbildningen beträffande utbildningen av invandrarstude-
rande. Men i synnerhet kan resultaten visa på nödvändigheten att inkludera 
mångkulturella frågor, material och personal i lärarutbildningen och därigenom 
stärka lärarnas kulturkompetens. En av förutsättningarna är dock att även läro-
anstalterna aktivt arbetar för att utveckla sin egen kulturkompetens.  

10.4 Etiska överväganden 

Inom pedagogisk forskning kan etiska frågor vara extremt komplexa och pro-
blematiska. Ett sådant dilemma är balansen mellan de vetenskapliga krav som 
ställs på forskaren och informanternas rättigheter. (Cohen et al. 2001, 49).  

För att få tillträde till en läroanstalt och rätt att intervjua och observera lä-
rarna bör forskaren ansöka om tillstånd från skolans ledning. Jag kontaktade år 
2000 alla 56 läroanstalter i Finland med närvårdarutbildning på sitt program. 
Efter telefonsamtal sände jag en skriftlig ansökan till de läroanstalter som ansåg 
sig ha erfarenhet av att undervisa invandrarstuderande och som ville delta i 
enkätundersökningen. I början av varje intervju och observation klargjorde jag 
syftet med undersökningen för informanterna. 

Anonymiteten för de lärare som svarat på frågeformuläret torde vara god. 
Det essentiella i anonymiteten är att den information som deltagarna gett inte 
på något sätt får avslöja deras identitet (Cohen et al. 2001, 61). Endast kommu-
nens namn kan ge mig information om i vilken eller vilka yrkesläroanstalter 
lärarna arbetar. Trots det nämner jag dem inte i redovisningen pga. att det inte 
är relevant för resultatet.  

Deltagandet i undersökningen bör vara frivillig för informanterna och de 
bör vara medvetna om sin rätt att när som helst kunna dra sig ur undersök-
ningen. Vid varje intervju och observation försäkrade jag mig om att lärarna var 
medvetna om detta. En läroanstalt meddelade i ett senare skede, då redan 5 
lärare hade fyllt i enkäten, att de drar sig ur projektet. Svaren kunde elimineras 
från datamaterialet tack vare fråga 4 (I vilken kommun arbetar du nu?). Det 
fanns bara en läroanstalt i denna kommun. 
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Det finns en risk att informanterna kan känner sig förrådda om forskaren 
använder material som ger en negativ bild av dem, menar Kelly (1989). Hon 
föreslår att forskaren ska låta informanterna läsa rapporten och ge sina kom-
mentarer. Detta kan lyckas med de lärare som ser betydelsen av forskningen 
och förstår att även negativa beskrivningar kan vara ytterst värdefulla för fors-
karen.  

I min undersökning har lärarna fått läsa de renskrivna intervjuerna och 
observationerna varefter de har kunnat ge sina kommentarer. Några negativa 
reaktioner förekom inte. Samtidigt gav det ett visst etiskt skydd för informan-
terna att granska sina uttalanden samt att kunna kontrollera att forskarens in-
tresse inte var i strid med informanternas. (se Guba & Lincoln 1989).  

Hitchcock och Hughes (1989) lyfter fram problematiken med deltagande 
observation. De undrar var den formella observationen slutar för forskaren och 
den informella observationen börjar? För mig har frågan varit aktuell. Under 
hela tiden för datainsamling har jag varit verksam som lärare vid en av läroan-
stalterna. Mina observationer av lärarna har varit fortgående, men i själva da-
tamaterialet har jag inkluderat endast det jag fått kunskap om via de överens-
komna observationerna, intervjuerna och enkäterna. Mina övriga erfarenheter 
ingår i analysen av den kulturella utvecklingen inom läroanstalten.  

Jag har försökt ge rättvisa åt lärarnas utsagor och följt de forskningsetiska 
principerna som en undersökning av detta slag kräver. Läsaren kan avgöra om 
jag har lyckats med mina ambitioner. 



 

11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut kuvata hoitotyön opettajien kokemuk-
sia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamisesta integroiduissa 
ryhmissä. Erilaisten ongelmanasetteluiden kautta pyrittiin selvittämään mah-
dollisimman tarkasti opettajien kulttuuriosaamista vuosina 2000 ja 2006.  

Vuoden 2000 tuloksissa selitetään kulttuuriosaamisen koostuvan seuraa-
vista kolmesta osatekijästä: affektiivisesta, kognitiivisesta ja käyttäytymiseen 
liittyvästä osatekijästä. Campinha-Bacoten kulttuuriosaamisen prosessimalli 
(1994) sisältää samat käsitteet toisessa muodossa. Hän puhuu hoitotyöntekijän 
henkilökohtaisesta motivaatiosta ja päätöksestä haluta (affektiivinen) oppia li-
sää (kognitiivinen) voidakseen toimia (käyttäytyminen) monikulttuurisessa 
ympäristössä. Myös Koskisen kehittämä malli (2003) sisältää vastaavat osateki-
jät. Hän näkee prosessina sen, miten hoitotyön opiskelijat kehittävät kulttuuris-
ta asiantuntijuuttaan opiskelijavaihdossa ulkomailla. Prosessiin vaikuttaa opis-
kelijan ja kaikkien prosessiin osallistuvien toimijoiden välinen vuorovaikutus 
(affektiivinen), opetussuunnitelma, joka luo perustan oppimisella (kognitiivi-
nen), ja henkilökohtainen kehitys, esimerkiksi uudet toimintatavat potilaan 
kohtaamisessa (käyttäytyminen).  

Affektiivisella osaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä kykyä pystyä hoi-
totyön opetuksessa tekemään yhteistyötä, kuuntelemaan ja jakamaan sekä luo-
maan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ryhmähenkeä. Tutkimus osoittaa, että 
monet opettajat pelkäsivät integroitujen ryhmien opettamista. Tämä vastaa 
muiden tutkimusten tuloksia, joissa on osoitettu, että opettajat kokevat enem-
män epävarmuutta monikulttuurisissa opetusryhmissä (Talib, 1999; Lahdenpe-
rä, 2010). Opettajilta puuttui kokemusta vieraista kulttuureista tulevien opiske-
lijoiden kohtaamisesta. Tämä osoittaa, että omassa elämismaailmassaan opetta-
jilla on opiskelijoihin kommunikatiivinen suhde, jota he pitävät itsestäänselvyy-
tenä. Kuten Bengtsson (1999) tähdentää, opettajat tulevat tietoisiksi tästä suh-
teesta vasta kun jotain muuttuu, mikä tulosten mukaan johti epävarmuuteen ja 
pelkoon. Tulokset osoittavat myös, että ne opettajat, joilla oli vahvaa affektiivis-
ta osaamista, reagoivat ylisuojelevasti ja liiankin ymmärtäväisesti. Heillä oli 
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vaikeuksia vaatia opintosuorituksia maahanmuuttajaopiskelijoilta ja arvioida 
heitä objektiivisesti. Opettajat tarvitsevat tukea tunnekehityksensä käsittelyyn; 
tästä kirjoittavat myös Jordan (2002, 2004) ja Bigestans ja Sjögren (2004). Tutki-
mustulosten mukaan opettajat eivät ole tottuneet kohtaamaan opiskelijoita, joi-
den kulttuuritausta on erilainen kuin heillä itsellään. Opettajilla on ollut niukas-
ti kokemuksia opiskelijoista, jotka edustavat Suomeen vakiintuneita etnisiä vä-
hemmistöjä, romaneja ja suomenruotsalaisia, joten suomenkielisten opettajien 
kulttuuriosaaminen ei ole vahvistunut tätä kautta. 

 Kognitiivisella osaamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa toimijoiden 
tietoja ja oppimiskykyä, eli tietoon perustuvaa osaamista. Tulosten mukaan 
opettajat näyttäisivät olevan tottuneita ratkaisemaan vaikeita tilanteita ja on-
gelmia tiedon avulla. Opettajien kertomukset siitä, että he eivät olleet opetta-
jankoulutuksessa saaneet koulutusta integroitujen ryhmien opettamiseen, vas-
taavat Bigestansin ja Sjögrenin (2004) tutkimustuloksia; he huomauttavat, että 
tällä hetkellä toimivat opettajat ovat yleensä saaneet koulutuksensa aikana, jol-
loin monikulttuurisuusasiat eivät olleet ajankohtaisia. Se, että Suomessa tarjo-
taan koulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi, ei ole auttanut vahvistamaan 
opettajien kulttuuriosaamista, koska kieliryhmät kohtaavat vain harvoin.  

Käyttäytymiseen liittyvällä osaamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
yleistä kykyä ymmärtää erilaisia kulttuureja ja kulttuurisia ilmiöitä sekä selviy-
tyä monenlaisista kulttuurien kohtaamisista, kuten kohtaamisista ihmisten ja 
ryhmien kanssa, joilla on eri kulttuuritausta kuin henkilöllä itsellään. Tätä ky-
kyä osallistua kulttuurien välisiin vuorovaikutustilanteisiin ottamalla huomi-
oon eri kulttuureita edustavien henkilöiden arvot ja tavat ilmaista itseään ko-
rostavat myös Lahdenperä ja Sandström (2011, 109). Myös Leiningerin (1995) 
transkulttuurisen hoitotyön teoria painottaa samaa asiaa. Tutkimustulokset 
osoittavat, että useimmat hoitotyön opettajat kokevat, että heillä on halua ja 
kykyä kohdata maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Tämä myönteinen 
asenne on tärkeässä asemassa, kun opettajat pyrkivät kehittämään omaa kult-
tuuriosaamistaan. Tämä on yhdenmukaista Lahdenperän (2004, 24) kehittämien 
kulttuurien välisten oppimisprosessien kanssa. Hän korostaa vastavuoroisen 
ajattelun merkitystä; vastavuoroinen ajattelu tarkoittaa kykyä affektiivisesti ja 
kognitiivisesti haluta kohdella henkilöä vastavuoroisesti ja kunnioittavasti tä-
män ymmärryksen perusteella. Opettajan asenne vaikuttaa hänen toimintaansa.  

Myös Jordánin (2004) tutkimus painottaa opettajien myönteisten asentei-
den merkitystä. Hänen tutkimuksensa osoittaa, kuinka vaikeaa on muuttaa 
opettajien asenteita maahanmuuttajaopiskelijoita kohtaan. Vain tulemalla tie-
toiseksi omista ennakkoluuloista ja muuttamalla omia asenteita voidaan Lah-
denperän (2004) mukaan oppia kulttuurista herkkyyttä. Kulttuurinen herkkyys 
tarkoittaa, että henkilö suhtautuu avoimin mielin erilaisuuteen. Tämä käy yk-
siin myös Banksin (1999) esittelemän neljännen ulottuvuuden kanssa, joka kos-
kee oikeudenmukaista pedagogiikkaa. 

Vuoden 2000 tulosten mukaan yli 70 % opettajista piti monikulttuurista 
opetusryhmää myönteisenä haasteena. Integrointi antaa siis mahdollisuuden 
kontakteihin, jotka tukevat myönteistä asennekehitystä, kuten myös Liebkind ja 
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McAlister (2001) toteavat tutkimuksessaan. Opettajat ovat kiinnostuneita kehit-
tämään opetustaitojaan mutta ovat epävarmoja menetelmistä. Tämä epävar-
muus ja jossain määrin jopa pelko, jota opettajat kuvailevat, osoittaa, että opet-
tajat tarvitsevat tukea ja ohjausta. Tarve opettajien täydennyskoulutukselle on 
ilmeinen, ja olisi toivottavaa, että se voitaisiin yhdistää käytännön työhön. Edel-
lä mainittua pelkoa ja epävarmuutta ei näy vuoden 2006 tuloksissa. Vain kuu-
den vuoden kuluessa opettajien kuvaukset ovat muuttuneet: niiden näkökulma 
on muuttunut tunneperäisestä itse opetukseen keskittyvään.  

Tulokset vuodelta 2000 osoittavat myös, että opettajat näkevät integroidut 
ryhmät luonnollisena osana kehitystä ja että he suosivat kyseisiä ryhmiä, vaikka 
opetus edellyttää heiltä enemmän. Jokaisen on tärkeää ymmärtää, että integ-
rointi tarkoittaa kaikkien osallistumista, mitä myös Lahdenperä (2004) ja Carls-
son ja Nilholm (2004) korostavat. Tähän liittyen opettajat halusivat painottaa 
oikeudenmukaista pedagogiikkaa, jossa myös suomalaisia opiskelijoita tulee 
tukea integraatioprosessissa. Opettajat korostivat niin ikään, että opetukseen on 
tärkeää sisällyttää myös luokkahuoneen ulkopuolisia aktiviteetteja. He näkivät, 
että erityisesti integroiduissa ryhmissä kaikki hyötyvät mahdollisuudesta olla 
vuorovaikutuksessa keskenään, mikä vastaa myös Banksin tutkimusta (1999). 
Kuusi vuotta myöhemmin opettajat pitivät integraatiota itsestäänselvyytenä, 
jota ei kyseenalaistettu.  

Kaikki tulokset osoittavat, että opettajat tarvitsevat enemmän tukea ja oh-
jausta sekä asiantuntijoilta että kollegoiltaan, mitä myös Jordan (2002; 2004) ja 
Bigestans ja Sjögren (2004) painottavat. Opettajat haluaisivat tehdä yhteistyötä 
kokeneiden opettajien kanssa ja työskennellä pienissä opettajaryhmissä. He ko-
kevat tarvetta keskustella ja pohtia asioita muiden opettajien kanssa. Lisäksi 
suurin osa opettajista kokee, että heidän tulisi useammin sisällyttää monikult-
tuurisuusasioita opetukseen, mutta he pitävät sen toteuttamista käytännössä 
vaikeana. Opettajilta puuttuu kokemusta ja he toivovat saavansa enemmän tie-
toa, mitä tukee myös Papadopoulosin, Tilkin ja Taylorin (2006) malli, jonka 
mukaan opettajien uusi kulttuuritietoisuus johtaa tiedon tarpeeseen. Mikäli 
opettajalla ei ole tietoa ja menetelmiä käytettävissään, opetus jatkuu monokult-
tuurisena huolimatta opettajan toiveista ja kiinnostuneisuudesta.  

Tutkimustulokset vuodelta 2000 osoittivat, että ainoastaan kaikkein ko-
keneimpien opettajien mielestä opettajan tulee säilyttää auktoriteettinsa ja sa-
malla arvostaa kaikkia opiskelijoita. Liian holhoava ja ymmärtäväinen suhtau-
tuminen ei välttämättä tue opiskelijoita. Monikulttuurisessa oppilaitoksessa, 
jossa lähtökohtana on oikeudenmukainen pedagogiikka, opettajien tulee uskal-
taa asettaa korkeat vaatimukset kaikille opiskelijoille. Näin opettajat osoittavat 
luottavansa kaikkien opiskelijoiden kykyyn suoriutua hyvin opinnoistaan, ku-
ten Banks huomauttaa (1999). Kuusi vuotta myöhemmin tehdyssä tutkimukses-
sa yksikään opettaja ei ilmaissut huoltaan siitä, että olisi liian ymmärtäväinen ja 
katsoisi asioita läpi sormien. Tulokset osoittavat, että opettajat uskaltavat vaatia 
hyviä tuloksia myös maahanmuuttajaopiskelijoilta. Opettajat ovat tietoisia oi-
keudenmukaisen pedagogiikan tarpeesta, mutta he tarvitsevat tukea ja ohjausta 
sen kehittämiseksi. 
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Hoitotyön opettajien kulttuuriosaamisen kehitystä on arvioitu kuuden 
vuoden ajalta. Tulokset on esitetty jatkuvana prosessina, jossa tietoisuus kult-
tuurisista yhtäläisyyksistä ja eroista johtaa tiedon tarpeeseen, mikä puolestaan 
lisää kulttuurista herkkyyttä. Kulttuuriosaamisen ja tietoisuuden kehittyessä 
tiedon tarve kasvaa, mikä myötävaikuttaa herkkyyden lisääntymiseen. Näin 
kulttuuriosaaminen kehittyy edelleen. Tämä noudattaa Papadopoulosin, Tilkin 
ja Taylorin kulttuuriosaamisen kehitystä koskevaa mallia (2006). 

Dynamiikka, joka vaikuttaa opettajien siirtymiseen voimakkaasti tunnepe-
räisestä käyttäytymisestä ammattimaisempaan käyttäytymiseen, koostuu useis-
ta osista. Opettajat olivat näiden vuosien aikana tottuneet olemaan tekemisissä 
eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden kanssa. Tämä ei kuitenkaan yksinään 
riitä tukemaan kulttuuriosaamisen kehittymistä. Opettajat olivat myös saaneet 
säännöllisesti osallistua keskusteluihin, aktiviteetteihin ja kehittämistyöhön. 
Oppilaitos A:n kehittäessä strategiaansa ja visiotaan korostettiin erityisesti moni-
kulttuurisuusasioita, kuten Banks (1999) suosittelee. Opettajat osallistuivat ak-
tiivisesti kirjallisten dokumenttien laatimiseen ja oppilaitoksen oman opetus-
suunnitelman kehittämiseen. 

Tukitoiminta, jota ensin kehitettiin maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita 
varten, palveli myöhemmin kaikkia opiskelijoita, joilla oli erityistarpeita. Tässä 
institutionaalinen kulttuuriosaamisen kehittäminen oli onnistunut osallistumis-
tavoitteessaan. Monikulttuurisuusasiat eivät kuitenkaan sisältyneet automaatti-
sesti kaikkien opettajien opetukseen. Erityiset, monikulttuurisuutta käsittelevät 
lyhytkurssit, joita pitivät muutamat niin sanotut asiantuntijaopettajat, kuuluivat 
yhä opetussuunnitelmaan. Tässä on kuitenkin vaarana se, että opettajat eivät 
itse pyri sisällyttämään näitä asioita omaan opetukseensa. Voidaan sanoa, että 
Oppilaitos A oli päässyt toiselle tasolle kulttuuriosaamisen kehittämisessä. Työtä 
tehtiin keskittyneesti ja tunnollisesti, mutta todellista osallistumista ei ollut vie-
lä tapahtunut. 

Tarkasteltaessa henkilökohtaisen ja institutionaalisen kulttuuriosaamisen 
kehittämisen välistä interaktiivisuutta voidaan nähdä, että molempia tarvitaan. 
Henkilökohtainen kulttuuriosaamisen kehitys ei tapahdu automaattisesti ajan 
myötä, vaan se tarvitsee institutionaalisen kehityksen tukea, mikä on todettu jo 
aiemmissa tutkimuksissa (Leach & Carlton 1997). Samalla opettajien osaamis-
kehitys toimii institutionaalisen kehityksen muutosagenttina. 

 
Yhteenveto ja jatkotutkimusehdotuksia  

 
Tulokset osoittavat, että oppilaitosten tulee laatia selkeät tavoitteet ja toiminta-
mallit kulttuuriosaamisen kehittämiseksi institutionaalisella tasolla. Henkilö-
kohtaisella tasolla tarvitaan muutoshalua ja kulttuuritietoisuutta. Ensiksi tulee 
lisätä tietoisuutta omasta kulttuurista, ja siinä apuna voidaan käyttää Leininge-
rin mallia (1995). Se tarjoaa opettajille kartan niistä tekijöistä, jotka opettajien 
tulee ottaa huomioon tarkastellessaan omaa tai jonkun muun kulttuuritaustaa. 
Malli myös auttaa ymmärtämään syvällisemmin henkilökohtaista elämismaa-
ilmaa. On suositeltavaa, että opettajat saavat työskennellä pienissä ryhmissä, 
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joissa kokeneemmat ja enemmän kulttuuriosaamista omaavat opettajat voivat 
tukea kokemattomia opettajia.  

Monikulttuurisuusasioiden tulisi olla luonnollinen osa opettajankoulutus-
ta. Opettajaksi opiskelevien tulee oppia arvioimaan opetusmenetelmiä ja -
materiaalia sekä monikulttuurisesta että monokulttuurisesta näkökulmasta. 
Opettajaksi opiskelevien tulee saada yhä enemmän mahdollisuuksia monikult-
tuurisiin kontakteihin, jotka voivat tarjota heille uusia kokemuksia ja tietoa ja 
edistää asennemuutoksia (Liebkind 2001). Jos opettajankoulutuksessa onnistu-
taan kehittämään opiskelijoiden kulttuurista herkkyyttä, on heidän myöhem-
min helpompi kehittää kulttuuriosaamistaan (Papadopoulos, Tilki & Taylor 
2006).  

Tämän tutkimuksen tulokset on esitetty opettajien kulttuuriosaamisen ke-
hityksen dynamiikkaa kuvaavan spiraalin muodossa (kuva 3). Huomioitava 
seikka on tunnetilan voimakas vaikutus kulttuuriosaamisen kehitykseen. Sekä 
positiivisella että negatiivisella ylireagoinnilla on lamaannuttava vaikutus 
osaamiskehitykseen. Tällainen ylireagointi väheni, kun opettajat eivät enää ko-
keneet olevansa yksin tehtävässään vaan saivat yhdessä muun henkilökunnan 
kanssa analysoida opetusmenetelmiä ja kehittää oppilaitosta monikulttuurisek-
si yksiköksi. 

Tässä tutkimuksessa on keskitytty hoitotyön opettajiin monikulttuurisissa 
oppimisympäristöissä. Koulutuksen keskipisteessä ovat kuitenkin opiskelijat. 
Siksi on erittäin tärkeää tutkia myös opiskelijoiden kokemuksia monikulttuuri-
sesta opetuksesta – miten he kokevat monikulttuurisen luokkahuoneen? Tällöin 
tutkimukseen tulisi osallistua opiskelijoita erilaisista etnisistä, uskonnollisista ja 
kulttuurisista ryhmistä. Tässä tutkimuksessa jotkut opettajat korostivat sitä, että 
on tärkeää integroida kaikki opiskelijat monikulttuuriseen ryhmään. Erityisesti 
Suomessa on edelleen paljon opiskelijoita, jotka eivät ole tottuneet tekemään 
yhteistyötä vähemmistökulttuureja edustavien opiskelijoiden kanssa.  

Syvällisempi ymmärrys siitä, mitä koulussa ja monikulttuurisessa luokka-
huoneessa todella tapahtuu, voitaisiin saavuttaa käyttämällä etnografista tut-
kimusmenetelmää. Tämä menetelmä edellyttää, että tutkija keskittyy pidem-
mäksi aikaa tiettyyn kouluun ja ryhmiin. Osallistuvan havainnoinnin, haastatte-
lujen ja kerätyn materiaalin, kuten dokumenttien, valokuvien ja erilaisten ääni- 
tai videonauhoitusten, avulla tutkija voi muodostaa paremman näkemyksen 
kentästä ja eri toimijoiden elämismaailmoista. Tähän tutkimukseen sisältyneen 
havainnoinnin aikana piirsin luonnoksia luokkahuoneesta ja istumajärjestykses-
tä. Missä opiskelijat istuivat? Mihin myöhässä tuleva opiskelija sijoittui? Näitä 
huomioita voitaisiin tutkia lähemmin sen selvittämiseksi, miten kulttuuritausta, 
ikä tai sukupuoli vaikuttaa istumajärjestykseen luokkahuoneessa. 

Yksi tämän tutkimuksen päämääristä on ollut analysoida hoitotyön opet-
tajien kulttuuriosaamisen kehitystä ja kuvata tämän prosessin dynamiikkaa. 
Vastaavanlaisessa tutkimuksessa voitaisiin analysoida hoitotyön opiskelijoiden 
kulttuuriosaamisen kehitystä. He ovat tulevaisuuden hoitotyöntekijöitä, jotka 
tulevat kohtaamaan yhä enemmän monikulttuurisia potilaita. Olisi myös mie-



66 
 
lenkiintoista tutkia, missä määrin opiskeluaikana ulkomailla suoritettu työhar-
joittelu tukee kulttuuriosaamisen kehitystä.  

Jatkossa on tarpeen tutkia myös institutionaalisen kulttuuriosaamisen ke-
hitystä. Yksi tutkimuskysymys voisi koskea sitä, mitä alueita pitäisi priorisoida, 
kun oppilaitos haluaa tarjota monikulttuurista opetusta. Soveltuisivatko käytet-
täviksi alueet, joita Banks on kehittänyt USA:ssa (1999), vai tarvitaanko Suo-
messa jotain muuta? 
 
 

 
 



67 
 
REFFERENSER 
 
 
Alitolppa-Niitamo, A. 2002. Perhe maahanmuuttajien kotoutumisen resurssina 

ja taistelukenttänä. I Nurmi, R. & Helander, R. (red.) Väkivalta ei tunne 
kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution 
ehkäisyhanke 1998–2002. Helsinki: Stakes. 

Alitolppa-Niitamo, A. 2004. The Icebreakers: Somali-speaking youth in 
metropolitan Helsinki with a focus on the context of formal education. 
Helsinki : The population research institute, 42. 

Allardt, E. & Starck, C. 1981. Vähemmistö, kieli ja yhteiskunta. Helsinki: WSOY. 
Amarso, D. & Abriam-Yago, K. & Yoder, M. 2006. Perceived Barriers for 

Ethnically Diverse Students in Nursing. Journal of Nursing Education. 
July, 45 (7) 247-254 

American Nurses Association. 1998. The Dynamics of difference: Selected ANA 
Convention Sessions Highlight Health Concerns of African Americans. 
Online http://www.nursingworld.org/pressrel/1998/index.htm 
(29.9.2011) 

Andersson, A. 1999. Mångkulturalism och svensk folkhögskola. Studie av en 
möjlig mötesarena. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

Anis, M. 2008. Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Lastensuojelun ammattilaisten ja 
asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat. Väestöntutkimuslaitoksen 
julkaisusarja D 47/2008. Helsinki: Väestöliitto. 

Arajärvi, P. 2009. Maahanmuuttajien työllistyminen ja kannustinloukut. 
Sisäasiainministeriön julkaisu 2/2009. Helsinki: Sisäasiainministeriö. 

August, D. & Hakuta, K. (red.). 1997. Improving schooling for language-
minority children: A research agenda. Washington, DC: National 
Academy Press. 

Banks, A. 1994. Multiethnic education: Theory and practice. Boston: Allyn and 
Bacon. 

Banks, J. A. 1999. An Introduction to Multicultural Education. (2nd ed.) Boston: 
Allyn and Bacon. 

Banks, J.A. & Banks, C. A. M. 2001. Handbook of Research on Multicultural 
Education. San Francisco: Jossey-Bass. 

Banks, J.A. & Banks, C. A. M. 2007. Multicultural Education. Issues and 
Perspectives. 6:e uppl. Hoboken, NJ: Wiley. 

Bengtsson, J. 1999. (red.). Med livsvärlden som grund. Bidrag till utvecklandet 
av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forkning. Lund: 
Studentlitteratur. 

Bennet, M. J. 1993. Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of 
Intercultural Sensitivity. I Paige, R. (red.) Education for the Intercultural 
Experience, 2nd edition. Yarmouth: Intercultural Press. 

Bigestans, A. & Sjögren, A. 2004. Konfrontationer och upptäckter. I Lahdenperä, 
P. (red.). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Studentlitteratur. 
147–175. 



68 
 
Brown, R. 1995. Prejudice. It´s Social Psychology. Oxford, England: Blackwell.  
Burrell, G. & Morgan, G. 1979: Sociological Paradigms and Organizational 

Analysis. Aldershot: Gower. 
Campinha-Bacote, J. 1994. The Process of Cultural Competence in Health Care: 

A Culturally Competent Model of Care. 2nd edition. Wyoming. 
Transcultural C.A.R.E. Associates. 

Campinha-Bacote, J. 2002. The Process of Cultural Competence in the Delivery 
of Health Care Services: A Model of Care. Journal of Transcultural 
Nursing 13 (3) 181–184. 

Campinha-Bacote, J. 2006. Cultural Competence in Nursing Curricula: How Are 
We Doing 20 Years Later? Journal of Nursing Education. July. 243–244. 

Carlsson, M. & Innala, S. & Röndahl, G. 2004. Nursing staff and nursing 
students’ emotions towards homosexual patients and their wish to refrain 
from nursing, if the option existed. Scandinavian Journal of Caring 
Science, 18, 19–26. 

Carlsson, R. & Nilholm, C. 2004. Demokrati och inkludering – en 
begreppsdiskussion. Utbildning och Demokrati. Tidskrift för didaktik och 
utbildningspolitik. Örebro: Örebro Univeritet. Vol. 13, nro 2 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. 2001. Research Methods in Education.(5th 
edition). London: Routledge Falmer. 

D´Andrea, M. & Daniels, J., 1991. Exploring the different levels of multicultural 
counseling training in counselor education. Journal of Counseling and 
Development. Vol. 70, 78–85. 

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (red.). 2000. (2nd Ed.). Handbook of Qualitative 
Research. Sage Publications. London.  

Elonen, P.. 2010. Maahanmuuttoasenteet ovat jyrkentyneet Suomessa selvästi. 
Helsingin Sanomat 15.03.2010 

Eurostat. 2009. Befolkningsstatistik för år 2008 (29.9.2011) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27072010-
AP/EN/3-27072010-AP-EN.PDF  

Evans, B. 2006. The Multicultural Research Process. Journal of Nursing 
Education. July, 45 (7) 275-279 

Finnäs, F. 2004. Finlandssvensk rapport nr. 41. Folktinget. Svenska Finlands 
folkting. Helsingfors: Yliopistopaino. 

Finnäs, F. 2010. Finlandssvenskarna 2009. En statisktisk rapport. Helsingfors: 
Universitetstryckeriet. 

Fordham, S. 1996. Blacked out: Dilemmas of race, identity and success at 
Capital High. Chicago: The University of Chicago Press. 

Forsander, A. 2000. Vastaus työvoiman kysyntään? I Trux, M-L. (red.). 
Aukeavat ovet – kulttuurinen moninaisuus Suomen elinkeilno-elämässä. 
Helsinki: WSOY. 

Forsander, A. 2001. Kenelle ovet aukeavat? Maahanmuuttajat ja työllistymisen 
ehdot. Työpoliittinen Aikakauskirja, 2, 28–38. 

Forsander, A. 2003. Maahanmuuttajat ja työllistyminen – kenen ongelmia? 
Janus, 11(1), 58–65. 



69 
 
Forsander, A. 2007. Kotoutuminen sukupuolittuneille työmarkkinoille? 

Maahanmuuttajien työmarkkina-asema yli vuosikymmen Suomeen 
muuton jälkeen. I Martikainen, T. & Tiilikainen, M. (red.) Maahanmuut-
tajanaiset: kotoutuminen, perhe ja työ. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos. 
312–334. 

Forsander, A. & Ekholm, E. 2001. Etniset ryhmät Suomessa. I Forsander, A., 
Ekholm, E., Hautaniemi, P. et al. Monietnisyys, yhteiskunta ja työ. 
Helsinki: Yliopistopaino. 83–113. 

Glass, N. 2006. Internationalizing Nursing: Valuing the Multiple Places and 
Spaces of Nursing Education. Journal of Nursing Education, Vol. 45 No. 10 
October. 387–388 

Graneheim, U. H., Lundman, B. 2004. Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. 
Nurse Education Today, 24(2), 105–112. 

Grant, C. A. & Sleeter, C. E. 1997. Race, class and gender and disability in the 
classroom. I J. A. Banks, & C. A. M. Banks, (red.) Multicultural education: 
Issues and perspectives. Boston: Allyn and Bacon. 61–84. 

Guba,E. & Lincoln, Y. 1989. Fourth Generation Evaluation. London: Sage. 
Harinen, P. (red.) 2003. Kamppailuja jäsennyyksistä. Etnisyys, kulttuuri ja 

kansalaisuus nuorten arjessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimus 
-seura , julkaisuja 38. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 

Hautaniemi, P. 2004. Pojat! : somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. 
Helsinki: Nuorisotutkimusseura; 41. 

Heidegger, M. 1927/1992. Varat och tiden. Del I och II. Göteborg: Daidalos. 
Heikkilä, E. & Pikkarainen, M. 2008. Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen 

nyt ja tulevaisuudessa. Siirtolaisuustutkimuksia A 30. Turku: Siirtolai-
suusinstituutti. 

Helander, R. 2002. Somalitytöt kahden kulttuurin välissä. I Aaltonen, S. & 
Honkatukia, P. (red.). Tulkintoja tytöistä. Tietolipas 187. Helsinki: Suomen 
Kirjallisuuden Seura. 109–128. 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2000. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria 
ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino, 48. 

Hitchcock, G. and Hughes, D. 1989. Research and the Teacher (second edition). 
London: Routledge. 

Hitchcock, G. and Hughes, D. 1995. Research and the Teacher (second edition). 
London: Routledge.  

Härkönen, T., Manelius, L., Turunen, H. & Peltola, U. 2005. Maahanmuuttajien 
kuntoutustutkimus. I Härkäpää, K. & Peltola, U. (red.) Maahanmuuttajien 
työllistymisen tukeminen ja kuntoutusluotsaus. Majakka-Beacon hank-
keen loppuraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 29/2005. Helsinki: 
Kuntoutussäätiö. 

Jaakkola, M. 1995. Suomalaisten kiristyvät ulkomaalaisasenteet. Työministeriö, 
Työpoliittinen tutkimus 101. Helsinki. 

Jaakkola, M. 2000. Maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt työhönotossa ja 
työelämässä. Työpoliittinen tutkimus 218. Helsinki: Työministeriö. 



70 
 
Jaakkola, M. 2001. Asenne ilmasto Suomessa vuosina 1987–1999. I Liebkind, K. 

Monikulttuurinen Suomi. Helsinki: Gaudeamus; 28–55. 
Jaakkola, M. 2009. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuu-

tokset 1987–2007. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 
2009/1. 

Jasinskaja-Lahti, I., Liebkind, K. & Vesala, T. 2002. Rasismi ja syrjintä Suomessa. 
Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus. 

Jordán, J. A. 2002. La escuela multicultural. Un reto para el profesorado. (6. 
uppl.). Barcelona: Paidós. 

Jordán, J. A. 2004. La formación permanente del profesorado en educación 
intercultural. I La formación del profesorado en educación intercultural.  

La Catarata-Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid. 11-48. 
Joronen, T. 2000. maahanmuuttajien yritystoiminta Helsingin seudulla. Yhteis-

kuntasuunnittelu, 38 (4), 22–37. 
Justitieministeriet, 1922. Språklagen. Lag nr. 148/1922. 
Justitieministeriet, 2003. Språklagen. Lag nr. 423/2003 [Online] 

(www.om.fi/esitteet/18209.htm)  
Keskisalo, A. & Perho, S. 2001. Taistelua tilasta Joensuussa: Rasismi paikallisten 

nuorten neuvotteluvälineenä. I Suutari, M. (red.) Vallattomat marginaalit 
– yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. Helsinki: 
Nuorisotutkimus 20. 77–102. 

Kelly, A. 1989. Education or indoctrination? The ethics of school-based action 
research. I Burgess, R. G. (red.) The Ethics of Educational Research. Lewes: 
Falmer, 100–113. 

Koskinen, L. 2003. To survive, you have to adjust. Study abroad as a process of 
learning intercultural competence in nursing. Kuopion yliopiston 
julkaisuja. E 101. 2003.  

Kuusela, J., Etelälahti, A., Hagman, Å., Hievanen, R., Karppinen, K., Nissilä, L., 
Rönnberg, U. & Siniharju, M. 2008. Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus – 
tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä. 
Helsinki: Opetushallitus. (29.9.2011) http://www.oph.fi/julkaisut/2008/ 
maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus 

Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
Ladson-Billings, G. 1994. The Dream-Keepers: Successful Teachers of African 

American Children. San Francisco: Jossey-Bass. 
Ladson-Billings, G. 2001. Multicultural Teacher Education: Research, Practice, 

and Policy. I Banks & Banks Handbook of Research on Multicultural 
Education. San Francisco: Jossey-Bass. 747-759. 

Lahdenperä, P. (red.) 2004. Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lahdenperä, P. 2010. Mångfald som interkulturell utmaning. I Lahdenperä, P. & 
Lorentz, H. (red.) Möten i mångfaldens skola.Lund: Studentlitteratur. 

Lahdenperä, P. & Sandström, M. 2011. Klassrummets mångfald som didaktisk 
utmaning. I Hansén, S-E. & Forsman, L. (red.) Allmändidaktik. Vetenskap 
för lärare. Lund: Studentlitteratur.  



71 
 
Lankinen, T. 2010. Förord. I Paaso, A. & Korento, K. Den kunniga läraren 2010-

2020. Tampereen yliopistopaino. 
Lapin lääninhallitus. 2003. Lapin koulutusstrategia vuoteen 2010. Lapin 

lääninhallituksen julkaisusarja 2003: 1. Rovaniemi. 
Lassenius, Y. 2005. Lärarens interkulturella kompetens. Licentiatavhandling, 

Opublicerad, Helsingfors Universitet. 
Leach, M. M. & Carlton, M. A. 1997. Toward Defining a Multicultural Training 

Philosophy. I Pope-Davis D. B. & Coleman H. L. K. (red) Multicultural 
Counseling Competencies. Assessment, Education and Training, and 
Supervision. London: Sage Publications. 

Lehtinen, V. 2007. Building Up Good Mental Health. Guideline based on 
existing knowledge. The Monitoring Positive Mental Health Environments 
Project. Stakes. Jyväskylä: Gummerus. 

Leininger, M. 1978. Transcultural nursing; concepts, theories and practices. 
New York: John Wilney & Sons. 

Leininger, M. 1991. (red.) Culture Care Diversity & Universality. 2nd ed. New 
York: National League for Nursing Press. 

Leininger, M. 1995. Transcultural Nursing. Concepts, Theories, Research & 
Practices. 2nd edition. New York: McGraw-Hill, 1995. 

Lepola, O. 2002. Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi: monikulttuurisuus, 
kansalaisuus ja suomalaisuus 1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa 
keskustelussa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. 

Liebkind, K. 1994. Kulttuuri-identiteetti. I Talvitie, U. & Rekola, N. 
Maahanmuuttaja-oppilaiden opetuksesta. Opetushallitus. Helsinki. 

Liebkind, K. (red.). 2001. Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen 
valossa. (2 painos). Tampere: Tammer-Paino. 

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. 1985. Naturalistic inquire. Beverly Hills: Sage 
Publications. 

Lönnqvist, B. 2001. Suomenruotsalainen kulttuuri ja identiteetti. Föreläsning nr 
5 i nätverkskursen Identiteetit ja niiden tutkimus. Soveltavan kielen 
tutkimuksenkeskus. Jyväskylän yliopisto & Aleksanteri-instituutti, 
Helsingin yliopisto. 

Magnússon, F. (red.). 2002. Etniska relationer i vård och omsorg. Lund: 
Studentlitteratur. 

Marton, F. 1997. Phenomenography. In J.P. Keeves (red.) Educational research 
methodology, and measurement: an international handbook. (2nd ed.). 
Oxford: Pergamon, 95–101. 

Matinheikki-Kokko, K. (red.). 1999. Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja 
kokemuksia. Opetushallitus: Hakapaino. 

Matinheikki-Kokko, K., Koivumäki, K. & Kuortti, K. 2003. Maahanmuuttajien 
uraohjauksen kehittäminen. Työpoliittinen tutkimus 253. Helsinki: 
Työministeriö. 

Meleis. A. I. 1999. Culturally Competent Care. Journal of Transcultural Nursing. 
10 (1) 12. 



72 
 
Mercer, J. R. 1989. Alternative paradigms for assessment in a pluralistic society. 

I J. A. Banks & C. A. M. Banks (red.) Multicultural education: Issues and 
perspectives. Boston: Allyn and Bacon, 289–304. 

Mölsä, M. & Tiilikainen, M. 2007. Potilaana Somali. Auttaako kulttuurinen tieto 
lääkärin työssä? Duodecim, 4. 451–456. 

Mölsä, M. & Tiilikainen, M. 2008. Somalialaisten maahanmuuttajien ikäänty-
misen ja sairastamisen kokemuksia Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen 
aikakaus-lehti, 45, 59–73. 

Paaso, A. & Korento, K. 2010. Slutrapport: Den kunniga läraren 2010–2020. 
Tampereen yliopistopaino. 

Papadopoulos, I. 2006. The Papadopoulos, Tilki and Taylor model of 
developing cultural competence. I Papadopoulos Irena, red: Transcultural 
Health and Social Care. 9–11. 

Patton. M. Q. 2002. Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks. 
(Calif.). Sage. cop. 

Pekkinen, A. M. 2002. Viesti valkoisesta vallasta välittyy verkossa. Teoksessa 
Raittila, P. (red.) Etnisyys ja rasismi journalismissa. Mediakriittinen 
julkaisu-sarja 6. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Peltola, U. & Metso, L. 2008. Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllisty-
misen tukeminen Helsingissä. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 79/2008. 
Helsinki: Kuntoutussäätiö. 

Peltonen, H. 1995. Suvaitsevaisuus osana kasvun ja kehityksen tukemista. I 
Lampainen, R. & Parviainen, U. Suvaitseva koulu: ideoita teemavuodelle. 
Helsinki. Opetushallitus. 

Perho, S. 2000. Skineyden äärellä. Tutkimus skinhead-alakulttuurista kiinnostu-
neista joensuulaisnuorista. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o 128. 
Joensuu: Joensuun yliopisto. 

Perttula, J. 1995. Kokemuksen tutkimuksen luotettavuudesta. Kasvatus, 1, 39-
47. 

Peräkylä, A. 1997. Reliability and Validity in Research Based on Transcripts. I 
Silverman, D. Qualitative Research. Theory, Method and Practice. 
London:Sage Publications. 201–220. 

Pirinen, I. 2008. Turvapaikanhakijoiden terveydentila. Tutkimus Tampereen 
kaupungin ulkomaalaistoimiston terveydenhuoltoyksikössä. Tampereen 
yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Acta Universitatis Tamperensis 
1289, Tampere. http://acta.uta.fi. (29.9.2011) 

Pitkänen, P. 2005. Kulttuurien välinen työ itäsuomalaisissa yrityksissä. I 
Pitkänen, P. (red.) Kulttuurien välinen työ. Helsinki: Edita. 

Pohjanpää, K., Paananen, S. & Nieminen, M. 2003. Maahanmuuttajien elinolot. 
Venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomes-
sa 2002. Elinolot 2003:1, Helsinki: Tilastokeskus. 

Puolimatka, T. 2002. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus ja totuusteoria. 
Kasvatus, 33 (5), 466–474. 

Purnell, L. 2000. A Description of the Purnell Model for Cultural Competence. I 
Journal of transcultural Nursing, Vol. 11 No. 1, 40-46. 



73 
 
QSR NUD*IST 1997. [Datorprogram]. Software for qualitative data analysis. 

Victoria, Australia: La Trobe University, Qualitative Solutions & Research. 
Raittila, P. 2002. Etniset aiheet, vähemmistöt ja niiden suhteet suomalaisessa 

journalismissa vuonna 2000. Tampere: Tampere University Press. 
Rosenthal, R. & Jacobson, L. 1968. Pygmalion in the classroom: Teacher 

expectations and pupils´ intellectual development. New York: Holt, 
Rinehart & Winston. 

Ruth, J-E. 1991. Reliabilitets- och validitetsfrågor i kvalitativ forsknings-
tradition. Gerontologia 4, 277–290. 

Räsänen, R. 2002. Arvot, opettajuus ja opettajakoulutus valtavirran ja moninai-
suuden ristiaallokossa. I Räsänen, R. et al. Interkulttuurinen opettajankou-
lutus. Utopiasta todellisuudeksi toimintatutkimuksen avulla. Oulu: Acta 
Universitatis Ouluensis; E 55. 15–30. 

Räty, M. 2002. Maahanmuuttaja asiakkaana. Helsinki: Tammi. 
Salminen, S. 2008. Rasismi heikentää koko väestön mielenterveyttä. Psykologia, 

43(1), 59. 
Sandberg, J. 2005. How do we justify knowledge produced within interpretative 

approaches? Organizational Research Methods, 8 (1), 41–68. 
Sauli, H. 2001. Lapsiperheiden tulot. I Bardy, M. m.fl. (red.). Mikä lapsiamme 

uhkaa? Suuntaviivoja 2000-luvun lapsipoliittiseen keskusteluun. Stakes 
raportteja263, Helsinki: Stakes. 

Schubert, C. 2007. Monikulttuurisuus mielenterveystyössä. Helsinki: Edita. 
Seurujärvi-Kari, I. 1997. Saamelaisinstituutiot ja saamelaisten oikeudellinen 

asema. I Pentikäinen, J. & Hiltunen, M. (red.) Suomen kulttuurivähem-
mistöt. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja No 72. Helsinki: 
Yliopistopaino. 133–137. 

Sippola, A. 2008. Monimuotoistuva työyhteisö haastaa henkilöstöjohtamisen. 
Työpoliittinen aikakauskirja, 1, 29–39. 

Social- och hälsovårdsministeriet. 1999. Romerna i Finland. [Online] Broschyr 
1999:14swe. http://pre20031103.stm.fi/svenska/pao/ronk/romerna.htm 
(29.9.2011) 

Social- och hälsovårdsministeriet. 2001. Romer. [Online] 
http://pre20031103.stm.fi/svenska/tao/publikat/vord/romer.htm 
(29.9.2011) 

SPSS for Window. 1999. Version 10,0. Statistical Package for Social Science. 
Statistikcentralen. 2010. Utländska medborgare i Finland 2009; [Online] 

www.tilastokeskus.fi Viimeksi päivitetty:2010-03-19. 
Stier, J. & Sandström Kjellin, M. 2009. Interkulturellt samspel i skolan. Lund: 

Studentlitteratur. 
Sue, D. W. & Sue, D. 1990. Counseling the culturally different. Theory and 

practice. 2nd edition. John Wiley & Sons, New York. 
Suonoja, K. & Lindberg, V. 1999. Romanipolitiikan strategiat. Selvityksiä 1999:9. 

Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 
Taavela, R. 1999. Maahanmuuttajien palvelujen laatu Suomen perusterveyden-

huollossa. Kuopion yliopiston julkaisuja yhteiskuntatieteet E72. 



74 
 
Talib, M-T. 1999. Toiseuden kohtaaminen koulussa. Opettajien uskomuksia 

maahanmuuttajaoppilaista. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitok-
sen julkaisuja 207. 

Tiilikainen, M. 2003. Arjen islam: Somalinaisten elämää Suomessa. Tampere: 
Vastapaino. 

Tiilikainen, M. 2008. Somalialaiset, maahanmuuttajat ja ylirajainen hoito. 
Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti, 1. 74–87. 

Tiilikainen, M. 2008. Menestyvät maahanmuuttajanaiset. Väestöntutkimus-
laitoksen Katsauksia E 33/2008. Helsinki: Väestöliitto. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2004. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 
Jyväskylä: Gummerus. 

Uljens, M. 1996. On the philosophical foundation of phenomenography. In 
DallÁlba, G. & Hasselgren, B. (red.) Reflexions on phenomenography – 
Towards a methodology? Göteborg Studies in educational siences 109. 
Acta Universitatis Gothoburgensis, 103–128. 

Undervisningsministeriet, 1992. Beslut nr.1610/1992 om beviljande av extra 
statsunderstöd för modersmålsundervisning av elever med främmande 
modersmål och för sådan undervisning som syftar till att upprätthålla de 
språkkunskaper som finska elever som flyttat från utlandet har förvärvat 
utomlands i grundskolan och gymnasiet. Utbildningsministeriet. 
Helsingfors. 

United Nation. 2006. World Migrant Stock: The 2005 Revision Population 
Database. http://esa.un.org/migration (29.9.2011) 

Vartia, M., Bergbom, B., Giorgiani, T., Rintala-Rasmus, A., Riala, R. & Salminen, 
S. 2007. Monikulttuurisuus työn arjessa. Helsinki: Työterveyslaitos.  

WHO. Online 2006 (29.9.2011) http://www.wpro.who.int/media_centre/ 
press_releases/pr_20061124.htm  

Willis, W. O. 1999. Culturally competent nursing care during the perinatal 
period, Journal of Perinatal & Neonatal Nursing. Vol. 13, no. 3, pp. 45–59. 

Wright, S. C., Aron, A., McLaughlin-Volpe, T. & Ropp, S. 1997. The Extended 
Contact Effect: Knowledge of Cross-Group Friendships and Prejudice. 
Journal of Personality and Social Psychology. 73 (1), 73–90. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAL PAPERS 
 
 
I 
 
 

KULTURELL MÅNGFALD, EN UTMANING FÖR LÄRARE INOM NÄR-
VÅRDARUTBILDNINGEN 

 
 
 

by 
 

Yvonne Lassenius, 2007 
 

Vård i Norden. Nordic Journal of nursing Research and Clinical Studies. 27: 2: 
10-16 

 
 

Reproduced with kind permission by Vård i Norden. 
  



Bakgrund

Finland har saknat en levande
mångkulturell livsmiljö jämfört
med länder med stor immigration
av folkgrupper med varierande
etnisk, religiös, kulturell och
språklig bakgrund. De utländska
medborgarna utgör endast 2 % av
befolkningen (1). 

Invandrarnas andel har ökat
inom yrkesutbildningen under de
senaste åren, bland annat inom
närvårdarutbildningen. Vårdlä-
rarna står inför nya utmaningar.
Många saknar erfarenhet av
invandrare och utbildningen i att
undervisa studerande med invan-
drarbakgrund har varit rätt obe-
tydlig. Lärarna måste utveckla sin
pedagogiska kompetens så att den
omfattar ett mångkulturellt per-
spektiv.

Det mångkulturella samhället
Den tilltagande internationella
rörligheten och migrationen, samt
det ökande behovet av vårdare i
hela västvärlden (2) ställer nya
krav på vårdutbildningen. Även
om ett samhälle blir mera mång-
kulturellt, är mycket av utbild-
ningen och utbildningsinstitutio-
nerna fortfarande monokulturella
och nationella (3). 

Inom hela vårdsektorn medför
den ökade kulturella mångfalden
nya utmaningar. 1998 lyfte Ame-
rican Nurses Association fram
diskrimination och rasism inom
hälsovården som ett aktuellt tema
(4). Taavela påvisar i sin avhand-
ling att i Finland har både vårdare
och vårdstuderande fördomar och
negativa attityder mot invandrare
(5). Detta överensstämmer med
Jaakkolas undersökningar om
befolkningens inställning till
invandrare 1987, 1993, 1998 och
1999 (6;7). Forskning i Sverige
visar att homosexuella bemöts
negativt av personal och stude-
rande inom vården (8). Fors-
kningarna lyfter fram behovet av
att förbättra den kulturella kom-
petensen inom vården och vårdut-
bildningen.

Mångkulturella lärandemiljöer
En förutsättning för goda inlär-
ningsresultat är att varje stude-
rande känner sig trygg, emedan
rädsla kan hämma inlärning. I en
tolerant miljö kan individen
bevara sin mänskliga värdighet
även då hon gör misstag. 
(9;10)

I en läroanstalt, som strävar
efter en positiv inlärningsmiljö,
utgår man från ett mångkulturellt
perspektiv ifråga om målsättning,
normer och kultur (11;3). Mål-
sättningen är att utveckla läroan-
stalten så att varje studerande kan
erhålla en likvärdig utbildning
oberoende av sin etniska, sociala
eller kulturella bakgrund. För att
möjliggöra detta krävs en förän-
dringsprocess inom flere områden
(12). Detta gäller både undervis-
ningsmaterialet, läroplanerna och
pedagogiken.

Olika dimensioner i mång-
kulturell undervisning
Om läroanstaltens målsättning är
att på ett positivt sätt inkludera
studerande med invandrarbak-
grund i utbildningen kan följande
dimensioner utgöra en eventuell
handlingsmodell för detta utvec-
klingsarbete.

Den första dimensionen hand-
lar om att integrera mångkultur
till undervisningsinnehåll.
Lärarna använder exempel från
olika kulturer för att illustrera
viktiga begrepp, principer, gene-
raliseringar och teorier i sitt
undervisningsämne. Den andra
dimensionen handlar om hur kun-
skap konstrueras. Lärarna hjälper
studerandena att förstå att kon-
struerad kunskap är influerad av
de enskilda forskarnas och de
olika vetenskapernas paradigm
och synsätt ifråga om ras, etni-
citet, kön och socialklass. Den
tredje dimensionen handlar om
att minska studerandenas fördo-
mar och utveckla demokratiska
attityder, värderingar och beteen-
den. Det är viktigt att olika raser
och grupper representeras på ett
naturligt sätt i undervisningsma-
terialet. Den fjärde dimensionen

gäller rättvis pedagogik. Det
innebär att lärarna använder sig
av undervisningsmetoder som
underlättar inlärningen för alla
studerande. (12) 

Målsättningen med mångkultu-
rell undervisning är en utvecklad
kulturkompetens. Kulturkompe-
tens kan definieras på olika sätt.
Som en tänkt taxonomi bestående
av kulturmedvetenhet, kulturkun-
skap, kulturförståelse, kulturkäns-
lighet och kulturkompetens (13)
eller som en struktur bestående av
sju trappsteg (14) De flesta följer
ett mönster där man utgående
från medvetenhet och via kun-
skap når kompetens. Campinha-
Bacote talar om en process där
vårdaren strävar efter att förbättra
sin förmåga att arbeta inom den
enskilda patientens egna kultu-
rella kontext. I processen ingår
fem, av varandra beroende domä-
ner. Utgående från en interkultu-
rell beslutsamhet vaknar en kul-
turmedvetenhet som kräver kul-
turkunskap. Småningom utvec-
klas den kulturkompetens som
behövs vid interkulturella möten.
(15) 

Lärarutbildningen
Den mångkulturella lärarutbild-
ningen innehar en kritisk position
mellan mångkulturell teori och
praktik. Gloria Ladson-Billings
anser att det är nödvändigt att den
mångkulturella lärarutbildningen
antar rollen av ett pro aktivt
ledarskap. I annat fall riskera
utbildningen att marginaliseras
vilket kan ha negativa konsekven-
ser för lärarna, skolan och natio-
nen. (16) En lärare som utgår från
ett kulturrelevant perspektiv är
medveten om att hon själv är en
produkt av sin kultur. Hon är
intresserad av studerandens liv
och kultur och utgår ifrån att
dessa studerande kan uppnå goda
studieresultat. (17)

J. A. Jordan (18) har intresserat
sig för den interkulturella fort-
bildning som erbjuds lärarna i
Spanien. Trots att lärarna var
både motiverade och intresserade
av fortbildningen hade 75 % av
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ABSTRACT
In the focus of this article are the

results from a study concerning
teachers in multicultural classro-

oms in vocational education. In
2005, about 114.000 foreigners

lived in Finland. 
The purpose of the study was to
describe the teacher’s everyday

life in the multicultural classroom
of vocational nursing education.

The purpose was also to attain
knowledge about the teachers’
view of their own competence

development.
The theoretical frame was based
on theories concerning multicul-

tural education.
The empirical material was col-

lected during 2000 and 2001
through interviews, participating

observations and a questionnaire. 
The results show that the teachers

feel unprepared and unsure of
their task regarding teaching of

integrated groups. Consequently,
the teachers wish to receive more

knowledge in cultural matters.
The analysis shows, however, that

the need for knowledge is not as
large as the need to transform the

attitude of the teachers towards
immigrant students. The teachers

possessed a fairly good level of
affective competence, but a need
for developing the level of beha-
vioural and cognitive competen-

ces was identified. All three areas
of cultural competence are vital,
in order to develop a multicultu-

ral educational institution. 
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dem inte förändrat sitt sätt att
tänka, känna eller handla. Om
fortbildningen mest baserar sig på
studier i teori, teknik och organi-
sation, appellerar den inte till
lärarnas känslor. Jordan anser att
den emotionella sidan är av stor
betydelse då man eftersträvar en
förändring (19). 

I Sverige infördes en ny lärar-
utbildning för läsåret 1999–2000.
Vid Södertörns högskola förenade
man ambitionerna om mångkultu-
ralitet, mångvetenskaplighet och
medborgerlighet i en lärarutbild-
ning med interkulturell profil.
Detta innebar att interkulturellt
lärande ingick som en röd tråd i
hela utbildningen. Samtidigt
stärktes kompetensutvecklingen
hos lärarutbildarna vilket var av
stor betydelse. Lärarna behöver få
stöd att hantera sin egen och stu-
derandenas känslomässiga
utveckling. (20)

Mångkulturell forskning inom
vårdutbildningen har ökat under
2000-talet. En effektiv internatio-
nalisering av vårdutbildningen
innebär förmågan att betrakta
världen även utanför sin egna
trygga zon. Om vårdarna är vil-
liga att lära sig av sina internatio-
nella kolleger, är det möjligt att
hela vården berikas och utvec-
klas. (21) Fortfarande efter 20 år
av internationalisering av vårdut-
bildningen i USA frågar lärarna
hur de skall undervisa i kulturell
mångfald? Lärarna efterlyser rikt-
linjer speciellt för undervisnings-
metoderna och utvärderingen.
(22) Orsakerna till att vårdstude-
rande från etniska minoriteter
avbryter sina studier har under-
sökts. Resultatet lyfter speciellt
fram studerandens olika behov
och de motgångar studerandena
möter i sina studier. (23) I sin
undersökning framhöll Evans att
vårdläroanstalter som utgick från
kvalitativa metoder bättre kunde
stöda en kulturenlig vård i prakti-
ken. Lärarna lärde sig att med
hjälp av olika exempel klargöra
principerna för mångkulturell
undervisning och vård. Evans
ansåg att kulturrelaterat innehåll

genomgående bör ingå i hela
läroplanen. (24) 

Purnells modell (25) för kultur-
kompetens har mycket gemen-
samt med andra transkulturella
modeller såsom Leiningers
modell (26). Modellen inkluderar
några nya områden såsom frågor
om arbete, biokulturell ekologi
och förhållande till olika riskbete-
enden.

I ett utbildningsprogram som
fokuserade på att stärka vårdarnas
kulturella kompetens deltog 76
hälsovårdare. Resultatet visade att
utbildningen hade en önskad
positiv inverkan i motsats till vad
Jordan (18) fann i sina studier.
(27)

I Finland har Koskinen utvec-
klat en modell för vårdstuderan-
denas interkulturella kompetens-
utveckling i samband med
utlandspraktik. Hon utgår från
Campinha-Bacotes process om
interkulturell kompetens men
beskriver den som en process i
personlig växt bestående av tre
delar. (28)

Närvårdarutbildningen i 
Finland
Sedan 1993 har Finland omstruk-
turerat grundutbildningen inom
social- och hälsovård. Den nya
närvårdarutbildningen ersatte tio
olika yrkesutbildningar. Utbild-
ningen är idag 3-årig och kan
jämföras med vårdgymnasieut-
bildningen i övriga Norden. 

Inom närvårdarutbildningen
avlade de första studerandena
med invandrarbakgrund (SMI)
närvårdarexamen 1995 vilket
medförde nya utmaningar för
lärarna. I denna artikel används
framöver begreppet SMI för stu-
derande med invandrarbak-
grund.

Den empiriska undersök-
ningens syfte
Det övergripande syftet var att
beskriva hur lärarna upplever sin
vardag i det mångkulturella klass-
rummet inom närvårdarutbild-
ningen för att få ökad kunskap
om lärarens arbete. Ett annat

syfte var att utreda lärarnas behov
av att utveckla sin yrkeskompe-
tens.

Metoder

Studien var deskriptiv och som
datainsamlingsmetoder användes
enkätundersökning som gav bak-
grundsinformation om forsk-
ningsområdet. Klassrumsobserva-
tionerna erbjöd en konkret när-
varo i lärarnas vardag och inter-
vjuerna gav lärarna möjligheter
att beskriva och diskutera sina
erfarenheter. 

Val av informanter
Allt material insamlades under
åren 2000–2001. För enkäten
kontaktades alla 56 vårdläroan-
stalter som utbildar närvårdare i
Finland. På grund av avsaknad av
erfarenhet av SMI föll 52 läroan-
stalter bort och kvar blev 4 läro-
anstalter från södra Finland. Frå-
geformulären skickades till en
kontaktperson i varje läroanstalt
som gav dem åt de lärare som
hade erfarenhet av att undervisa
studerande med invandrarbak-
grund. Enkäten besvarades av 52
vårdlärare. 

I samband med enkäten kunde
lärarna anmäla sitt intresse för att
delta i intervjuer. Av de frivilliga
valdes tolv lärare till intervjuerna.
Därtill utvaldes 4 lärare som hade
den längsta erfarenheten av
mångkulturella grupper. 

För observationerna valdes en
nybörjargrupp från höstterminen
och en från vårterminen. Grup-
perna valdes på grund av att de
hade största antalet SMI av alla
nybörjargrupper. Därefter kontak-
tades de lärare som skulle under-
visa under den första terminen.
Nio lärare observerades under 37
lektioner.

Analys av enkäten
Frågeformuläret utformades både
på finska och på svenska så att
det innehöll strukturerade fler-
valsfrågor gällande sociodemo-
grafisk fakta samt två öppna frå-
gor. Den första frågan gällde

lärarnas uppfattningar om SMI . I
den andra frågan ombads lärarna
diskutera vad som borde ingå i
lärarprofessionen vid undervis-
ningen av SMI. Denna artikel
fokuserar speciellt på den andra
frågan.

En pilotstudie utfördes varefter
vissa förändringar gjordes. Ända-
målet med flervalsfrågor var att
ge bakgrundsinformation om
lärarna för att bättre kunna
förankra lärarnas utsagor i kon-
texten. Dessa frågor bearbetades
kvantitativt med dataprogrammet
SPSS for Windows 10.0 (29).
Kvalitativa metoder användes för
de öppna frågorna. Utsagorna
skrevs ut så ordagrant som möj-
ligt. Den första frågan resulterade
i 205 utsagor relaterade till 49
koder i 12 olika kategorier. Den
andra frågan gav 108 utsagor
relaterade till 24 koder i 6 olika
kategorier.(Se utförligare redogö-
relse 30)

Därefter började själva analy-
sen där innehållsanalysmetoden
användes enligt Tuomi & Sara-
järvi (31). Genom innehållsanalys
försöker man fånga textens bety-
delse och presentera den i skrift-
lig form. Innehållsanalysen består
av fyra faser och börjar med redu-
cering eller förenkling. Sedan
grupperas och koncentreras mate-
rialet. Därefter följer en abstrakti-
onsfas där teoretiska begrepp for-
mas av materialet. Denna fas
pågår så länge som det känns
möjligt att utveckla begreppen. I
den fjärde fasen är målsättningen
att finna ett övergripande begrepp
för materialet. 

Analys av observationerna
Klassrumsobservationerna foku-
serade med ett öppet förhåll-
ningssätt på vårdlärarna. Hur
bemötte lärarna SMI? Gav
lärarna dem extra uppmärksam-
het? Hur tilltalade läraren de
olika studerandena? Även sub-
stansen i undervisningen observe-
rades. Lärarens pedagogiska och
didaktiska val observerades. 

Alla observationer dokumente-
rades endast med hjälp av
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anteckningar som gjordes utförli-
gare genast efter observationstill-
fället. Under lektionerna ritades
en bild av klassrummet med alla
deltagares positioner i rummet.
Dessa bilder var till hjälp vid de
återkommande analyserna av
materialet. Det skriftliga materia-
let kodades och analyserades
enligt innehållsanalysmetoden.

Analys av intervjuerna
I undersökningen användes
temaintervjuer där ämnet eller
temat var detsamma för alla men
där en viss frihet i formuleringen
av frågorna tilläts (32).

Analysen och tolkningen bör-
jade redan under intervjuerna.
Intervjuerna bandades och
utskrevs ordagrant. Intervjumate-
rialet bestod därefter av 112
sidor. Med hjälp av dataprogram-
met NUD*IST bearbetades mate-
rialet (33). Det kodade och
omstrukturerade materialet ana-
lyserades med hjälp av den kvali-
tativa innehållsanalysmetoden. 

Presentation av lärarna som
deltog i undersökningen
Femtiotvå vårdlärare deltog i
enkäten, av vilka endast fyra var
män. De flesta lärarna uppgav
finska som sitt modersmål
medan tre hade svenska och två
uppgav både svenska och finska.
Endast två lärare saknade lärar-
behörighet. Av de behöriga
lärarna hade 62 % erhållit lärar-
behörigheten på 1990-talet.
Ifråga om hur många SMI
lärarna hade undervisat, svarade
60 % att de hade undervisat färre
än 30 studerande. Endast 11 %
hade undervisat SMI längre än 6
år. Personlig kontakt med olika
kulturer utanför läroanstalten
hade 63 % av lärarna. 

Resultat

Lärarna har antingen beskrivit
sig själva, sina kolleger eller en
ideallärare som aktörer i det
mångkulturella klassrummet.
Ofta har utsagorna gällt olika
egenskaper och kunskapsbehov.

Endast i intervjuerna beskrev
lärarna sin egen kulturella bak-
grund. Analysen av materialet
resulterade i tre kategorier;
affektivkompetens, kognitivkom-
petens och beteendekompetens
som tillsammans bildar kultur-
kompetens.

Lärarens affektiva kompetens
I enkäten och intervjuerna beto-
nade lärarna olika egenskaper
som de ansåg att läraren borde ha
för att stöda samarbetet i grup-
pen och själv klara av att möta
integrerade grupper. Även lärar-

nas känslor i samband med det
sociala samarbetet betonades.
Analysen presenteras i tabell I.

Lärarens emotionella förmåga
Känslor
Några lärare beskrev sin oro och
osäkerhet på följande sätt: Jag
vet inte om de förstod något av
min undervisning. Då jag under-
visade upplevde jag stor osäker-
het. Jag kunde kanske inte till-
räckligt mycket stöda invan-
drarna i min undervisning.
Lärarnas oro gällde oftare SMI
och deras möjligheter att lära sig.

Jenny ansåg att i den finska kul-
turen är man rädd att fråga och
tala med en okänd. 

Y: Du sade att du tror att
lärarna är rädda. Vad tror du
att de är rädda för?
Jenny: Många är rädda för att
de inte kan tala med utlän-
ningar. De är rädda att göra fel
och att inte kunna beakta olika
kulturer. Många har en rädsla
för att förlora ansiktet och upp-
lever det svårt att diskutera
olika tabun. De är inte vana
vid att diskutera olika religio-
ner.
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TABELL I. Lärarens affektiva kompetens

Reducerad text Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Övergripande begrepp
Rädd att förlora ansiktet
Rädd att göra fel Rädsla
Rädd för stressiga situationer Känslor
Jag klarar mig inte Osäkerhet
Läraren borde vara sig Emotionell
själv förmåga
Våga lämna lärarrollen Våga
Våga diskutera svåra frågor Lärarens
Medge motgångar affektiva
Nyfiken Vetgirig kompetens
Intresserad och tillåter Attityder
diskussion om kultur
Tålamod och öppen 
livsinställning Empatisk
Tolerant
Fördomsfri och flexibel
Ge en god introduktion
Ge en bra start Stöda 
Bilda grupper gruppen Kommunikativ
Kunna jämka Kollektiv förmåga
Bygga broar handling
Läraren sitter nära 
studerandegruppen Position i
Lärarna sitter tillsammans rummet
Diskutera
Gemensam aktivitet Verbalt
Lärar-lärar samarbete samarbete
Lärar-stud. samarbete
Använda kroppsspråk Ordlös Individuell
Lärarens intuitiva förmåga kommunikation handling
Läraren tilltalar inv. med Namnets 
deras namn betydelse



Attityder
Lärarna gav i intervjuerna klara
beskrivningar av vilka personliga
egenskaper en lärare som under-
visar integrerade grupper borde ha.

Det viktigaste är att högakta
och värdesätta individen. Det vik-
tigaste är att vara fördomsfri, flexi-
bel och öppen. Integrering fostrar
i tolerans och förmåga att klara
av olikheter på ett praktiskt sätt. 

En av de egenskaper som
lärarna lyfte fram var att vara
modig. Läraren bör ha mod att
gå in i en grupp där det finns
utlänningar. 

Lärarens kommunikativa 
förmåga
Lärarna betonade betydelsen av
kommunikativ förmåga. Delvis
gällde det på kollektivnivå där
lärarna samarbetar och bygger
broar mellan olika aktörer, både
med kolleger, studerande och
med personalen på praktikplat-
serna. På en individuell nivå vad
beträffar den enskilda läraren,
betonades betydelsen av lärarens
ordlösa kommunikation. Lärarna
kan uttrycka sig tydligare med ett
rikt kroppsspråk vilket underlättar
inlärningen för studerandena. I

observationerna märktes den ord-
lösa kommunikationen i form av
nickningar och ögonkontakt. 

Lärarna poängterade bety-
delsen av den verbala förmågan.
De ansåg att lärarna borde tala
lugnt och tydligt och upprepa
svåra ord. I observationerna
kunde detta ses vid flere tillfällen.
Hon [Mia] talar långsamt och
tydligt, upprepar och förtydligar
vid behov. Då hon skriver något
på tavlan, eller visar en transpa-
rang, läser hon det högt och ger
tid åt alla att skriva av. Mia har
en ständig ögonkontakt med alla
studerande (o.M.1-3.5a.25.4)

Varken i intervjuerna eller i
enkätsvaren nämndes betydelsen
av att lärarna använder studeran-
denas namn då de tilltalar dem.
Men i observationerna märktes
att lärarna ansträngde sig att
snabbt lära sig alla studerandes
namn, inklusive SMI. Då Anna
tilltalar studerandena använder
hon deras namn (o.A.1.5a.11.9).

Lärarens kognitiva kompetens
Lärarna hade delade åsikter om
hur de bäst kunde utveckla sin
pedagogik och förbättra sina kun-
skaper ifråga om kultur, etnicitet

och religion. Denna kognitiva
kompetens beskrivs i tabell II.

Teoretiska studier 
Över 80 % ansåg att kunskap är
viktig och nödvändig för att lära-
ren skall kunna undervisa utländ-
ska studerande. Lärarna har för
lite kunskap om kulturella olikhe-
ter. Att förstå den bakomliggande
kulturen är mycket viktigt. Lära-
ren bör känna till varifrån de
egna studerandena kommer.

De flesta lärare ansåg att de

inte hade fått skolning i att under-
visa SMI i lärarutbildningen (se
fig.1). 

Lärarna hade frivilligt deltagit i
olika kurser men några var mis-
snöjda med kurserna och efter-
lyste kurser som verkligen tar upp
pedagogiska och didaktiska frå-
gor. 

Lärare som hade positiva erfa-
renheter av att undervisa integre-
rade grupper ansåg att enbart teo-
retiska studier inte kan ge denna
kompetens. Även SMI kunde vara
goda «lärare» för lärarna. Det
krävs dock att lärarna ser stude-
randen som resurser och inte som
problem, påpekade några lärare. 

Praktiska studier
De flesta lärare ansåg att genom
att undervisa integrerade grupper
får de kunskap om olika kulturer.
Men det kräver mod och kreati-
vitet, därför önskade lärarna få
samarbeta med erfarna lärare för
att få en modell för sitt handlande
genom konkreta råd och metoder.
Tidigare positiva erfarenheter
från arbetslivet har varit till stor
nytta i undervisningen ansåg
lärarna.

Lärarens beteendekompetens
Lärarna beskrev hur de fått sina
kulturella erfarenheter. De
beskrev sin egen kulturella bak-
grund och diskuterade attityder
bland lärarna.(se tabell III).

Redaksjonelt

13

YVONNE LASSENIUS

TABELL II. Lärarens kognitiva kompetens

Reducerad text Abstarktionsnivå 1 Abstraktionsnivå 2 Övergripande begrepp
Inget mångkulturellt innehåll i Lärarutbildningen
lärarutbildningen
Attityderna i lärarutbildningen
Har inte deltagit i några kurser
Har deltagit i kurser på eget Teoretiska studier
initiativ Olika kurser
Kurserna saknar det läraren
behöver
Allt gick fel trots olika kurser Kognitiv kompetens
Vill ha kunskap via erfarna lärare
Vill få följa med i praktiskt Modellinlärning
arbete
Önskar få samarbeta med
lärare utomlands Praktiska studier
Jag lär mig genom att läsa Självstudier
Kunskap får jag av
invandrarstuderandena

Figur 1. Hur mycket diskuterades mångkulturella frågor i
lärarutbildningen?



Kulturell erfarenhet
Sin kulturella erfarenhet hade
lärarna fått via internationella
kontakter i samband med studier
eller arbete utomlands. Fyra av
de intervjuade lärarna hade bott
utomlands över ett år. Några
lärare hade gift sig utanför sin
egen språkgrupp. Lärarna fram-
höll betydelsen av egna kulturella
erfarenheter i Finland såsom
arbete eller frivillig verksamhet
med invandrare och kontakter
med olika minoriteter. (Finland
har följande sedan länge etable-
rade minoriteter; finlandssvens-
kar, romer och samer.)

Kulturell bakgrund
Lärarna betonade att vid kultur-
möten accentueras den egna kul-
turen varför det är nödvändigt att
lärarna känner till sin egen kultur
och sina värderingar. Förmåga
att se sin egen kultur och sin

egen undervisning med andras
ögon. 

De lärare som hade minoritets-
tillhörighet upplevde att de var
mera sensibla för och intresse-
rade av kulturella olikheter. 

Lärarens kulturella attityder
Positiva kulturella attityder är
enligt lärarna till fördel för hela
skolan. Några ansåg att lärarens
attityder till SMI är avgörande
för hur dessa studerande klarar
sig i studierna. 

I observationerna kom lärarens
kulturella förmåga tydligt fram
då Anna bemötte en SMI utgå-
ende från hennes egen kultur. 

Utdrag ur observationerna av
Anna:

Nu skall var och en visa att de
behärskar återupplivningsöv-
ningen på en docka. Anna ber
att den som vill börja kommer
först. Först kommer en finsk

studerande men efter henne
vill en invandrare visa. Alla
står runt dockan och Anna
iakttar noggrant. Allt går bra
och nästa kommer. Så är det
åter en invandrare som skall
visa, men nu går det inte så
bra. Vid hjärtmassage skall
man trycka 15 gånger snabbt
och samtidigt räkna högt.
Invandraren klarar inte av att
trycka tillräckligt snabbt. Då
föreslår Anna att hon skall
räkna till femton på sitt eget
modersmål. Då går det allde-
les utmärkt. Invandraren ser
tydligt nöjd och lättad ut.
Ingen i gruppen runtomkring
reagerar på att hon räknar på
somaliska (o.A.3.6a.23.3).

Det att läraren uppmanade SMI
att använda sitt modersmål vid
återupplivningsövningen innebar
en kulturrelaterad handling. 

Enligt två lärare var det viktigt
att kunna bemöta oväntade situa-
tioner och ha förmåga att lösa
problem vid kulturmöten. För
dem utgjorde oväntade situatio-
nerna en källa till stress.

Diskussion

Syftet med denna studie var att
beskriva vårdlärarens arbete i det
mångkulturella klassrummet
samt att klarlägga lärarnas behov
av att utveckla sin yrkeskompe-
tens. Resultaten i denna under-
sökning kan inte generaliseras
men däremot kan de vara till
nytta för lärare då den kulturella
mångfalden blir allt vanligare i
läroanstalterna.

Om datainsamlingen endast
bestått av en enkät och intervjuer
kanske lärarna skulle ha tagit
vissa saker för givet inom sitt
arbete, och därmed lämnat bort
någonting som kunde ha varit av
intresse. Observationsmetoden
stöder förståelsen för lärarens
utsagor och kan sätta det in i sin
rätta kontext (32). Samtidigt bör
man vara medveten om att obser-
vatören alltid till en viss grad
påverkar omgivningen. Innebär
detta att lärarna var extra kultur-
medvetna under observationerna?
Resultaten av enkäten bör även
granskas kritiskt. Trots hjälp av
kontaktpersonerna i de fyra läro-
anstalterna fanns det en risk att
alla lämpliga lärare inte kontak-
tades. Det är inte heller uteslutet
att någon lärare har svarat enligt
antagna förväntningar istället för
enligt egna upplevelser. 

Resultatet visar att kulturkom-
petens är uppbyggt av tre kompe-
tensområden; affektiv, kognitiv
och beteende. Terminologin för
dessa har valts utgående från lit-
teraturen på området ifråga om
personlig växt (34) Jämför man
resultatet med andra forskningar
angående kulturkompetens kan
man se att i Campinha-Bacotes
processmodell (15) ingår samma
begrepp i en annan form. Hon
talar om vårdarens personliga
motivation och beslut att vilja
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TABELL III Lärarens beteendekompetens

Reducerad text Abstraktionsnivå 1 Abstraktionsnivå 2 Övergripande begrepp
Arbetat utomlands
Studerat utomlands Internationell
Resor utomlands erfarenhet Kulturell 
Arbetat med invandrare i erfarenhet
Finland Nationell 
Via studierna fått kontakt erfarenhet
med invandrare
Kontakt med minoriteter i Lärarens
Finland beteende- 
Minoritets tillhörighet Identitet kompetens
Vid kulturmöten accentueras Kulturell
den egna kulturen bakgrund
Hembygdens betydelse Traditioner
Läraren borde veta mera om
invandrarnas traditioner 
Språklärarna är alltid
intresserade av olika kulturer Ambitioner Kulturella 
Lärarna vill lära känna olika attityder
kulturer
Jag är inte anställd för att 
undervisa sådana
De egna fördomarna Värderingar
Jämlikhet
Inkludering



(affektiv) lära sig mera (kognitiv)
för att kunna verka (beteende) i
en mångkulturell kontext. Även i
Koskinens utarbetade modell
(28) kan man finna motsvarande
delar. Hon ser en studerandes
utvecklade interkulturella kompe-
tens i samband med studiepraktik
utomlands som en process. Den
påverkas av interaktionen mellan
studerande och alla aktörer i pro-
cessen (affektiv). Därtill kommer
läroplanerna som ger grunden för
inlärningen (kognitiv) och sedan
den personliga utvecklingen med
nya handlingsmetoder i mötet
med patienten (beteende).

Med affektivkompetens menas
i detta sammanhang en allmän
förmåga att inom vårdutbild-
ningen kunna samarbeta, lyssna
och dela med sig, samt skapa
samhörighet och gruppanda. Det
visade sig att många lärare var
rädda för att undervisa integre-
rade grupper. Lärarna saknade
erfarenhet av att möta studerande
från främmande kulturer. Däre-
mot riskerade lärare med god
affektivkompetens att agera över-
beskyddande och alltför förståel-
sefullt. De hade svårt att kräva
och ge en saklig utvärdering.
Lärarna behöver stöd för att han-
tera sin känslomässiga utveckling
vilket även Jordan och Bigestans
& Sjögren visar (18, 19, 20). 

Kognitivkompetens utgörs här
av aktörernas kunskap och inlär-
ningsförmåga, dvs. en på kunskap
baserad färdighet. Lärarna verkar
vara vana att lösa svåra situatio-
ner och problem med hjälp av
kunskap.

Lärarnas utsagor om att de inte
hade fått undervisning i att under-
visa integrerade grupper i sin
lärarutbildning överensstämmer
med Bigestans & Sjögren (20)
som påpekar att de nu verksamma
lärarna vanligen utbildats under
en annan tid då mångkulturella
frågor inte var aktuella.

Flera lärare som deltagit i olika
kurser i mångkulturell pedagogik
ansåg att kurserna inte motsvarat
deras behov. I kurserna hade man
inte gått på djupet i de verkligt

svåra frågorna som lärarna ställts
inför, t.ex. didaktiska frågor som
utvärdering, kommunikation och
planering. Här kan man kanske
anta att även kursledarna och
lärarutbildarna står inför nya och
svåra frågor. 

Beteendekompetens uppfattas
här som en allmän förmåga att
förstå olika kulturer och kulturfe-
nomen samt att klara av olika
kulturmöten, t.ex. möten med
människor och grupper från andra
kulturer än de egna. De flesta
lärare betonade lärarnas behov av
att få ökade erfarenheter av olika
kulturer. Därtill ansåg de att det
är viktigt att lärarna känner till
sin egen kulturella bakgrund och
kan analysera den. De lyfte även
fram lärarnas attityder till SMI.
Resultatet visar att de som har
haft möjlighet att bo utomlands
genom sina erfarenheter ofta har
kunnat utveckla sin beteende-
kompetens. Det är dock skäl att
påpeka att även de lärare som inte
bott utomlands hade utvecklat
denna kompetens genom olika
aktiviteter och personliga initia-
tiv.

Lärarens kulturkompetens
Alla tre ovannämnda kompeten-
sområden är betydelsefulla inom
fostran och utbildning. Genom att
kombinera dessa kompetensom-
råden till en helhet kan lärarna
utveckla den mångkulturella läro-
anstalten och verka för att varje
studerande får en rättvis under-
visning. Denna helhet har här
valts att kallas för kulturkompe-
tens som syftar på samarbete och
kommunikation mellan olika kul-
turer. 

Gemensamt för de olika kom-
petensområdena är lärarens attity-
der. Lärarna ansåg att positiva
attityder gentemot SMI och olika
kulturer är en god grund för det
egna arbetet. Detta överensstäm-
mer med Jordáns (19) forskning
som gällde attitydförändringar
bland lärarna. Endast genom att
medvetengöra de egna fördo-
marna och förända sina attityder
kan man enligt Lahdenperä uppnå

en kulturell sensitivitet. Denna
sensitiva förmåga innebär att man
förhåller sig öppet till det annor-
lunda (3). 

Lärarna ansåg även att ett
genuint intresse för alla stude-
rande var av stor betydelse vid
inlärningen. Detta överensstäm-
mer med Banks (12) fjärde
dimension som handlar om rättvis
pedagogik. 

Slutsatsen är att de flesta
lärarna anser att det mångkultu-
rella klassrummet är en positiv
utmaning för dem. De är intresse-
rade av att utveckla sin lärarkom-
petens men är inte säkra på meto-
derna. Den osäkerhet, och i viss
grad även rädsla, som lärarna
beskriver vittnar om att lärarna
har behov av olika former av stöd
och handledning. Behovet av
vidareutbildning för lärarna är
uppenbart, och önskvärt vore, att
den kunde förankras i det prak-
tiska arbetet. Som fortsatt forsk-
ning kunde vårdlärarnas arbete
granskas med en uppföljning av
enkäten. Fokus skulle riktas på de
lärare som upplever att deras kul-
turkompetens har utvecklats. Vad
har bidragit till denna utveckling?
Ifall man kunde upptäcka detta
genom forskning, kan det vara av
betydelse både för tilläggsutbild-
ningen och för lärarutbildningen
inom vården. 
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Didaktiska val vid mångkulturell utbildning 
Didaktiska val vid undervisning av mångkulturella grupper inom  
yrkesutbildningen i Finland. 
 
Didactic choises in multicultural education 
Didactic choises in teaching multicultural groups in vocational education  
in Finland. 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses didactic choises in A Multicultural School with a fair pedagogy. 
The concept of fair pedagogy scrutinizes the curriculum, the support of the teachers, the 
working methods, evaluation and communication of the school. 
As an increasing part of the students within vocational education having immigrant 
backgrounds are adults, their education should be seen from adult pedagogical 
perspective. 
Results concerning equitable pedagogy, based on an empirical research at four colleges 
of social and healthcare vocational education, are presented. The data was collected 
2000-2001 through interviews, observations and by a questionnaire. The material was 
analysed qualitatively by using the content analysis method.  
The results show that both teachers and students require different forms of support. 
According to the teachers it is difficult to include multicultural issues in their teaching. 
They call for courage of the teachers to use creative didactic methods. 
The teachers feel unsure about how to evaluate the students and their results. The most 
experienced teachers underline the importance of teachers daring to require high 
demands for all students. Nobody benefits when the teacher is seeing through the 
fingers. 
 
KEY WORDS: didactic, teacher, multicultural school, education method. 
 
 
Inledning (1) 
I dag är Europa en komplex verklighet sett ur ett religiöst, etniskt, språkligt eller 
kulturellt perspektiv. I Finland har invandrarnas andel mångdubblats under de senaste 
tjugo åren (Statistikcentralen 2009). De olika minoriteterna bidrar med rika kontakter 
och kulturella intryck från hela världen. Därför kommer det att vara både nödvändigt 
men även berikande för lärarna att öka sin förståelse för olika minoriteter och utveckla 
sin lärarkompetens så att den även omfattar ett interkulturellt perspektiv. 
Utöver redan etablerade minoriteter såsom romer, samer och finlandssvenskar har 
Finland till följd av en rätt återhållsam invandrarpolitik saknat den levande 
mångkulturella livsmiljö som uppstår tack vare nya invånare med en mångfald av 
religiös, kulturell, etnisk och språklig bakgrund. Detta har medfört att medborgarna haft 
få kontakter med invandrare eller ringa erfarenhet av mångkulturellt samarbete inom 
olika yrkesområden. Lärarna har nästan helt saknat egen erfarenhet av invandrare och 
samtidigt har utbildningen av att undervisa studerande med invandrarbakgrund varit 
ringa. Trots detta har deras andel ökat inom yrkesutbildningen under de senaste åren.  
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Inom social- och hälsovårdsutbildningen gäller detta speciellt inom grundutbildningen 
dvs. närvårdarutbildningen.  
Denna artikel baserar sig på en kvalitativ undersökning som fokuserade på yrkeslärarnas 
erfarenheter av mångkulturella läroanstalter i Finland (Lassenius 2005).  
 
Rättvis pedagogik (1) 
Man kunde tala om en rättvis pedagogik då läraren använder sig av didaktiska metoder 
som gagnar alla studerande, men speciellt dem med olik etnisk, religiös, kulturell och 
språklig bakgrund, att nå sina akademiska mål. I denna process lyfts studerandenas 
olika inlärningsstilar fram och vikt läggs även vid studerandens, lärarnas och den övriga 
personalens attityder, värderingar och beteende. Allt flere forskare har börjat fokusera 
på att utveckla en skola där varje studerande har lika stora möjligheter att lyckas med 
sina studier. De talar om en skola med mångkulturell utbildning (Banks, J. A. 1994; 
1999; Banks, J. A. & Banks, C. A. M. 2001; Grant & Sleeter, 1997).  
Målsättningen med En mångkulturell utbildning är att utveckla läroanstalten så att varje 
studerande kan erhålla en likvärdig utbildning oberoende av sin etniska, sociala eller 
kulturella bakgrund. För att möjliggöra detta krävs en förändringsprocess inom flere 
områden. Det gäller både undervisningsmaterialet, läroplanerna och pedagogiken. I en 
skola med mångkulturell utbildning utgår hela läroanstaltens målsättning, normer och 
kultur från ett mångkulturellt perspektiv (Banks & Banks 2001). Den didaktiska 
lärarkompetensen som Kroksmarks (1997) beskriver kan vara ett stöd för denna 
förändringsprocess. Enligt honom är själva undervisningsprocessen och metoderna 
relaterade till innehållet i undervisningen. Samtidigt bör läraren vara medveten om 
studerandens erfarenhetsvärld och sätt att förstå och lära sig den nya kunskapens 
innehåll. Allt detta kräver medvetna didaktiska beslut (1997 s. 87). 
 
Hellre inkludering än integrering (1) 
Trots att en av målsättningarna i det finska samhällets är en lyckad integration, kan man 
fråga sig om det är tillräckligt för våra läroanstalter. Inom utbildningen råder ett 
demokratiskt tänkesätt där alla studerande oberoende av etnisk- eller social bakgrund, 
av kön eller religion skall vara likställda. Från att tala om integration kunde man kanske 
övergå till att tala om inkludering. Reidun Carlsson och Claes Nilholm (2004) ger en 
överblick av begreppet inkludering inom undervisningen. Begreppet började användas 
först i USA på 1980-talet men blev mera internationellt känt i samband med Salamanca-
deklarationen (Unesco 1994).  
Deklarationen gällde principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever med 
behov av särskilt stöd. Skillnaden är att eleverna vid integrering skall passas in i redan 
fasta strukturer medan målsättningen för inkludering är att skolorna skall utgå ifrån 
elevernas olikhet. Carsson och Nilholm menar med referens till Keith Ballard att 
inkludering även gäller kulturella skillnader (2004). De rekommenderar att både skolor 
och undervisningsinstitutioner tar mångfald som utgångspunkt för sin verksamhet. Flere 
forskare använder begreppet inkludering då de redogör för vad som kännetecknar goda 
mångkulturella lärandemiljöer (Lahdenperä 2004, 63; Halilovic & Huskic 2010, 53). I 
den empiriska delen i denna artikel används dock inte begreppet inkludering utan 
integrering som var brukligt då data insamlades år 2000.  
 
Stödåtgärder för lärarna (1) 
För att verkligen kunna förändra och utveckla sin egen undervisning och därmed även 
hela läroanstalten behöver lärarna olika stödåtgärder. 



3 
 
J. A. Jordan har intresserat sig för den mångkulturella fortbildning som erbjuds lärare i 
Spanien. I en av hans undersökningar (2002) framkom att trots att lärarna var 
motiverade och intresserade av erhållen fortbildning hade 75 % av lärarna inte förändrat 
sitt sätt att tänka, känna eller handla. Enligt Jordan kan en av orsakerna vara att 
utbildningen är planerad av - ”teoretiker och experter” – vilka inte har kunskap om 
lärarnas verkliga behov och intresse. En ”induktiv” form är intressantare för lärarna 
emedan den anknyter till lärarnas egna erfarenheter i undervisningen. En annan orsak 
till att fortbildningen inte har varit framgångsrik, anser Jordan bero på att utbildningen 
utformas som ett individuellt arbete och inte som ett grupparbete. I en trygg grupp kan 
läraren arbeta med sig själv och analysera sina egna erfarenheter, fördomar och 
upplevelser. Genom de andra gruppmedlemmarnas diskussioner och erfarenheter 
utvärderar läraren samtidigt sin egen undervisning. Om fortbildningen mest baserar sig 
på studier i teori, teknik och organisation appellerar den inte i praktiken till lärarnas 
känslor. Ofta ges information men lärarna behöver först och främst transformation. För 
att åstadkomma denna förändring är den emotionella sidan av betydelse. En 
attitydförändring där både moralvärderingar och det mentala mönstret förändras är 
nödvändigt. För läraren kan det vara värdefullt att få observera en lärare som har en 
längre erfarenhet av att undervisa integrerade grupper. Det är önskvärt att lärarkollegiet 
kan finna en gemensam linje i undervisningen. (Jordan 2002; 2004.) 
 
I Sverige infördes en ny lärarutbildning läsåret 1999-2000. Vid Södertörns högskola 
förenade man ambitionerna om mångkulturalitet, mångvetenskaplighet och 
medborgerlighet i en lärarutbildning med interkulturell profil. Detta innebar att 
interkulturellt lärande ingick som en röd tråd i hela utbildningen. Samtidigt stärktes 
kompetensutvecklingen hos lärarutbildarna vilket var av stor betydelse. Man ansåg att 
lärarna behöver få stöd att hantera sin egen och studerandenas känslomässiga 
utveckling. (Bigestans & Sjögren 2004, 158–166.) Samtidigt behöver lärarna mer tid 
och mer resurser för att skaffa sig ökad kunskap om värdegrundsfrågor och 
värdegrundskonflikter (Lorentz 2010 s.194).  
 
Läroplanen (1) 
Så länge etnicitet och mångkultur ingår i läroplanen som ett tillägg kan man inte tala om 
en mångkulturell utbildning. Innehållet ses ur majoritetens perspektiv. När en verklig 
förändring sker har både lärarna och studerandena gjort ett paradigmskifte. De ser på 
varandra, på läroplanen och läromaterialen och innehållen ur nya perspektiv. (Banks 
1999, 21.) 
Målsättningen med mångkulturell utbildning är inte endast att garantera en likvärdig 
utbildning åt alla utan innebär även en global fostran. Det innebär att varje studerande, 
oberoende av etnicitet, lär sig nya färdigheter och attityder samt får ny kunskap för att 
klara sig i framtidens allt mer mångfaldiga värld. Studerandena lär sig att utveckla en 
mångkulturell kompetens. Följande fyra nivåer beskriver hur kulturkunskap kunde 
integreras i skolans läroplan. 
Den första nivån, The Contributions Approach, innebär att skolan uppmärksammar 
olika kulturer endast vid traditionella högtider och speciella tillställningar.  Den andra 
nivån, The Additive Approach, innebär att mångkulturellt innehåll ses som ett tillägg i 
läroplanen. Ofta införs en kurs i mångkultur eller hemspråksundervisning men själva 
läroplanens målsättning eller struktur har inte förändrats. Vid övergången till den tredje 
nivån, The Transformation Approach, har en strukturell förändring skett med 
läroplanen. Permanenta verksamheter och innehåll ingår i den förändrade läroplanen.  
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Studerandena lär sig att kritiskt analysera olika innehåll ur flera kulturella perspektiv. 
Studerandena lär sig att förstå olika kulturers människor och traditioner. Den högsta 
nivån, den fjärde, kallas för The Social Action Approach. Studerandena lär sig att fatta 
självständiga beslut om viktiga sociala händelser. De lär sig handla aktivt för att lösa 
diverse frågor i projekt av olika slag.  
För alla lärare, oberoende av utbildningsprogram eller läroanstalt, är kunskapen om de 
olika nivåerna inom läroplanen av betydelse. Lärarna kan analysera den egna skolans 
läroplan samt det egna undervisningsämnets läroplan och se på vilken nivå de ligger. 
Genom att klargöra de olika nivåerna och inneha kunskap om de olika dimensionerna 
kan lärarna själva aktivt delta i utvecklingen av den egna mångkulturella utbildningen. 
(Banks 1999) 
I den riksomfattande läroplanen i Finland för andra stadiet, från år 2001, ingår 
internationalism och mångkultur ofta som korta lösryckta delar. De flesta av dessa delar 
ingår därtill endast i de valbara kurserna, vilket innebär att alla studerande inte deltar i 
dem. En förutsättning för en framgångsrik mångkulturell yrkesutbildning, är att dessa 
kurser blir obligatoriska.  
Hela personalen vid läroanstalten kunde delta i planeringen och utbildas i hur man bäst 
kunde befrämja samarbetet mellan studerande med invandrarbakgrund och de 
finländska studerandena, för att minska på fördomarna från båda hållen. Målsättningen 
med programmet för ökad rättvisa stöder en inlärning som baserar sig på att alla 
deltagarna ses som resurser, att de är aktiva och vill förnya utbildningen så att mångfald 
är grundvärdet i fostran. För lärarna utgör läroplanen ännu ingen klar grund för att 
implementera mångkulturella frågor i den egna undervisningen. 
 
Mångkulturella didaktiska arbetsmetoderna (1) 
En av förutsättningarna för en rättvis pedagogik baserar sig på att lärarna utvecklar sina 
egna didaktiska arbetsmetoder. Pedagogisk jämlikhet, som beaktar kultursensitiva 
strategier, är en av förutsättningarna för att uppnå maximal akademisk nytta för 
studerande med invandrarbakgrund. Därför kan det vara av betydelse att känna till 
studerandenas tidigare studieerfarenheter. De didaktiska metoder de upplevt i sitt eget 
hemland inverkar på deras studievanor samt på deras uppfattning om undervisningen 
och läraren. 
Att lärarna klart och tydligt reagerar mot mobbning, skarpt fördömer all rasåtskillnad 
samt diskuterar detta med klassen kan vara ett viktigt stöd för skolans demokratiska 
utveckling. 
Genom att minska på fördomar kan man utveckla demokratiska attityder, värderingar 
och beteende.  Enligt Lahdenperä (2010, s. 32) blir en av de viktigaste kompetenserna 
för en ”interkulturell lärare” vilja och förmågan att bearbeta sina egna och elevernas 
negativa attityder och fördpmar mot olikheter. 
Olika kulturer kunde på ett naturligt sätt vara representerade även i 
undervisningsmaterialet. Samtidigt betonas betydelsen av integrerade grupper där 
studerande från olika kulturer får samarbeta och lära känna varandra. Olika informella 
aktiviteter kan stöda studerandenas positiva attityder mot varandra. (Banks 1999, 15.) 
Lärarnas förväntningar på studerandena inverkar på studieprestationerna. En studerande 
som upplever att läraren har höga akademiska förväntningar på henne/honom presterar 
även bättre. 
Studerande med invandrarbakgrund lär sig vanligen bättre om lärarna hellre använder 
en kooperativ än en tävlande undervisningsmetod (Slavin 1995). För många studerande 
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lyckas inlärningen bäst om skolans regler och förväntningar är klart uttalade och 
resultaten redovisas tydligt och klart (Delpit 1997). 
 
Evaluering (1) 
I fråga om utvärdering av studerandena är målsättningen i den mångkulturella 
utbildningen att hänsyn tas till studerandenas kulturella bakgrund. Både tekniken och 
instrumenten för utvärderingen operationaliseras så att de är kulturanpassade och inte 
utgår från majoritetens perspektiv. (Mercer 1989.)  I den nationella läroplanen om 
utvärdering av studerande med invandrarbakgrund påpekas att ”Studerandens bakgrund 
och långsamt förbättrade språkkunskaper bör beaktas i utvärderingen. Kunskap och 
färdighet utvärderas så att eventuella brister i språkkunskapen inte inverkar negativt på 
vitsordet”… ”Om finska inte är studerandes modersmål, bör studierna utvärderas enligt 
målsättningen för finska som andra språk, även om särskild undervisning inte 
anordnats”. Dessa direktiv är viktiga men några riktlinjer för hur läraren skall kunna 
följa dem har inte getts. Det sägs heller ingenting om hur man skall utvärdera 
studerandens ”internationalism” även om det har hög prioritet. 
Utvärderingen omfattar dock ett större område än endast studerandena. En evaluering 
bör göras av hela skolans personal, hit hör alla inom administrationen, lärarna, 
stödpersonalen och övrig personal. För studerandena är det av betydelse att kunna se att 
vuxna från olika minoriteter är representerade i skolans personal. Det ger dem en bild av 
samhällets syn samt attityder mot olika etniska grupper. I en rättvis skola har de olika 
personalgrupperna anställda från flere kulturer.  
 
Kommunikation (1) 
Både inom social- och hälsovårdsyrket men även för andra yrkesgrupper är 
kommunikationsförmågan av central betydelse. Varje studerande har sitt eget 
kommunikationssätt som både är kulturbundet (såsom ögonkontakt, tilltalningssätt, 
frågor som har med jämlikhet att göra) eller personligt (såsom öppen, aktiv, tyst). Det är 
lättare för läraren att stöda studeranden i det kommande yrket om hon känner till 
studerandenas kommunikationssätt (Ruuskanen-Parrukoski 1995) 
 
Den empiriska undersökningens syfte (1) 
Det övergripande syftet var att beskriva hur lärarna upplever sin vardag i det 
mångkulturella klassrummet inom närvårdarutbildningen och därmed erhålla ökad 
kunskap om lärarens arbete. Syftet var vidare att utreda lärarnas behov av att utveckla 
sin yrkeskompetens.  
 
Metoder (1) 
Studien var deskriptiv och som datainsamlingsmetoder användes enkätundersökning, 
observationer och intervjuer. Enkäten gav bakgrundsinformation om forskningsområdet. 
Frågeformuläret utformades både på finska och på svenska med strukturerade 
flervalsfrågor, gällande sociodemografiska fakta, och två öppna frågor. En pilotstudie 
utfördes varefter vissa förändringar gjordes. Ändamålet med flervalsfrågor var att ge 
bakgrundsinformation om lärarna för att bättre kunna förankra lärarnas utsagor i 
kontexten. Frågorna bearbetades kvantitativt (SPSS for Windows 10.0.) Analysen av de 
öppna frågorna gjordes enligt kvalitativa analysmetoder. Innehållsanalys enligt Tuomi 
& Sarajärvi (2003) användes för att fånga textens betydelse och presentera den i 
skriftlig form. De fyra steg som rekommenderas i innehållsanalysen kan ses i tabellerna 
nedan.  
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Klassrumsobservationerna erbjöd en konkret närvaro i lärarnas vardag. Observationerna 
fokuserade på lärarna med ett öppet förhållningssätt. Alla observationer 
dokumenterades endast med hjälp av anteckningar som gjordes utförligare genast efter 
observationstillfället. Det skriftliga materialet kodades och analyserades enligt 
innehållsanalysmetoden. 
Intervjuerna gav lärarna möjligheter att beskriva och diskutera sina erfarenheter. Vid 
intervjuerna användes temaintervjuer där ämnet eller tema var detsamma för alla men 
tillät en viss frihet i formuleringen av frågorna (Hirsjärvi & Hurme 2000). Intervjuerna 
bandades och skrevs ut ordagrant. Med hjälp av dataprogrammet NUD*IST (1997) 
bearbetades materialet . Det kodade och omstrukturerade materialet analyserades enligt 
den kvalitativa innehållsanalysmetoden. (Se utförligare redogörelse Lassenius 2005) 
 
Val av informanter (2) 
Allt material insamlades under åren 2000–2001. För enkäten kontaktades alla 56 
läroanstalter i Finland som utbildar närvårdare. På grund av avsaknad av erfarenhet av 
studerande med invandrarbakgrund föll 52 läroanstalter bort och kvar blev 4 
läroanstalter från södra Finland. Enkäten besvarades av 52 lärare.  
I samband med enkäten kunde lärarna anmäla sitt intresse för att delta i intervjuer. 
Sexton lärare från två läroanstalter intervjuades. 
 För observationerna valdes två nybörjargrupper som hade största antalet studerande 
med invandrarbakgrund. Därefter kontaktades de lärare som skulle undervisa dessa 
grupper under den första terminen. Nio lärare ställde sig positivt till att bli observerade. 
Sammanlagt gjordes observationer under 37 lektioner. 
 
Presentation av lärarna som deltog i undersökningen (2) 
Femtiotvå lärare deltog i enkäten, av vilka fyra var män. De flesta lärarna uppgav finska 
som sitt modersmål, medan tre hade svenska och två uppgav både svenska och finska. 
Endast två lärare saknade lärarbehörighet. Av de behöriga lärarna hade 62 % erhållit 
lärarbehörigheten på 1990-talet.  Ifråga om hur många studerande med 
invandrarbakgrund lärarna hade undervisat, svarade 60% att de hade undervisat färre än 
30 studerande. Endast 11 % hade undervisat studerande med invandrarbakgrund längre 
än 6 år. Personlig kontakt med olika kulturer utanför läroanstalten hade 63 % av lärarna. 
De flesta lärarna ansåg att de inte hade fått skolning i att undervisa invandrarstuderande 
vare sig i lärarutbildningen eller senare. 
 
Resultat (1) 
I denna presentation vill jag lyfta fram några resultat som anknyter till frågan om rättvis 
pedagogik i mångkulturella grupper.  
I tabell 1 presenteras lärarnas behov av stöd både för sig själva och för studerandena. 
Det visar sig att närvaron av stödpersoner var påtaglig. Lärarna upplevde sig ensamma 
med sina frågor och önskade få samarbeta med erfarna lärare. 
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Tabell 1. Analys av lärarnas utsagor gällande Stödåtgärder. (Lassenius 2008, 42). 
 
Reducerad text Abstraktions-  

nivå 1 
Abstraktions-
nivå 2 

Övergripande 
begrepp 

En egen tutorlärare för 
hela utbildningstiden 

 
 
Stöd för 
studerande med 
invandrarbakgrund

 
 
 
Stödåtgärder 

 
 
 
Undervisning i 
integrerade 
grupper 
 

Tutorstuderande som 
hjälper invandrarna 
Behov av 
skolgångsbiträde 
Använda oftare tolk 
Arbetshandledning för 
lärarna 

 
Stöd för lärarna 

Lärarna önskar få följa 
med och samarbeta 
med  
erfarna lärare 

 
I tabell 2 presenteras didaktiska åtgärder. Många lärare ansåg att det är svårt att 
inkludera mångkulturella aspekter och frågor i deras egen undervisning. De var 
medvetna om att mångkultur kunde ingå som en röd tråd i undervisningen men de visste 
inte hur det kunde göras. 
Angående lärarnas egna undervisningsmetoder betonades betydelsen av klara och 
tydliga lektioner där läraren använde klarspråk. Läraren bör våga använda olika kreativa 
metoder. 
 
Tabell 2. Lärarnas utsagor gällande Didaktik. (Lassenius 2008, 43). 
 
Reducerad text Abstraktions- 

nivå 1 
Abstraktions-   
nivå  2 

Övergripande 
begrepp 

Det är svårt att inkludera 
mångkulturella frågor i 
undervisningen 

 
 
Substansen i 
undervisningen

 
 
 
 
Didaktiken 

 
 
 
Undervisning i 
integrerade 
grupper 
 

Mångkultur är en röd tråd 
i hela undervisningen 
Klara och välstrukturerade 
lektioner 

 
 
 
 
Undervisnings- 
metod 

Tydliga instruktioner då 
nya uppgifter ges 
Läraren kan använda olika 
kreativa metoder ss humor 
Hur läraren delar in 
gruppen i små grupper, är 
av betydelse 

 
I tabell 3 presenteras lärarnas åsikter om evaluering. Lärarna betonade betydelsen av att 
de ständigt är i kontakt med handledarna ute på praktikplatserna. För många av 
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personalen är det en helt ny utmaning att handleda studerande med invandrarbakgrund. 
För att bevara en rättvis utvärdering av alla studerande är lärarens aktiva roll nödvändig. 
Lärarna efterlyste även mera tid i läroanstalten för gemensamma diskussioner. Tyvärr 
diskuteras studerande med invandrarbakgrund endast då problem uppstår, sällan har 
lärarna tid att utbyta övriga erfarenheter. Positiva upplevelser och nya kulturella 
erfarenheter förs sällan vidare från lärare till lärare.  
Lärarna ansåg att närvårdarutbildningen hade blivit allt mera teoretisk vilket försvårar 
studierna för personer med svaga kunskaper i finska. Några erfarna lärare betonade 
betydelsen av att använda olika utvärderingsmetoder. Därtill önskade lärarna att de 
teoretiska studierna inte skulle dominera i utbildningen. De praktiska studierna borde få 
lika stor betydelse vid den slutliga utvärderingen av kunnandet. 
Några lärare påpekade svårigheterna med aktiv självevaluering speciellt för studerande 
med invandrarbakgrund. Dessa studerande hade ofta tidigare erfarenheter av en mera 
lärarstyrdundervisning där studerande innehade en passiv mottagande roll. 
 
Tabell 3. Lärarnas utsagor gällande Evaluering. (Lassenius 2008, 44) 
  

Reducerad text Abstraktions- nivå 
1 

Abstraktions-   
nivå 2 

Övergripande 
begrepp 

Lärarens samarbete 
med personalen på 
praktikplatserna är 
viktig 

 
 
Samarbete 

 
 
 
 
 
 
Evaluering 

 
 
 
 
Undervisning i 
integrerade 
grupper 
 

Lärarna önskar tid för 
gemensam rapportering 
och diskussion 
Lärarna kunde oftare 
använda muntliga prov 

 
 
Teori och praktik Det praktiska 

kunnandet bör vara lika 
värdefullt som det 
teoretiska. 
Studerande med in- 
vandrarbakgrund  kan 
ha svårt att utvärdera 
sig själva 

 
 
Metoder 

Lärarna önskar klara 
direktiv för 
utvärderingen 

 
Sammanfattning (1) 
Lärarna ansåg att integrerade grupper är en naturlig del av utvecklingen och att det är att 
rekommendera trots att undervisningen är mera krävande för dem själva.  En lärare 
påpekade att det är nödvändigt att alla förstår att integreringen innebär att alla skall 
inkluderas vilket även Lahdenperä (2004) och Carlsson & Nilholm (2004) lyfter fram. 
Med det ville läraren lyfta fram betydelsen av didaktiska val som stöder en rättvis 
pedagogik där även de finska studerandena bör stödas i integrationsprocessen. Lärarna 
betonade även betydelsen av att inkludera olika aktiviteter utanför klassrummet i 
undervisningen. De ansåg att speciellt för integrerade grupper är denna möjlighet till 
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social samvaro av betydelse för alla vilket överensstämmer med Banks (1999). 
Samtidigt ville lärarna understryka betydelsen av att ge tillräckligt med tid i början av 
studierna så att alla hade möjlighet att lära känna varandra. Alla deltagare kunde 
därigenom få ökad kulturkännedom vilket underlättar samarbetet i gruppen. 
 
Lärarna ansåg sig vara i behov av extra stöd och handledning av både experter och 
kolleger vilket även Jordan (2002; 2004) och Bigestans & Sjögren (2004) betonat. 
Lärarna önskade få samarbeta med erfarna lärare och kunna ingå i små lärarteam. De 
uppgav att de har behov av att få diskutera och reflektera tillsammans med andra lärare. 
Därtill ansåg de flesta lärare att de borde inkludera mångkulturella frågor oftare i sin 
undervisning men de tyckte att det var svårt att genomföra i praktiken. De saknade både 
erfarenhet och resurser. Däremot hade lärarna förslag till olika undervisningsmetoder. 
De var överens om att lärarna kunde vara kreativare och mera variera sin undervisning. 
I fråga om utvärdering uppgav lärarna att det ofta var svårt att utvärdera studerande med 
invandrarbakgrund. De ansåg att den praktiska kunskapen var lättare att påvisa än den 
teoretiska, på grund av språksvårigheter. Flere lärare önskade minska på de skriftliga 
kraven utan att sänka på examenskravet inom närvårdarutbildningen. 
 
Lärarna betonade betydelsen av en utvecklad kommunikativ förmåga hos lärarna 
speciellt i integrerade grupper. De mest erfarna lärarna ansåg att läraren bör behålla sin 
lärarauktoritet och samtidigt visa respekt för alla studerande. En alltför omvårdande och 
förståelsefull hållning kan utgöra en nackdel som inte stöder studerandena. I en 
mångkulturell läroanstalt där man utgår från en rättvis pedagogik bör lärarna använda 
didaktiska metoder som bland annat innebär att de ställer höga krav på alla studerande. 
Därigenom visar de att alla studerande har en förmåga att utveckla sina akademiska 
prestationer så som Banks framhåller (1999). Undersökningen visar att lärarna är 
medvetna om behovet av rättvis pedagogik men behöver stöd och handledning för att 
utveckla de didaktiska metoderna. 
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Dynamiken i lärarnas kulturkompetensutveckling 
 
 
DYNAMICS IN THE DEVELOPMENT OF TEACHERS´ CULTURAL COMPETENCE 
ABSTRACT 
This article is focusing on the results from a study concerning development of teachers’ 
cultural competence in Practical Nurse education in Finland. 
The purpose of the study was to describe the dynamics behind this development.  
The theoretical frame was based on theories concerning cultural competence. 
The empirical material was collected during a period of six years, from 2000 to 2006 
through questionnaires and documents.  
The results show that teachers´ cultural competence development follows a process 
from cultural awareness to a need for knowledge and further to cultural sensitivity. 
When a multicultural contact is new for a teacher the result shows that strong personal 
feelings with both positive and negative overreactions have an effect on the cultural 
competence development. A teacher’s personal development is, however, depending on 
the institutional cultural development. At the same time the teacher acts as an agent for 
cultural changes at the educational institution.  
 
KEY WORDS: personal cultural development, cultural competence, teacher, 
institutional development 
 
 
Bakgrund 
Enligt Förenta Nationerna (1) lever över 190 miljoner mänskor idag i ett annat land än 
där de är födda. Oberoende av om de har emigrerat, flyttat för en tid eller endast är 
turister kommer många att vara beroende av vård och omsorg i nya länder.  Långsamt 
övergår homogena samhällen till mera heterogena där olika religioner, etnisk 
tillhörighet och språk ingår. Både patienter och deras anhöriga börjar fråga efter en vård 
som är kultursensitiv.  
Inom vården har transkulturella teorier och modeller varit kända och använda redan i 
decennier. Det ställs allt större krav på personalens kunskap att bemöta människor från 
olika kulturer. Madeleine Leininger (2) började redan på 1960-talet i USA att utveckla 
sin teori som senare har gett inspiration till nya teorivarianter. Bland andra har Purnell 
(3) vidareutvecklat Leiningers modell så att olika beteenden och traditioner i samband 
med t ex. arbetskraft eller biokulturell ekologi betonas.  
Även om ett kultursensitivt arbetssätt kan ses allt mera i själva vårdarbetet, är denna 
förändring inte lika tydlig i vårdutbildningen. Enligt Lahdenperä (4) präglas 
utbildningen ofta av ett nationellt monokulturellt synsätt där man eftersträvar att stärka 
den nationella identiteten och traditionerna.  
För att kunna tillmötesgå det allt växande behovet av vårdare, och speciellt vårdare med 
kulturkompetens, behöver vårdutbildningen även studerande som representerar olika 
etniska, religiösa och språkliga minoriteter i landet. För att dessa studerande skall kunna 
slutföra sina studier och trivas i sitt kommande yrke krävs en förändring både vad gäller 
själva läroanstalterna och undervisningsprogrammen. Lärarna behöver stöd för att 
utveckla sin kulturkompetens. Det ställs allt större krav på lärarna att bemöta studerande 
från olika kulturer,  
I denna artikel beskrivs dynamiken bakom utvecklingen av lärarnas kulturkompetens. 
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Kulturkompetens 
Forskare har definierat kulturkompetens på olika sätt. Som en tänkt taxonomi, bestående 
av kulturmedvetenhet, kulturkunskap, kulturförståelse, kulturkänslighet och 
kulturkompetens (5), eller som en struktur bestående av sju steg (6). De flesta följer ett 
mönster där man utgående från kunskap via medvetenhet når kompetens.  Det gäller 
både på personlig nivå och på institutionell nivå.  
Ifråga om den personliga nivån talar Campinha-Bacote (7) om en process där vårdaren 
strävar efter att förbättra sin förmåga att arbeta inom den enskilda patientens egna 
kulturella kontext. I sitt arbete inom transkulturell vård och omsorg i England har 
Papadopoulos, Tilki och Taylor (8) skapat en modell för kulturell kompetensutveckling. 
I modellen ingår även de samma begreppen som ovan men här betonas betydelsen av att 
personen först blir medveten (awareness) om den egna värdegrunden och de egna 
trosföreställningarna, den egna kulturella identiteten och eventuella stereotypier. 
Därefter ökar behovet av kulturkunskap (knowledge) som kan härledas från de flesta 
kunskapsområden såsom antropologi, sociologi, psykologi, biologi, medicin, 
vårdvetenskap och konst. Kunskapen bör belysa både likheter och olikheter. Nu 
utvecklas en viss kulturkänslighet (sensitivity) som är avgörande för att kunna utveckla 
ett personligt och likvärdigt förhållande till en medmänniska. Här ingår bland annat 
empati, tillit och respekt som är viktigt i en transkulturell vård (8). 
 
För att utveckla kulturkompetensen på institutionell nivå kan skolorna först granska sin 
egen verksamhet, filosofi och målsättning ur ett mångkulturellt perspektiv. Har alla 
studerande samma möjligheter att klara sina studier? Det gäller bland annat 
undervisningsstilar, studiematerial, utvärderingen och studiestödverksamheten. Enligt 
Banks (9) är denna medvetenhet en förutsättning för fortsatt utveckling. Utgångsläget, 
eller den första nivån i kompetensutvecklingen har även kallats för en kulturell 
inkapsling där verksamheten ses ur ett monokulturellt perspektiv. En ökad medvetenhet 
skapar en kulturöverskridande uppvakning (10). Man inför enstaka kulturkurser där 
endast ett fåtal lärare är ansvariga för undervisningen. Ifall institutionen eftersträvar en 
verklig förändring ifråga om attityder och kunnande erbjuds alla en möjlighet att 
förkovra sina kulturkunskaper (9). Institutionen kan övergå till den andra nivån som 
betecknas av samvetsgrannhet med fokus på respekt för olika kulturer. Målsättningen är 
att både institutionen och dess personal och studerande har ett kultursensitivt beteende 
(10). Olika kulturer inkluderas i hela undervisningen och i vardagen. Leach & Carlton 
(11) tolkar den institutionella kulturkompetensutvecklingen som en utveckling från 
traditionella till mindre traditionella åsikter, från en strikt hierarki till mera jämställdhet, 
från motstånd till inkludering. 
 
Granskar man kompetensutvecklingen ur kontaktteorins synsätt innebär en ökad kontakt 
mellan lärarna och invandrarstuderandena inte automatiskt att lärarens kulturkompetens 
utvecklas (12,13). Enligt Brown (12) är det institutionella stödet av stor vikt. Liebkind 
(14) betonar betydelsen av att bifoga positiva förväntningar till kommande kontakter för 
att minska på fördomarna.  
 
Syfte med den empiriska studien 
Syftet med studien är att beskriva olika faktorer som kan stöda utvecklingen av 
vårdlärarnas kulturkompetens vid en läroanstalt.  
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Metod 
Föreliggande studie baserar sig delvis på en studie där syftet var att beskriva 
vårdlärarnas kulturkompetens. Materialet samlades in år 2000 där 52 vårdlärare från 4 
olika läroanstalter i Finland deltog.  Den läroanstalt som hade de flesta deltagare har 
granskats närmare och kallas i fortsättningen här för Läroanstalt A. En uppföljande 
datainsamling vid Läroanstalt A gjordes år 2006 varvid resultaten kunde jämföras med 
varandra. Genom dokumentanalys granskades Läroanstalt A:s verksamhetsberättelser 
för åren 2000 – 2006. Även mötesprotokoll och övriga dokument gav information om 
mångkulturella aktiviteten under tidsperioden vid Läroanstalt A.  
 
Population 
År 2000 deltog 32 vårdlärare i studien från Läroanstalt A. Sex år senare samlades nytt 
material in och 27 lärare svarade på enkäten. Populationerna är jämförbara och i båda 
fanns två manlig lärare och två lärare med svenska som modersmål, ingen lärare hade 
invandrarbakgrund. Alla lärare hade lärarbehörighet. År 2000 uppgav 50 % av lärarna 
att de hade undervisat färre än 30 studerande med invandrarbakgrund. Sex år senare 
kunde lärarna inte mera uppge hur många, eftersom dessa studerande numera var 
integrerade i alla grupper. 
 
Datainsamlingsmetod och genomförande 
Lärarnas erfarenheter kartlades vid båda datainsamlingarna via en enkät som innehöll 
strukturerade flervalsfrågor gällande sociodemografiskfakta och öppna frågor. Lärarna 
ombads att beskriva studerandena med invandrarbakgrund i närvårdarutbildningen. 
Därtill ombads lärarna att beskriva vad de anser att bör ingå i lärarkompetensen vid 
undervisning av mångkulturella grupper. Den sista frågan gällde hur man bäst kunde 
stöda studerande med invandrarbakgrund i studierna. I de rätt långa svaren beskrev 
lärarna även sina egna frustrationer och sina positiva erfarenheter. 
Vid båda studierna kontaktades hela kollegiet gemensamt via den egna e-posten. 
Studien klargjordes och de etiska principerna framfördes. Enkäten kunde besvaras via 
nätet. Varje svar avidentifierades före bearbetningen. 
Datamaterial om den mångkulturella verksamheten vid Läroanstalt A har samlats in 
under hela tidsperioden. Det institutionella materialet inkluderar dokument och 
rapporter om läroplansutveckling, pedagogiska frågor anknutna till mångkultur, 
jämställdhetsfrågor och personalrekrytering.  
 
Dataanalys 
Flervalsfrågorna bearbetades kvantitativt med dataprogrammet SPSS for Windows 10,0 
(15). Kvalitativa metoder användes för de öppna frågorna. De enskilda utsagorna 
relaterades till koder som grupperades i kategorier. Därefter analyserades materialet 
med hjälp av innehållsanalysmetoden enligt Tuomi & Sarajärvi (16). Från att först 
reducera eller förenkla texten grupperas och koncentreras materialet. Därefter följer en 
abstraktionsfas där teoretiska begrepp formas av materialet. Till slut är målsättningen att 
finna ett övergripande begrepp för materialet. Lärarna fick ta del av analysen och de 
hade möjligheter att ge sina kommentarer.  Inga förändringar eller tillägg gjordes. 
Dokumenten om den institutionella verksamheten analyserades kvalitativt. Allt material 
genomlästes noggrant och aktiviteter som anknöt till en mångkulturell verksamhet 
kodades i kategorier. 
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Resultat 
 
År 2000  
Lärarna beskrev studerandena med invandrarbakgrund antingen som flitiga, artiga 
och mycket motiverade eller som ytterst lata och ointresserade av sina studier. Det fanns 
lärare som ansåg att både de själva och de finska studerandena irriterades över att 
invandrarna var så mycket med varandra. Andra lärare oroade sig över att invandrarna 
kunde bli isolerade eller osynliga i integrerade grupper. Därtill rådde det delade 
meningar bland lärarna om det är positivt eller negativt för gruppen med flere eller färre 
invandrarstuderande. Se figur 1. 
 

Figur 1. Lärarens kulturkompetensutveckling i förhållande till känslotillstånd 

 

 

 
Angående kunskaperna i finska använde de flesta lärare uttrycket ”bristande 
språkkunskaper”. Endast två lärare talade om ”svaga kunskaper i finska”. Många 
invandrare behärskar ett flertal olika språk, varför bristande språkkunskaper knappast är 
en adekvat beskrivning påpekade en lärare. 
Några lärare ansåg att invandrarstuderandena har en alltför låg kunskapsnivå och att de 
”kommer lättare undan” i utbildningen, dvs. att det inte ställs samma krav på dem som 
på de övriga studerandena. Lärarna var oroliga för att de inte hade varit tillräckligt 
stränga, utan godkänt studieprestationer som kanske inte var tillräckliga. Men det fanns 
flera lärare som ansåg att invandrarna hade goda studieprestationer. ”Tänk att de har lärt 
sig vårt svåra språk” skrev några lärare.   
Lärarna ansåg att det är ett problem då invandrarstuderandena sköter 
familjeangelägenheter under lektionstid. Lärarna var medvetna om att inom en del 
kulturer är det tradition att prioritera släkten och familjen framom allt annat, vilket kan 
leda till att även invandrarstuderanden måste prioritera att hjälpa släkten framom sina 
studier.  
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Flera lärare framhöll att det är en stor tillgång både för dem själva och för hela 
studiegruppen att få ta del av invandrarnas åsikter och upplevelser. Gruppen får sådan 
kunskap som annars skulle vara svår att erbjuda. Det kan t ex. gälla hur man bemöter en 
åldring eller en döende person. 
 
Då lärarna beskrev sig själva ansåg de flesta att en mångkulturell skola är en positiv 
utmaning för dem. Lärarna var intresserade av att förbättra sin lärarkompetens men var 
osäkra på metoderna. Några lärare var direkt negativt inställda till att undervisa 
studerande med invandrarbakgrund. De skrev att de inte ville undervisa i dessa 
mångkulturella grupper. 
Det visade sig att många lärare var rädda för att undervisa integrerade grupper. ”Det 
känns som om jag faller i en ravin och får inte tag i något”. Lärarna saknade erfarenhet 
av att möta studerande från främmande kulturer. Men det fanns även lärare som 
riskerade att agera överbeskyddande och alltför förståelsefullt. De hade svårt att kräva 
och ge en saklig utvärdering. Flera undrade om de hade godkänt för svaga prestationer 
dvs. sett mellan fingrarna. 
Den osäkerhet, och i viss grad även rädsla, som lärarna beskrev, visar att lärarna var i 
behov av stöd och handledning. Lärarna skrev att det behövs mod för att gå in i en 
grupp där det även finns invandrare. ”Det känns som om jag bär på enorma känselspröt 
då jag är i en integrerad klass”. Över 80 % av alla lärare ansåg att de behövde få 
kunskap om kulturella olikheter, vilket de inte fått vare sig i sin lärarutbildning eller 
senare. Därtill lyfte lärarna fram betydelsen av att känna till sin egen kulturella 
bakgrund.  Några lärare kände sig trygga i sin lärarroll även då de undervisade 
studerande med invandrarbakgrund. ”Jag är en dirigent som har en orkester med 
exotiska instrument. Min uppgift är att få dem att samarbeta”. En utförligare 
redogörelse för lärarnas beskrivningar finns i Vård i Norden (17). 
 
I lärarnas syn på den institutionella utvecklingen framkom att studerande med 
invandrarbakgrund kunde få det bästa stödet om de ingick i integrerade grupper. 
Lärarna ansåg att det är en naturlig del av utvecklingen och att det är att rekommendera 
trots att undervisningen är mera krävande för dem själva.  En lärare påpekade att det är 
nödvändigt att alla förstår att integreringen innebär att alla skall inkluderas. Även de 
finska studerandena bör stödas i integrationsprocessen. Lärarna betonade betydelsen av 
att social samvaro i form av olika aktiviteter utanför klassrummet kunde ingå i 
undervisningen eftersom ökad kulturkännedom underlättar samarbetet i gruppen. 
Lärarna önskade få samarbeta med erfarna lärare och kunna ingå i små lärarteam. De 
uppgav att de hade behov av att få diskutera och reflektera tillsammans med andra 
lärare. Därtill ansåg de flesta lärare att de borde inkludera mångkulturella frågor oftare i 
sin undervisning men de tyckte att det var svårt att genomföra i praktiken. De saknade 
både erfarenhet och resurser.  
I fråga om utvärdering uppgav lärarna att det ofta var svårt att utvärdera studerande med 
invandrarbakgrund. De ansåg att den praktiska kunskapen var lättare att påvisa än den 
teoretiska, på grund av språksvårigheter. Flera lärare önskade minska på de skriftliga 
kraven utan att sänka på examenskraven. 
De mest erfarna lärarna ansåg att läraren bör behålla sin lärarauktoritet och samtidigt 
visa respekt för alla studerande. En alltför omvårdande och förståelsefull hållning kan 
utgöra en nackdel som inte stöder studerandena.  Både lärarna och dela läroanstalten 
borde våga ställa höga krav på alla studerande. 
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År 2006 
Jämför man resultaten från år 2000 och år 2006 med varandra ser man att ingen lärare 
diskuterade mera år 2006 hur många studerande med invandrarbakgrund kunde ingå i en 
studiegrupp. Ingen diskuterade heller om integreringen av invandrare i utbildningen är 
bra eller dåligt. Lärarnas rädsla inför det nya som framstod tydligt år 2000 syntes inte 
alls sex år senare. De var nu intresserade av att förbättra sin kulturkompetens, lära sig 
mera om sin egen kultur och de studerandens kulturer. 
 
Lärarna beskrev studerandena med invandrarbakgrund enbart utgående från 
studieprestationer och motivation. Problemen med förseningar var inte lika aktuella . 
Man talade inte mera helt allmänt om ”invandrarna” som ett begrepp för alla icke 
finländare. Lärarna betonade tydligare att studerande med invandrarbakgrund inte 
utgjorde en homogen grupp, varje studerande var unik. ”Varje studerande är unik. 
Någon är flitig och någon lat, varken etnicitet eller religion inverkar på 
studieprestationen”. Lärarna var fortfarande bekymrade över invandrarnas svaga 
kunskaper i finska och relativa passivitet under lektionerna. ”Ett allmänt drag är kanske 
att invandrarna är mer försiktiga att fråga och att ifrågasätta innan de tagit reda på om 
de kan lita på att de inte blir stämplade eller utpekade”. 
 
Lärarnas syn på den institutionella utvecklingen dominerades av metodologiska och 
didaktiska frågor för att utveckla sin undervisning. Lärarna har fortfarande behov av 
handledning och vidareutbildning. Lärarna vet att det krävs olika undervisningsmetoder, 
variation i materialet och alternativa utvärderingar men upplever att de inte kan eller har 
resurser att skapa dem. ”Fortfarande undervisar jag som om det skulle vara en vanlig 
finsk grupp”. De flesta betonade betydelsen av klarspråk i allt material och även i själva 
undervisningen.  
Enligt lärarna är det viktigt att läroanstalten har ökade resurser för stöd och handledning 
av studerande med invandrarbakgrund. Stödet kan ges både av äldre studerande, av 
speciallärare och av ämneslärare. Den egna stödenheten där alla studerande kan få hjälp, 
kunde ha flera lärare. En verksamhet där man kan få stöd av likställda, bör utvecklas. 
De flesta lärarna ansåg att det bästa stödet för invandrarna är att språkundervisningen 
effektiveras både i den förberedande utbildningen och i yrkesutbildningen. ”Ju mera vi 
diskuterar med studerandena desto bättre blir deras språk”.  Lärarna önskade mindre 
undervisningsgrupper och mera flexibilitet i själva undervisningen. En lärare framhöll 
att ”man bör kräva av dem[invandrarna] exakt samma kunskaper och färdigheter som 
av de finska studerandena”. I fråga om utvärderingen ansåg 5 lärare att alternativa 
metoder bör användas vid utvärdering.  
 
Lärarnas syn på sig själva och sin undervisning. För invandrarnas inlärning är det av 
avgörande betydelse att läraren har ett äkta intresse för olika kulturer. Lärarna önskar få 
mera kunskap om olika sätt att undervisa och handleda invandrare. Endast tre lärare 
lyfte fram speciella egenskaper som läraren borde ha, dvs. ha tålamod, vara lugn, trygg 
och empatisk. De flesta lärare ansåg att det viktigaste är att läraren är känslig för olika 
kulturer. Denna kultursensitivitet gäller både för den egna finska kulturen samt för 
invandrarnas olika kulturer. Lärarna betonade betydelsen av att kunna bemöta alla olika 
studerande oberoende etnicitet. Lärarna borde ha bättre kunskap om studerandens 
kulturella bakgrund och tidigare skolerfarenheter. Endast två lärare önskade mera 
personligt stöd medan fyra lärare efterlyste ökat samarbete mellan lärarna. En lärare 
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upplevde sig ensam med sina frågor och en lärare påpekade att alla lärare borde följa de 
gemensamma reglerna.   
 
Kulturkompetensutveckling på personlig nivå 
Resultatet av kulturkompetensutvecklingen som består av en process med flera faser 
beskrivs i en modell (Fig.1). Varje fas består av medvetenhet, kunskap och sensitivitet. 
År 2000 beskrev lärarna en stark medvetenhet om kulturella likheter och olikheter. 
Lärarna sökte kunskap för att få svar på sina frågor. Kunskapen var öppen och 
ostrukturerad och ofta svår att finna. Emotionellt var lärarna mycket engagerade i 
arbetet med invandrarna. Den starka sensitiviteten innehöll både positiva och negativa 
inslag. Lärarna hade nu genomgått den första fasen i kompetensutvecklingen. 
 
Ingen av lärarna som deltog i studien sex år senare talade om sin oro eller rädsla. De var 
nu mera medvetna om kulturella likheter och olikheter. Lärarna önskade mera 
kulturkunskap som kunde användas i undervisningen. Sensitiviteten för studerandens 
individuella behov hade tilltagit. Lärarens uppmärksamhet hade flyttats allt mera från 
utmärkande egenskaper hos invandrarna mot pedagogiska och didaktiska frågor. 
Utvecklingsprocessen av lärarnas kulturkompetens hade år 2006 övergått i fas 2.  
 
Kulturkompetensutveckling på institutionellnivå 
Mellan åren 2000 och 2006 diskuterades kulturrelaterade frågor aktivt inom hela 
läroanstalten. Varje år koncentrerades uppmärksamheten på några få centrala frågor. 
Det gällde bland annat att öka användningen av klarspråk i hela utbildningen. Alla 
dokument studerades utgående från hur tydliga de var. All information, studieböcker 
och läroplaner förtydligades. 
Under ett år ordnades regelbundna månadsmöten för lärare som ville diskutera frågor 
om kulturella likheter och olikheter. Den egna rädslan och oron kunde diskuteras med 
kollegerna. Lärarna fick praktiska råd av varandra. Under några år delade två lärare på 
ansvaret för en studiegrupp med flera studerande med invandrarbakgrund. Läroanstalten 
ordnade regelbundet, varannan månad under flera år, ett pedagogiskt forum. Man 
diskuterade bland annat jämställdhet, tolerans och rättvis pedagogik.  Läroanstalten 
hade varit lyhörd för lärarnas egna önskemål om att få stöd av varandra. 
Stödverksamheten för invandrarna utvecklades och stödlärare anställdes. Under dessa år 
anställdes två timlärare med invandrarbakgrund. Ett speciellt utrymme reserverades för 
studerande som behövde extra hjälp. Speciellt invandrarna var i stort behov av stöd. 
Från att ha börjat med att olika lärare deltog i verksamheten endast vid vissa tider 
övergick verksamheten till att ha en fast anställd speciallärare med en assistent. 
Läroanstalten har även ökat antalet speciallärare, kuratorer och studiehandledare under 
denna tid. 
Samtidigt har även lärarens arbete förändrats. Ännu i slutet av 1990-talet, då antalet 
studerande med invandrarbakgrund var rätt lågt, fanns det separata grupper för dessa 
studerande. Det var ofta några aktiva lärare som var ansvariga för undervisningen. Det 
övriga lärarna undervisade sporadiskt i dessa grupper. Senare då antalet studerande med 
invandrarbakgrund ökade integrerades alla in i de finska grupperna.  I och med detta 
blev alla lärare delaktiga i deras undervisning. Antalet invandrare låg på ca 25 % av alla 
studerande år 2006. 
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Diskussion 
En kulturkompetensutveckling bland lärarna har blivit evaluerad under sex år. 
Resultatet har framställts som en fortgående process där medvetenhet om kulturella 
likheter och olikheter leder till behov av kunskap som i sin tur skapar en ökad 
sensitivitet. Kulturkompetensen utvecklas och en mera nyanserad medvetenhet uppstår 
som i sin tur skapar ett ökat behov av kunskap, vilket bidrar till att sensitiviteten tilltar. 
Sålunda utvecklas kulturkompetensen ytterligare. Detta överensstämmer även med 
Camphinha-Bacotes modell (7) och med den som Papadopoulos, Tilki and Taylor 
utarbetade (8). Däremot diskuterar ovannämnda modeller inte den känslomässiga 
utvecklingen hos individen. Resultatet visar att med ökad kompetens minskar de 
känslomässiga överreaktionerna. Från att ha varit dominerande i början av 
kulturkompetensutvecklingen ökar den känslomässiga stabiliteten i takt med att 
kompetensutvecklingen tilltar. Det är skäl att framhålla att det fanns några lärare som 
inte helt följde spiralmodellen. Efter att bli medveten om kulturella olikheter var det inte 
en självklarhet för dem att sökta efter kunskap. Trots det har deras känslighet och 
kulturkompetens utvecklats. Den institutionella kompetensutvecklingen kan ha bidragit 
till deras utveckling.  
 
Dynamiken bakom övergången från ett starkt känslodominerat beteende hos lärarna till 
ett mera professionellt beteende består av flera delar. Lärarna hade under dessa år blivit 
vana vid studerande från olika kulturer. Men enbart detta är inte tillräckligt för att stöda 
kulturkompetensutvecklingen. Lärarna hade även fått delta regelbundet i diskussioner, 
aktiviteter och utvecklingsarbeten. Då Läroanstalt A utvecklade sin strategi och vision 
betonades speciellt mångkulturella frågor så som Banks (9) rekommenderar. Lärarna 
deltog aktivt i arbetet då klarspråk genomfördes i alla skriftliga dokument och skolans 
egen läroplan utvecklades. 
Stödverksamheten som först utvecklades för studerande med invandrarbakgrund 
betjänade senare alla studerande med speciella behov. Här hade den institutionella 
kompetensutvecklingen lyckats i sin inkluderande verksamhet. Fortfarande ingick 
mångkulturella frågor inte naturligt i alla lärares undervisning. Speciella kortkurser i 
mångkultur som undervisades av ett få tal s.k. expertlärare ingick alltjämt i läroplanen. 
Detta riskerar att motarbeta lärarnas egna försök att själva inkludera dessa frågor i sin 
undervisning. Man kan säga att Läroanstalt A hade kommit fram till den andra nivån i 
kulturkompetensutvecklingen. Arbetet utfördes fokuserat och samvetsgrant men en 
verklig inkludering gällde inte ännu. 
Granskar man interaktiviteten mellan den personliga kulturkompetensutvecklingen och 
den institutionella visar resultaten att båda behövs. En personlig 
kulturkompetensutveckling sker inte automatiskt med tiden, utan behöver stöd av den 
institutionella utvecklingen vilket överensstämmer med tidigare forskningar (11) . 
Samtidigt fungerar lärarnas kompetensutveckling som ”förändringsagenter” i den 
institutionella utvecklingen. 
Denna studie baserade sig på data från endast en läroanstalt. Därför kan resultatet inte 
generaliseras men kunde vara riktgivande. Som fortsatt forskning kunde en mera 
omfattande studie av vårdläroanstalters kulturkompetensutveckling granskas närmare. 
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