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Abstract 
 
The purpose of the study is to examine how the Spanish teachers in secondary 
schools consider culture and intercultural competencies. This study also makes 
use of a sociocultural perspective that is in relation with the intercultural perspec-
tive and puts its mark in the study. To support our research we used the qualitative 
method, specifically, the semi-structured interview. Five Spanish language faculty 
members stemming from various areas of the country were interviewed.  As a 
result of the questions presented we were able to conclude that teaching Spanish 
and Latin American culture is a fundamental objective in Spanish language 
classes. Another aspect that is worth highlighting in the data analysis is the 
importance of intercultural education in order to avoid misunderstandings, 
stereotypes, and cultural prejudices. 
In order to obtain this objective it is necessary that the language teacher apply 
different resources, strategies, and materials that will help activate and motivate 
students' learning, comprehension and interactions with other cultures. 
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    Inledning  
I detta inledande kapitel motiveras varför jag valt att undersöka kulturen 
och den interkulturella kompetensen i grundskolans spanskundervisning. 
Studiens syfte och frågeställningar, presenteras. 
    Numera har antalet elever som väljer att studera spanska ökat. Elevers 
förväntningar och nyfikenhet för att lära sig språket är höga. Att tala eller 
inte tala spanska, en fördjupningsstudie utifrån resultaten i Internationella 
språkstudien, redovisar forskarna Julieta Lodeiro et al. (2011) resultaten 
om kunskaperna i engelska och spanska hos svenska elever i årskurs 9. De 
kommer sig av att bland de tre vanligaste moderna språken, franska, 
spanska och tyska är spanska det mest populära idag. Att spanskan är 
populär bland eleverna ser de som något positivt. Det borde göra eleverna 
mer motiverade att studera språket. Vidare understryker de att parallellt 
med den här populariteten har också grupperna blivit för stora och det är 
brist på lärare. Konsekvenserna av det är att det blir svårt att hinna anpassa 
undervisningen således finns det stor risk för avhopp (Skolverket 2013, ss. 
22-34). En aspekt som tas upp i studien är den ”höga ambitionsnivån med 
språket och lusten att lära sig”. I det här sammanhanget är det resor och 
kulturer som är grunden för elevernas val och motivation. 
    Att lära sig ett nytt språk innebär inte bara att inhämta kunskaper om de 
grammatiska reglerna utan även hur de språkliga förmågorna utvecklas för 
att verka inom kulturen på det språk som man lär sig. En viktig grund för 
språkundervisningen är att skapa förståelse för olika kulturella synvinklar 
och att hantera interkulturella möten. Men ett problem som fortfarande 
påträffas i spanskundervisningen är att språklärarna har varit mer inriktade 
på det som anses som den korrekta spanskan och har haft fokus på att för-
stärka grammatiken samt översättningen från spanska till svenska eller 
svenska till spanska. Det är inte bara den lingvistiska kompetensen som 
eleverna behöver i sin lärprocess utan även kunskaper om hur den andra 
kulturen fungerar. Kunskap om kultur är en viktig komponent i språkun-
dervisningen eftersom det kan ”öka öppenhet och respekt för olikheter på 
olika planer”(Forsman, Björklund & Sjöholm 2011, s. 229).  
    Läroplanen och kursplanen i spanska som moderna språk accentuerar 
vikten av att skolans uppdrag bland annat är att ta hänsyn till den 
interkulturella kompentensen i undervisningen eftersom de kulturella 
kunskaperna kan ge nya perspektiv på omvärlden och öka möjligheterna 
till kontakter samt förståelse för olika sätt att leva(Skolverket 2016, Lg11). 
Samspelet mellan människor med olika kulturer, religioner, traditioner och 
normer är ett grundläggande mål i målspråksundervisningen.1     
    Angående den interkulturella kompentensen inriktas lärarnas uppgift på 
att fundera på vilken kultur man skall behandla i sin undervisning och hur 
man skall förmedla denna. Genom min egen erfarenhet som spansklärare i 
grundskolan har jag upplevt att det finns ett behov av att lärarna skall 
kunna synliggöra och utveckla de kulturella kunskaperna hos eleverna. Det 
handlar inte bara om att förmedla fakta om kulturen utan även om 

                                                
1 Med målspråksundervisning menar vi i den studien, spanskaspråkundervisning. 
 



 

 
 

förståelse och interaktion mellan olika kulturer. Det vill säga, att utrusta 
eleverna med kunskaper för att de ska kunna se, tolka och hantera möten 
med den andra kulturen.  
    Studien som skall genomföras handlar om kulturen och den interkultu-
rella kompetensen2 i spanskundervisningen i grundskolan.  
 

       1.2 Syfte   
  Syftet är att beskriva och analysera hur kulturen och den interkulturella 

kompetensen uppfattas av grundskolelärare i spanskundervisningen. 
  
        1.3 Frågeställningar 

§ Vad framträder som centralt i lärarnas syn på kulturens roll i 
undervisningen? 

§ Vilka möjligheter ger den spanska undervisningen för att förmedla 
och reflektera över spansktalande länders kulturer? 

§ Hur kan lärare genom språkundervisningen ge eleverna redskap för 
att utveckla den interkulturella kompetensen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Kultur och interkulturell kompetens begrepp förklarar författaren i 2.3 
                                                      2 



 

3 
 

       2. Bakgrund 
  I detta kapitel kommer jag att ge bakgrundsinformationen om det 

sociokulturella perspektivet, Vygotskj (1896-1934). Sedan fortsätter 
jag med en presentation om språkets teorier och metoder som anses 
vara nödvändiga för att förstå problematiken kring den interkulturella 
kompetensen. Kulturen och den interkulturella kompetensens begrepp 
och rollen i språkutbildningen sammanfattas.  

 
        2.1 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

  Vygotskijs teori hävdar att utvecklingen hos människan sker genom 
relationer och strävar efter kulturell förståelse. Förhållandet mellan 
språk, tankar och omgivningen ses utifrån ett dialektiskt perspektiv, de 
är samverkande faktorer som kan skapa förutsättningar för att 
människor kontinuerligt ska kunna utveckla och förändra omvärlden.  
 

   I orden finns generationer av mänskligt tänkande nedlagt och 
därmed också generationer av mänskligt kunnande bevarat. När en 
människa föds och möter språket, möter hon också alla de sätt att 
tänka som orden pekar ut. När hon lär sig språket får hon tillgång till 
den förståelse av världen som mänsklighet format genom historien 
(Vygotskij, 1999).  

 
              Den sociokulturella synen på appropriering och utveckling kan 

tillämpas för att förstå hur barn tar till sig erfarenhet. När eleverna lär 
sig ett nytt språk ”tar de till sig” en ny värld, nya idéer, kunskaper och 
värderingar, en ny kultur. Det är i den här socialisationen som barnet 
utvecklar sina tankar. Enligt Roger Säljö (2015) ”centralt i Vygotskijs 
syn på lärande är den roll som mediering och medierande3 redskap 
spelar central för lärandet i samhället och för individer (Säljö 2015, 
s.177). Forskaren poängterar hur viktigt det är att se medierande 
redskap som en kulturell resurs för att aktivera elevers förmågor att 
tänka och att agera. Det är genom kommunikationen som människor 
kan tillägna sig erfarenheter och förmedla dem till generation efter 
generation. Därför är språket ett viktigt redskap i det sociokulturella 
perspektivet. Lärandet ses som en interaktiv process som sker inom 
individen i samspel med sin omgivning. Språket blir således en väg in i 
en social och kulturell gemenskap med en lång historia och barnet tar 
till sig -appropierar4- de föreställningar och kunskaper som vuxit fram 
och bygger upp dess identitet (Säljö 2015, s. 97).  

      Enligt Zone of Proximal Development, ZPD Vygotskij (1934) kan 
barnet med hjälp av en vuxen eller i samarbete med äldre utveckla 
kunskaper och färdigheter. Skolans och lärarens roll är essentiell. De 
skall bjuda på lärorik och motiverande undervisning där de kulturella 
aspekterna skall möjliggöra förståelse och interaktion med andra 

                                                
3 Medierande redskap är kulturellt och utvecklade resurser för att tänka och handla. 
Medierande resurser är dels mentala eller språkliga (begrepp symboler, mätsystem, formler, 
alfabet och så vidare, dels fysiska (hammare, linjal, ordbehandlare) (se Säljö 2015). 
 
4 Termen appropriering används numera som synonym för lärande (se Säljö 2015, s.178). 
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kulturer. Utifrån det här perspektivet skall läraren ha en uppfattning om 
hur kunskaperna om andra kulturer tillägnas och hur de förs vidare till 
eleverna.  

 
        2.2 Språkdidaktiska teorier och metoder  

  Språkdidaktiken har utvecklat sina undervisningsmetoder samt har främ-
jat hur och vad som ska undervisas, vad det viktiga är för lärandet. Några 
teorier som har haft inflytande på språkundervisningen presenteras. 

         
        2.2.1 Grammatik och översättningsmetoden 

  En av dessa metoder är Grammatik och översättningsmetoden från 1700-
talet. Ulrika Tornberg (2002) påstår i Språkdidaktik att syftet med den 
metoden främst var att lära sig behärska de grammatiska formerna och 
inte nödvändigtvis att kunna kommunicera (Tornberg 2002, s 35-36). 
Klassiska språk som latin och grekiska stod i centrum. Metoden hade 
som fokus de grammatiska reglerna för att sedan tillämpa kunskaperna i 
översättningsövningar. Viktigt var att kunna jämföra sitt modersmål med 
det främmande språket på ett kontrastivt sätt. Förmågor som att kunna 
tala eller lyssna stod inte i fokus. Kulturen reduceras till dessa språks 
fakta (latin och grekiska). Oavsett metodens begränsningar när det gäller 
kommunikativa förmågor kan den vara till stor hjälp för eleverna så att 
eleverna också blir mer medvetna om skillnaderna och likheterna mellan 
sitt språk och det andraspråket (Ibid., s. 28). Spår efter den här metoden 
kan vi påträffa idag i undervisningen i moderna språk, där lärare ofta 
vänder sig till grammatiken för att konstruera korrekta fraser och 
meningar samt översätter till och från målspråket. 

         
        2.2.2 Direktmetoden  

  Under den andra hälften av 1800-talet och i början av1900- talet uppstod 
några försök att reformera språkundervisningen. I den kontexten började 
intresset av direktmetoden i Frankrike, USA, England, Danmark och 
Tyskland. I kontrast till Grammatik och översättningsmetoden, blev 
direktmetoden ett sätt att närma sig det talade språket. En av reformatö-
rerna var grundaren av den första språkskolan i USA 1878, Maximilian 
Delphinus Berlitz(1852-1921)5. Direktmetodens användning ökade med 
utvecklingen av fonetiska och fonologiska discipliner inom lingvistiken. 
Således är det levande språket, de fonetiska aspekterna som står i fokus 
istället för de lingvistiska strukturerna. Förståelsen av kulturen är inte så 
betydelsefull inom metoden. Direktmetoden kännetecknas enligt 
Tornberg av följande aspekter: 

 
 

 

                                                
5  ”The Berlitz Method has often been referred to as the Direct Method, with the result that it 
has become associated with the method of the Reform Movement initiated by Wilhelm Viëtor 
and other scholars from the 1880s onwards. This, however, differed in using phonetic texts and 
phonetically trained teachers who were usually the same nationality as the learners, in using 
translation sparingly, and in having broader educational aims” (se Encyclopedia.com 2016).  
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§ det vardagliga, talade språket står i centrum  
§ undervisningen sker uteslutande på målspråket 
§ läsning sker på talets grund; texterna är ofta korta och 

språkligt tillrättalagda 
§ ordförklaringar sker på målspråket med hjälp av parafraser, 

synonymer eller lärarens kroppsspråk 
§ mycken tid ägnas åt frågor och svar i anslutning till texten 
§ grammatiken behandlas utifrån den lästa texten och eleverna 

uppmuntras att själva upptäcka de bakomliggande 
principerna (induktion) 

§ övningarna består av substitutionsövningar, 
diktamensövningar, berättande och fri skrivning 

§ stark tonvikt läggs på uttalet och intonationen. 

                                                                                        (Tornberg 2002, s. 31) 
 
        2.2.3 Den audiolingvala metoden 

  Den audiolingvala metoden växte fram i USA under 1900-talet med 
fokus på muntlig färdighet. Strukturalistiska och behavioristiska idéer är 
grunden för den här metoden. Ferdinand de Saussure (1916), betraktar 
språket som ett system av arbiträra tecken -ord- som inte har någon 
naturlig koppling till omvärlden utan som enbart definieras och får sin 
betydelse i förhållande till andra tecken. Språkets betydelse i sin kontext 
där det används är något som strukturalismen ignorerade (Tornberg 2002, 
s. 35). Syftet med undervisningen var att skapa språkliga vanor genom 
oavbrutna upprepningar och imitationer. I undervisningen är det viktigare 
att lägga märke till att det som elever följer är fonetiska mönster och 
genom dem kan bilda språket. Allt fokus ligger på att undervisningen 
skall ske på målspråket. Ett problem med den audiolingvala metoden var 
att de språkvanor som skapats i klassrummet inte kunde appliceras i 
kommunikativa situationer utanför klassrummet. 

       En teori som har haft stor inverkan på språkundervisningen är ”Den 
generativa grammatiken” av Noam Chomskys (citerad i Säljö, Roger 
2015, s.165). Chomsky inriktar sig enbart på kompetensen och talar här 
om den universella grammatiken som människor föds med och som styr 
deras sätt att strukturera språket. Enligt Chomsky, är språket de regler 
som vi använder för att konstruera olika formuleringar på olika språk. 
Han har haft fokus på den universella grammatiken och dess regler. Han 
hävdar att språket utvecklas på samma sätt som andra biologiska 
funktioner (Tornberg 2002, s. 59). Lingvisten betraktar inte språket som en 
social, kreativ förmåga i förhållandet till omgivningen och kulturen. De 
kulturella aspekternas roll begränsas i hans teori.  

 
        2.2.4 Kommunikativ metod 

  Sociolingvisten, Dell Hymes (1972) reagerade mot Chomskys teori. 
Hymes påstår att språket inte bara kräver kunskaper om grammatiska 
regler utan även om användningen av de sociala och kulturella reglerna. 
Enligt Hymes, måste vi förstå språket i sin kontext. Vi kan inte separera 
språket från hur och varför vi använder det. 
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   A general theory of the interaction of language and social life must 
encompass the multiple relations between linguistic means and social 
meaning. The relations within a particular community or personal 
repertoire are an empirical problem, calling for a mode of description 
that is jointly ethnographic and linguistic. (Hymes 1972, s. 39)  

 
            Den kommunikativa kompetensen, enligt Hymes är det som ligger till 

grund för att talaren skall använda språket i olika kommunikativa 
situationer där kunskaperna av kulturen är avgörande.  

             En signifikant kontribution till den kommunikativa kompetensens gav 
den tyske socialfilosofen, Jürgen Habermas (1971). Habermas teori in-
troducerar en modell där analysen av lingvistik signifikant är något som 
bidrar till förståelse mellan individer. I hans teori är språket instrumentet 
för att överbrygga kulturella och språkliga barriärer. Relationen mellan 
språket och samhällets handlingar är en grundläggande princip i 
kompetensbegreppet och det som kallas pragmatiken, det vill säga, 
kommunikationen i den sociala kontexten. Den kommunikativa kompe-
tensen blir då lika med ”människans förmåga att med språkets hjälp bli 
medveten om maktstrukturerna i samhället och att kunna förändra dem i 
demokratisk riktning”. Från ”denna emancipatoriska dimension skall 
människan kunna befria sig själv genom språket”, menar Habermas 
(Tornberg 2002, s. 40). 

      Begreppet den kommunikativa kompetensen har förändrat lärarnas och 
elevernas synvinkel på vad det innebär att undervisa och lära sig ett språk 
i sitt sammanhang. Kommunikativ kompetens används och definieras i 
skolstyrdokumenten som kommunikativ förmåga i grundskolans kurs-
och ämnesplaner. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven 
spanska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift 
och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och 
mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet 
och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen 
och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till (Skolverket 2016, 
Lgr11). Den interkulturella kompetensens roll kommer att bli avgörande 
för att nå det här målet i spanskundervisningen.  

 
        2.3 Kultur och interkulturell kompetensens begrepp 
        2.3.1 Kultur 

     Kultur är ett koncept som analyseras utifrån diverse perspektiv och 
dimensioner och det kan vara svårt att definiera. I den här studien 
presenteras det några synsätt på kulturbegreppen. 

        Pirjo Lahdenperä (2004) i Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 
hävdar att kultur kan studeras utifrån olika perspektiv. Hon presenterar 
olika steg av kultur med hjälp av ett isberg där hon talar om kultur med 
synliga och osynliga delar. 
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      Figur 1. Kultur som isberg- synliga och osynliga delar. Lahdenperä 2004:14  
     
         Isbergets osynliga och största del består av, från botten och upp, 

personlighets aspekter (självkänsla, personlig hållning), känslouttryck 
(sinnesstämningar, känsloyttringar), kommunikation (relationer) samt 
normer och värderingar (värdesystem, trosföreställningar). Isbergets 
synliga delar består av tänkande och språket (historier, humor, berättel-
ser, jargong), traditioner samt artefakter (produkter: musik, mat, 
byggnader) (Lahdenperä 2004, s.14).  

        Uppdelningen av kulturen i olika delar är ett metodologiskt sätt att 
visa hur brett och djupt begreppet är. Reflektionen över hur dessa 
aspekter skulle inkluderas i språkundervisningen är en utmaning som 
kräver kunskaper.  

      Isabel de la Cuesta i Hur presenteras den spanskspråkiga kulturen i 
läromedel i spanska som produceras i Sverige? (2005) påpekar att de 
flesta forskare gör en distinktion mellan ”finkultur”6 eller estetisk kultur 
och den antropologiska kulturen som innefattar människors arbete och 
vardag, människors sätt att leva (de la Cuesta 2005, s.13).  

      Vidare analyserar hon hur den spanska och latinamerikanska kulturen 
framställs i textböckerna, vilka och hur kulturella aspekter presenteras 
samt om det förekommer några förutfattade meningar eller fördomar 
(Ibid., s. 57). I sin studie anser hon att det kan förekomma kommunika-
tiva situationer som kan uppfattas som kulturkrockar7. Forskaren 
poängterar även hur viktigt det är att människor ökar kunskaperna för 
att kunna skilja mellan fakta och fördomar. Centralt i hennes analys är 
om de kulturella innehållen som ingår i läroböckerna är representativa 

                                                

6 Lindgren (2005) och Persson (2000) historiskt har finkultur innefattat opera, museum, teater, 
balett och klassisk musik vilket främst besöktes av den borgerliga överklassen (Antoni 2008). 
Finkulturens estetiska anses vara av mer värden än populärkulturen och de anses vara 
varandras motsatser.  

7 Nationalencyklopedin (2016). Kulturkrock är problem som uppstår när personer från olika 
kulturer missförstår varandra. 
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för den spanska och latinamerikanska kulturen samt om de bidrar till en 
effektiv interkulturell förståelse. Till sist beskriver hon svårigheten med 
att beskriva realia för spanskeleverna eftersom det finns över 20 länder 
där man talar spanska. ”Det verkar inte finnas någon systematisk eller 
genomtänkt linje när det gäller det kulturella innehållet i spanska läro-
medel” (Ibid., s. 64). Hennes undersökning har som utgångspunkt den 
aktuella studien som ger möjlighet att analysera hur termen kultur be-
handlas i det spanska språket i Sverige, utifrån ett annat perspektiv. 

      En likartad kategorisering av kultur föreslår Lourdes Miquel och 
Neus Sans 8 (2004) i El componente cultural: un ingrediente más en la 
clase de lenguas. De reflekterar över vilka relationer som finns mellan 
lingvistiska och kulturella komponenter, vilken plats dessa komponen-
ter skulle få i klassrummet; vilka material och strategier som skall 
utvecklas och vilken roll läraren spelar i det här sammanhanget (Miquel 
& Sans 2004, s. 2). Forskarna analyserar bredare än tidigare begreppet 
kultur utan att definiera det. Eftersom de själva anser att det är en kom-
plex och mångdisciplinär term begränsar de sig till att förklara olika 
fenomen som kan ingå inom definitionen av kultur.  

     Den följande modellen är ett försök att hitta struktur i förståelsen av 
  kulturbegreppet. 
 

 
 

 
 
          Figur 1. Kulturens modell. Lourdes Miquel & Neus Sans, 2004:3  
  
Författarna indelar kulturen i tre olika typer:  

                                                
8 Jag har bestämt mig att behålla den originella klassifikationen på spanska för att undvika 
missförstånd i översättningen.  
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§ La cultura con Mayúscula associeras till stora händelser, stora 
historiska personligheter, till exempel” Don Quijote, Picasso, 
etc. 

§ La "cultura a secas" associeras till kulturen för att förstå hur 
individer beter sig, deras karaktär samt hur de samverkar i olika 
kommunikativa situationer.  

§ La cultura con k” är kopplad till en specifik kontext, till ex-
empel slang och sedvänjor som vissa sociala sektorer använder 
(Sans 2004, s. 3). 

       Ulrika Tornberg (2002) reflekterar över hur kulturbegreppet har 
kopplats till nationalitet därför att när ”man studerar ett nytt språk har 
det inneburit att man också studerat det främmande landets kultur” 
(Tornberg 2002, s. 49). Forskaren analyserar utifrån ett historiskt och 
didaktiskt perspektiv hur kulturen klassificeras och hur den behandlas i 
språkundervisningen. Hon säger att det har varit en tradition att studera 
språket i samband med landets kultur. Kunskaperna om geografi och 
historia är det något som ingick i undervisningen av klassiska språk. 
Dessa kunskaper användes under termen realia vilken fortsätter att 
tillämpas i språkundervisningen under första hälften av 1900-talet 
(Ibid., s. 49). Den antropologiska visionen med Edward Sapir och 
Benjamin Lee Whorfs teori (Lingvistisk relativitet och determinism, 
1929/1950) kommer att förstärka sambandet mellan språk och kultur. 
Enligt Sapir och Whorfs teori är det människans kultur som avgör 
hennes språk, och språket bestämmer i sin tur hur vi kategoriserar våra 
upplevelser av världen9. Vidare presenterar Tornberg hur intresset för 
den andra kulturen präglades under strukturalismen. Det är Robert Lado 
(1957) som betonade vikten av den kontrastiva analysen: 

 
[...] det gällde att finna kriterier för de kulturtypiska beteenden som 
utmärker människor i en viss kultur så att man därefter skulle kunna 
kontrastera och jämföra olika kulturer med varandra (Tornberg 2002, 
s. 50) 

 
                Enligt Tornberg, var Lados syfte, bland annat att kunna förebygga 

kulturkrockar genom det kontrastiva perspektivet. Människor som lär 
sig ett nytt språk tar till sig en ny kultur och får nya erfarenheter som i 
sin tur hjälper dem att förstå sitt eget språk och sin kultur, samtidigt kan 
det vara till nytta att skapa uppfattningar och reflektioner över den 
andra kulturen.  

                Att dela upp kulturen i olika typer är ett försök att hitta ett metodolo-
giskt sätt att tillämpa och analysera denna i undervisningen. Som ett 
socialt, historiskt och ideologiskt fenomen är kultur en dynamisk pro-
cess i konstant förändring. Frågan som den aktuella studien ställer sig 

                                                
9 Det har kommit en del kritik mot relativitetsteorin som säger bland annat att uppfattningen 
och representation av verkligheten beror till stor del på det språk som en person har till sin 
disposition.(se Historia de la lingüística, Jiri Cerny 2006).  
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är, vilka av dessa kulturer och respektive aspekter är centrala i lärarnas 
undervisning, vilka kunskaper lärarna har fått för skall kunna välja en 
av dem. 

         Samtliga distinktioner av kulturen kommer att vara centrala när det 
gäller förståelsen av den interkulturella kompetensen. Hur skall kul-
turen konstrueras och vilka aspekter skall förmedlas samt inverka på 
elevens lärande och interkulturella utveckling är numera en relevant 
forskningsdiskussion inom språkundervisningen samtidigt som det är en 
utmaning för språklärarna. 

         2.3.2 Interkulturell kompetens  
     Enligt forskaren Pirjo Lahdenperä (2004) i studien som nämnts i tidigare 

avsnitt, anser hon att interkulturellt innebär interaktion mellan partnerna: 
”termen interkulturalitet refererar till ordet inter respektive kultur.  

 
                Inter betyder växelverkan eller mellanmänsklig interaktion och 

kultur i betydelsen att något är kulturellt, dvs. meningssystem vilka 
ger ordning och inriktning i människans liv (Lahdenperä 2004, s.21).  

 
    Hon betonar vikten av den interkulturella pedagogiken och anser att 
den är ett övergripande begrepp som inkluderar interkulturellt lärande, 
interkulturell kommunikation och interkulturell undervisning. Forskaren 
säger att interkulturalitet kan ses som en kvalitetsaspekt på utbildningen 
och kommunikationen (Ibid., s.18) där öppenheten till olika kulturer bi-
drar för att kunna förstå den samt att ha redskap för att förhandla, såle-
des får individer möjligheter att lära sig mer för att kunna konfrontera 
olika synpunkter. Det är dessa möten som kan skapa förutsättningar för 
individen att förstå den andres kultur och utveckla sin aktiva relation till 
omvärlden. Lahdenperä hänvisar till Foucault (1971/1993) som pratar 
om att placera meningen i diskursiva praktiker. Det som innebär att man 
kan se språket i sin kontext, där ord, fraser och meningars betydelse 
preciseras. Det är i de kommunikativa situationerna som intressen, atti-
tyder framträder (Lahdenperä 2004, s. 22). Hon betonar att språket är 
socialt konstruerat, med detta menar hon att språket är något som kan 
varieras i relation till vem, hur, och varför det används. Det handlar om 
maktanspråk, vem i olika situationer det är som har makten, det vill 
säga, makten över tänkandet. Hur vi människor skapar och förmedlar 
kunskaperna beror på hur vi ser och tolkar förhållandet mellan språket, 
tanken och verkligheten. Det är här den interkulturella kompetensen ut-
vecklas. Hur kan man uppnå dessa kunskaper? Enligt Lahdenperä är det 
genom den interkulturella lärandeprocessen, det är via undervisningen 
som eleverna kan få en upplevelse eller läs-inlevelse som vidgar ens 
kulturella horisont10. ”Lärandeprocessen innebär ett utvecklande av kri-
tisk självmedvetenhet, dvs. att kritiskt omvärdera sin egen historia och 
kultur och sina kulturella värderingar” (Ibid., s. 23).  
 

                                                
10 Lahdenperä (2004) citerar Yebio (1982). Hon säger att interkulturella läroprocesser 
integrerar termen två aspekter av lärandet - interkulturell undervisning och interkulturellt 
lärande(Ibid:23) 
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I Interkulturell förståelse i engelskundervisning -en möjlighet (2002), 
analyserar Ulla Lundgren definitionen av den interkulturella 
kompetensen med hjälp av Byrams teori (1997). Enligt honom är 
språket inte bara reflektion om kulturen utan en integrerad del av den. 
Med hjälp av språket tolkar man världen och skapar meningar. 
Dessutom betonar Byram att man inte kan skilja kultur och språk från 
varandra. De existerar, fungerar och utvecklas som en enhet. Kulturella 
förändringar innebär även språkliga förändringar och vice versa. 
Språket är ett betydelsefullt medel för att nå den interkulturella 
kompetensen och är en förekommande idé i Lundgrens studie. Således 
bör språkundervisningen, enligt henne inrikta sig på att integrera två 
centrala delar, kommunikation och interkulturell förståelse, alltså att 
eleverna får möjlighet att utveckla den interkulturella kompetensen. 
Därefter skall de kunna etablera kontakter och relationer för att kunna 
närma sig och förstå andra. (Lundgren 2002, s. 53). 

               Liselott Forsman, Mikaela Björklund & Kaj Sjöholm (2015) i artikeln 
Språkdidaktik för ett föränderligt samhälle i Allmändidaktik-vetenskap 
för lärande, förklarar de hur språkundervisningen har förändrats de sista 
åren i den europeiska kontexten när det gäller vad och hur det ska 
undervisas. En fråga som de ställer sig är om vilka typer av 
kompetenser det är som tas upp i undervisningen där hänsyn till värde-
grund skall förmedlas. Enligt forskarna,  

 
             [… ] har det varit en utvidgning från rent kulturellspecifik kompetens 

till en mer general interkulturell kompetens. Den innefattar bl.a. ökad 
öppenhet och respekt för olikheter på många olika plan, det vill säga 
mål som är helt i linje med den värdegrund som grundutbildning 
bygger på” (Forsman, Björklund & Sjölholm 2015, s. 229)    

 
                En annan definition som har likhet med tidigare studier är formulerad 

på Cervantes Institutet i linjen med Europarådets Gemensam europeisk 
referensram för språk, lärande, undervisning och bedömning (GERS) 
(2016) där interkulturell kompetens ses som en förmåga hos eleven att 
koppla samman ursprungskulturen och den främmande kulturen; att 
identifiera och använda olika strategier för att få kontakt med personer 
från andra kulturer och att effektivt hantera interkulturell missförstånd 
och konfliktsituationer och att sätta sig över stereotypa uppfattningar 
(Skolverket 2016, s.101) 

               I dessa definitioner av begreppet interkulturell kompetens finns det 
konsensus om att språkundervisningens mål är att ge redskap till ele-
verna för att de skall bli effektiva och kompetenta i sin kommunikation 
där den interkulturella kompetensen har en essentiell roll som en nöd-
vändig del av den kommunikativa kompetensen.  
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           2.4 Tidigare forskning 
           Här nedan presenteras och diskuteras en del av den tidigare forskning 

som är relevant för denna studie. För att skapa förståelse för kultur och 
interkulturell kompetens i undervisningen vill jag lyfta fram studier som 
diskuterar denna problematik. 

               Hans Lorentz i Interkulturell kompetens en pedagogisk utvecklings-
modell (2006) förklarar skillnaden mellan begreppen interkulturell och 
mångkulturell. Han framhäver att mångkulturell är en beskrivning av ett 
tillstånd, han menar att det är en heterogen komposition där olika delar 
finns som en mosaik, medan interkulturell betyder en interaktion och ett 
samspel mellan människor med skild kulturell, etnisk, social eller 
religiös bakgrund. Författaren lyfter fram det interkulturella lärandet11 
och påpekar att den interkulturella undervisningens mål är samman-
kopplad med den process som innebär en utveckling mot dessa mål. 
Han definierar det interkulturella lärandet som 

   
       […] ett lärande där olika kulturella beteenden, normer, värderingar, 

kunskap och tankar hos olika individer med skild etnisk eller kulturell 
bakgrund, genom social interaktion och interkulturell kommunikation 
kan påverka subjektiva uppfattningar av skilda (kunskap) fenomen i 
världen omkring oss. (Lorentz 2006, s. 31) 

 
           Interaktionen och kommunikationen mellan individer är det som 

karakteriserar det interkulturella lärandet. I den här processen är språket 
ett viktigt instrument som kan skapa social och interkulturell kompetens 
mellan människor från olika kulturer. Hur samhällets utveckling, sociala 
förhållanden och förändringar återspeglas i undervisningen blir ett 
konstant tema. Numera är lärarnas utmaningar flera och mer komplexa 
eftersom det inte handlar om att förmedla kulturkunskap utan även att 
fundera på vilka arbetssätt som kan stärka lärandet och vilka kulturella 
aspekter som är lämpliga i sin undervisning.  

          Maria Borgström (2004) i Lärarens interkulturella kompetens i under-
visningen analyserar förhållandet mellan interkulturell pedagogik och 
pedagogik som akademiskt ämne. I det här sammanhanget är det ”fokus 
på förhållningssättet till de kulturella aspekterna”. Forskaren uppmärk-
sammar relationen mellan lärare och elev där lärarens uppgift är att lära 
eller visa vägen för ”den andre” för att kunna internalisera sina 
kunskaper och där det sker i en interaktiv process. Det är med hjälp av 
språket som handlingen sker.  Borgström säger att ”talet alltid sker från 
en person till en annan i ett bestämt ögonblick inom en aktivitet som är 
specifik för det ögonblicket”(Borgström 2004, s.35). I denna formulering 
reducerar Borgström begreppet språk till förmåga att tala. Språket är mer 
än att tala, språket är också ett instrument som hjälper oss att kunna 
kommunicera med extralingvistiska resurser (kroppen, konsten, litteratur, 
bland annat). Alla former av språket representerar vår verklighet och ger 

                                                
11 Lärandet uppfattas i det här arbetet som en kontinuerlig process vilket inte slutar med 
grundläggande kunskaper. Där spelar kommunikation en stor roll som verktyg för att utveckla 
kunskaperna. Det är precis den kommunikativa interaktionen i och utanför klassrummet ett 
instrument för att skapa förutsättningar för kunskapsutvecklingen. 
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möjligheter att skapa interaktion. I dessa former ingår ibland kulturella 
koder som är osynliga för en person som inte tillhör samma grupp eller 
samhälle och kan således skapa missförstånd och brista i 
kommunikationen. Det handlar om att ha kunskaper för att kunna tolka 
den andres kulturs koder och tar avstånd från etnocentriska inställningar. 
Den här synpunkten är fundamental för språkundervisningen eftersom 
det finns många koder och regler som vi måste lära oss förstå och dessa 
koder och normer som karakteriserar ett samhälle med gemensamma 
traditioner, religion och kultur.  

  
        2.5 Skolans styrdokument  

       I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
formuleras skolans värdegrund och uppdrag. Ett grundläggande mål är att 
utbildning skall förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på (Skolverket 2016, Lgr11). För att uppnå målet 
behöver skolan systematiskt arbeta utifrån interkulturell kompetens. 
Därför kommer kulturbegreppet att vara centralt i undervisningen. Det 
handlar om att kunna se och förstå mönster, men samtidigt undvika 
kollektiva stereotyper (Skolverket 2016, Lgr11). 

         Kursplanen i moderna språk anser det viktigt att eleverna ska kunna se 
den egna verkligheten i ett globalt sammanhang för att vara förberedda 
för ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationalgränser.  

 
       I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, 
livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna 
möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika 
livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i 
sammanhang där språket används. (Skolverket 2016, Lgr11).  

 
          Dessutom, poängterar kursplanen i moderna språk att lärarna i sin 

undervisning skall stimulera elevernas intresse för språk och kulturer 
genom att de ska få förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel 
för lärande, förståelse, skapande och kommunikation (Ibid.)  
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       3. Metod och material 
         Under denna rubrik beskrivs vilka metoder som valts för att genomföra 

studien. Först och främst behöver en metod väljas som bäst ska kunna 
hjälpa mig svara på frågeställningar. Därför valdes en kvalitativ metod och 
intervjuer som följs av en metoddiskussion där det motiveras varför denna 
metod valdes. Sedan presenteras urvalet följt av genomförandet. Efter det 
beskrivs hur data analyserats. Sist presenteras de etiska principer som 
studien hållit sig till.  

        3.1 Kvalitativ metod och intervju 
       Till skillnad från en kvantitativ metod har en kvalitativ metod ett mer 

tolkande synsätt. Bryman & Bell (2005) har designat metoden för att förstå 
hur individer själva upplever och tolkar sin verklighet. Enligt Bryman 
används den kvalitativa forskningsmetoden för att fastställa en teori. Han 
skriver att kvalitativa metoder även ger en bild av hur saker kan uppfattas 
samt att den sociala verklighet som beskrivs är något som förändras utifrån 
hur individer skapar och konstruerar den. Nackdelen med kvalitativa 
metoder är att man inte kan generalisera undersökningens resultat. Därför 
är syftet med denna studie, att få spansklärares uppfattning om den 
interkulturella kompetensens roll i undervisningen i spanska som modernt 
språk. 

            Vid utformandet av en intervjumodell måste forskare beakta de olika 
formerna dessa kan ha. Bryman & Bell beskriver flera olika sätt att 
strukturera intervjuer: strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer (Bryman 2009, s. 301). I den här studien valdes att göra en semi-
strukturerad intervju eftersom intervjupersonen skulle ha stor frihet att ut-
forma svaret på sitt eget sätt. Enligt Bryman ger semi-strukturerad intervju 
flexibilitet i frågeordningen och möjlighet att ställa följdfrågor, samtidigt 
som den ramar in de förutbestämda områden man vill beröra vid intervju-
tillfället. Frågorna som används i undersökningen har utformats enligt 
Brymans råd om intervjufrågors utförande. Författaren anser att frågorna 
inte behöver komma i samma ordning som intervjuguiden. Om någon 
information uppfattas som intressant kan man ställa nya frågor under 
intervjun. Frågornas formulering var enkel för att undvika missförstånd 
och oklarheter.  

  
        3.2 Urval och genomförande 

  I fokus för uppsatsen står spansklärares uppfattningar om den 
interkulturella kompetensens roll i undervisningen i spanska som modernt 
språk. För att få svar på frågorna har ett godtyckligt urval gjorts. Ett 
godtyckligt urval, förklarar Larsen (2009) är en form av strategiskt urval 
där forskaren medvetet väljer vilka informanter som ska delta och vara 
lämpade att belysa frågeställningen (Larsen 2009, s.78). Urvalet i den här 
studien uppfattas som representativt för yrkeskåren lärare i spanska i 
grundskolan. Alla informanter är utbildade som lärare i spanska språket 
och andra ämne som religion, svenska, geografi och kemi.  
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  Med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2) valdes fem lärare från olika 
skolor i Sverige. De fem lärarna representerar en homogen grupp inom 
spanskundervisningen i grundskolan. Tre intervjuer skedde personligt och 
ägde rum i skolor där lärarna är verksamma. Två intervjuer genomförs via 
Skype eftersom lärarna bor i andra kommuner. Intervjutiden var mellan 15-
30 minuter och lärarna visade vilja och motivation för temat. 

         
         Presentation och beskrivning av intervjupersonerna 
 

Lärare Sp1 är 39 år.  
       
  Hon arbetar i en kommunal skola. Hon har utbildat sig till lärare i 

grundskolans tidigare år och förskolelärare med inriktning spanska, 
svenska och geografi. Läraren undervisar spanska 7-9 och har 13 års 
erfarenhet. Modersmål är svenska. Intervjun ägde rum på skolan den 25 
november 2016. Tid 20 minuter. 

  
Lärare Sp2 är 54 år.  
     
Hon är utbildad och verksam i grundskolan och på gymnasiet. Hon har 
arbetat i samma kommun i 24 års tid. Ämneslärarexamen med inriktning 
mot skolår 7-9 eller gymnasieskola. Läraren undervisar spanska, svenska 
som andra språk och samhällskunskap. Modersmål är spanska. Intervjun 
ägde rum på skolan den 29 november 2016. Tid 29 minuter. 

 
Lärare Sp 3 är 39 år.  
     
Han arbetar i en kommunal skola. Han har utbildat sig till lärare för 
grundskolans tidigare år och förskolelärare med inriktning spanska och 
religion. Läraren undervisar spanska 7-9 och har 4 års erfarenhet. 
Modersmål är spanska. Intervjun genomförs via Skype den 29 november 
2016. Tid 29 minuter 

 
Lärare Sp4 är 60 år.  
     
Ämneslärarexamen med inriktning mot skolår 7-9 eller gymnasieskola. 
Han har varit verksam i grundskolan och på gymnasiet i mer än 30 år. 
Läraren undervisar spanska, matematik och kemi. Modersmål är svenska. 
Intervjun genomförs via Skype den 30 november 2016. Tid 20 minuter. 

  
Lärare Sp5 är 56 år. 
 
Han är utbildad och verksam fritidspedagog i en skola med inriktning 
mot grundskolans tidigare år. Läraren undervisar spanska 7-9 och har 10 
års erfarenhet. Modersmål är spanska. Intervjun ägde rum på skolan den 
29 november 2016. Tid 29 minuter. 

           
 



16 
 

 
        3.3 Bearbetning av material 

Inspelningen av intervjuer och anteckningar kombinerades för att ingen 
information skulle förloras. Efter varje genomförd intervju sammanfat-
tades andra faktorer exempelvis var intervjun ägt rum och tid. När 
transkribering utifrån intervjuerna sammanställts, fick informanterna 
sina intervjuer för påsyn. Eftersom insamling av kvalitativa data brukar 
resultera i stora informationsmängder (Bryman 2009, s. 389) togs det 
enbart hänsyn till den relevanta informationen som gav svar på studiens 
syfte och frågeställningar.  

 
        3.4 Etiska överväganden  

  Undersökningen är gjord i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forsk-
ningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. 
De fem deltagarna informerades om syftet med den här studien genom 
ett följebrev till informanter (se bilaga 1). De kunde bestämma hur 
länge de ville medverka. Deras personuppgifter är skyddade i uppsatsen 
för att uppfylla det forskningsetiska konfidentialitetskravet. Därför 
används de följande koderna som representerar de fem spansklärarna i 
undersökningen: Sp1, Sp2, Sp3, Sp4 och Sp5.  

 
        3.5 Validitet och Reliabilitet 

  Validitet handlar, enligt Larsen (2009) om relevans eller giltighet. In-
samlade data anses betydelsefulla för studiens frågeställningar. Hög 
validitet garanteras i en kvalitativ undersökning genom att göra 
ändringar under intervjun på grund av ny information som bidrar till 
studiens analys och resultat. Intervjudeltagaren kan tillägga aspekterna 
som är viktiga för genomförandet av en intervju. För en optimal 
validitet kan man ta bort frågor som inte är relevanta och ändra 
ordningen i frågorna.  Intervjupersonen tillåts tala fritt (Larsen 2009, s. 
80). För att försäkra en hög validitet i denna studie som handlar om hur 
den interkulturella kompetensen uppfattas av grundskolelärare i 
spanskundervisningen togs hänsyn till aspekterna som tidigare beskri-
vits.    

      Exakthet eller precision är två termer som beskriver reliabilitet. Det 
handlar om undersökningsresultatens noggrannhet och konsistens. Att 
genomföra samma undersökning från olika perspektiv och att komma 
fram till samma resultat kan visa på en hög reliabilitet. Dessutom att 
intervjuer och information behandlas på ett noggrant sätt, innebär 
reliabilitet (Ibid., s. 80). Jag har använt mig av en intervjuguide och 
spelat in intervjuerna, vidare lyssnade och transkriberade jag dem för att 
garantera en hög grad av reliabilitet i undersökningen. 
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      4. Resultat och analys 

  I den här delen av arbetet presenteras resultatredovisning och analys. 
Som tidigare angetts, syftet med intervjuerna var att beskriva och 
analysera hur kulturen och den interkulturella kompetensen uppfattas av 
grundskolelärare i spanskundervisningen. Fem språklärare intervjuades. 
För att få fram resultatet har vi utgått från tematiska frågor. Dessa 
teman har varit mest framträdande i intervjuerna och har gett svar på 
frågeställningarna.  

 
         4.1 Läraren och begreppet interkulturell kompetens 

De första tematiska frågorna ställdes för att ta reda på vad det är som 
framträder som centralt i lärarnas syn på kulturens roll i undervisningen 
och vilka möjligheter den spanska undervisningen ger för att förmedla 
och reflektera över spansktalande länders kulturer. 
    Fyra av informanterna har inte fått någon kurs och tema om inter-
kulturell kompetens när de läste till lärare. De ser det som en 
begräsning i sin roll som språklärare. Läraren Sp1 berättade att 
begreppet interkulturell är något som hon inte behärskar. Hon tror att 
det kopplas till termen kultur.  
    Under intervjun kunde jag dra slutsatsen att lärarna själva och på 
grund av sina egna erfarenheter insåg vikten att ta upp den här aspekten 
i spanskundervisningen.  
    Läraren Sp2 berättar att det aldrig ingick någon kurs eller tema som 
handlade om den interkulturella kompetensen i några studier eller 
kurslitteratur. Det var något som hon själv har intresserat sig för under 
sina år som lärare eftersom hon kommer från ett annat land och vet att 
det är viktigt när man har emigrerat.  
    Hos läraren Sp3 ser bilden något annorlunda, han säger att han läste 
spanska vid Jönköping och Göteborgs universitet för ett år sedan och 
där ingår några kurser om interkulturell kompetens. Han anser att 
kurserna gett honom goda förutsättningar för att tillämpa kulturella 
teman i sin undervisning. 
  

Ja, jag fick studera några kurser som visade kulturen och på vilket sätt 
jag kan arbeta med det kulturella innehållet. Det var väldigt intressant 
också teman om spanska och latinamerikanska kulturer. Vi hade 
också möjligheter att lyssna på spansktalande personer som blev 
inbjudna då och då. (Sp2, intervju, 29 november 2016) 

 
    Två lärare uttrycker sig kritiska mot lärarutbildningen. De anser att 
utbildningen är konservativ när det gäller kursinnehåll och kunskaperna 
av den spanska verkligheten är reducerad till några länder, till exempel, 
Spanien och Mexiko. Dessutom anser de att det inte finns många 
tillfällen till att få fortbildningskurser som kan ge nya språkperspektiv i 
temat.  
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Ett tydligt exempel på det ser vi hos Lärare Sp4. 
 
Nej, jag skulle önska att det i de spanska universitetskurserna fanns 
kurser så att studenterna fick kulturell kompetens. Dessutom kände 
jag då jag läste spanska att en kurs i vardagsspanska borde finnas. 
Den kan väl också kopplas till den spanska kulturen. Universitetsvärl-
den är väldigt konservativ och det känns inte som om kursinnehållet i 
spanska har utvecklats särskilt mycket.(Sp4, intervju, 24 november 
2016) 
 

    Enligt Lahdenperä & Sandström (2015) finns det ett behov att 
lärarens praktiska arbete hänger ihop med skolforskning, lärarutbildning 
och fortbildning. (Lahdenperä & Sandström 2015, s. 93).  

 
         4.2 Lärarens roll för att förmedla kulturen  

Lärarens roll för att förmedla kulturen genom sin undervisning 
uppfattas som viktig. Samtliga lärare anser att de är en länk, en bro 
mellan eleverna och spanska - latinamerikanska kulturer.  
    De berättade att det är av stor betydelse att eleverna ska kunna förstå 
hur den andra kulturen fungerar. Läraren Sp1 säger att hon vill 
förbereda sina elever om de skulle hamna i en situation där de blir 
missförstådda eftersom hon själv har upplevt det. Motiveringen är:  

 
Själv har jag bott i Panama i två år så det är mycket därifrån som 
kunskaperna kommer. Jag tänker att mina elever inte behöver hamna i 
liknande situation. Det spelar inte så stor roll i vilket land. Som lärare 
försöker jag förbereda dem för att möta den andra kulturen.(Sp1 
intervju, 25 november 2016) 
 

    Lärare Sp2 och Sp3 betonar att ett mål är att eleverna ska kunna 
jämföra den svenska kulturen med den andra och synliggöra de positiva 
aspekterna och de icke positiva. Interkulturalitet betyder att skapa 
möjligheter att ta upp och prata om olikheter (Lahdenperä 2004, s. 25) 
men samtidigt finns det risker för att dessa jämförelser kan leda till en 
etnocentrisk inställning. 

 
Min roll är viktig eftersom jag och min undervisning är en bro mellan 
spansktalande länders kulturer och svensk kultur. Mina elever bor här 
i Sverige och de får en ganska stereotyp bild via medier. Spanien är 
ett turistland och Latinamerika är fattigdomsländer. Det här kan 
förändras genom undervisningen i interkulturalitet. (Sp2 intervju, 25 
november 2016) 
 

    Man kan konstatera att informanterna med erfarenhet av spanska 
eller med latinamerikansk bakgrund själva skapar en positiv förmåga 
om sin lärarroll. Hos läraren Sp3 är det här argumentet avgörande. 
Nationella enhetskulturer ger upphov till ytterligare frågor om 
språkundervisnings innehållet (Forsman, Björklund & Sjöholm 2015, s. 
230). 
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Jag tycker att min roll är ganska viktig därför att jag inte är svensk. 
Jag tar med mig min bakgrund när jag undervisar och jag jämför den 
med mitt liv här i Sverige.(Sp3 intervju, 25 november 2016) 

 
        4.3 Kulturella aspekter som är det centrala i lärarens 

undervisning 
Aspekterna som värden, traditioner (mat, musik), litteratur och konst, 
sport, fakta om olika länder förekommer i större eller mindre 
utsträckning i lärarnas spanskundervisning.  
    Lärare Sp1 och Sp2 anser att språkundervisningen handlar mycket 
om att arbeta med olika kulturella aspekter under lektionerna. Eleverna 
visar sina intressen på ett eller några teman. Många av dem reser till 
Spanien och Latinamerika således är aspekterna en konstant 
undervisningsfråga i lärarens agenda. 

  
Jag tror att jag använder alla de där aspekterna i min undervisning. Vi 
tittar ofta på ett program som heter ”Pregunta Ya” som tar upp 
traditioner, mat och musik. Vi pratar mycket fakta om olika länder, 
kroppsspråk, men det är ju som jag själv har lärt mig när jag har bott i 
Spanien och Panama. Fakta om länder tar vi från böckerna. Vi talar 
inte så mycket litteratur, konst men det är kanske för att jag själv inte 
är så intresserad. (Sp1 intervju, 25 november 2016) 

 
    Läraren Sp2 och Sp5 betonar vikten av litteratur i spanskundervis-
ningen eftersom det finns en rik litteraturtradition i Spanien och 
Latinamerika. Genom litteratur kan eleverna få kunskaper om 
traditioner, myter som speglar människors liv under olika tider. 
 

Dessa aspekter är viktiga och de är ett konstant tema i min 
undervisning. Men jag vill också säga att litteraturen kan öppna nya 
synsätt på kulturen. Genom litteratur kan eleverna lära sig en ny värld. 
Vi kan inte prata om språket utan litteratur. (Sp2 intervju, 25 
november 2016) 

 
    Ett utvecklat argument som läraren Sp5 lyfter fram är när han säger 
att alla delar är viktiga. Man kan inte ge en fullständig bild av kulturen 
genom att bara tala om ”värderingar”. Han förklarar hur litteraturen 
speglar arketyper, stereotyper och andra bilder som präglar traditioner 
och företeelser inom kulturen; litteraturen återger dessutom de muntliga 
traditionerna, världsbild och mytologi som omfamnar kulturen och 
olika former från olika miljöer.  
    Läraren Sp4 säger att han känner sig mer säker med grammatiken 
eftersom han inte har fått utbildning om alla dessa aspekter och det är 
svårt att förmedla vidare något som man inte behärskar. Att lärare 
upplever osäkerhet är alltså begripligt men det är en signal att i lärares 
professionella kunnande måste det ingå en kompetens att förstå 
bakgrunden till sin situation (Lahdenperä & Sandström 2015, s.106-
107). 
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 Läraren Sp4 beskriver sin undervisning med fokus på fakta om olika 
spansktalande länder och grammatiken, lite om mat och traditioner. Den 
här modellen ger inte rum för en tillräckligt reflexiv dialog kring det 
kulturella innehållet (Forsman, Björklund & Sjöholm 2015, s.232).   

 
        4.4 För -och nackdelar med interkulturell kompetens 
         Lärarna hävdar att det är många fördelar med att ha interkulturell 

kompetens. De betonar att arbetet med det interkulturella perspektivet 
ger möjligheter till variation i undervisningen där eleverna visar hög 
motivation för att lära sig spanska och kan vara mer aktiva under 
lektionerna.  
    Endast läraren Sp2 påpekar att det blir en nackdel om läraren framför 
sina fördomar då det kan ge en negativ bild. Då kan det ha inverkan på 
hela klassen. ”Och när man använder stereotyper är man inte öppen för 
att kommunicera förutsättningslöst […] (Gudykunst & Kim 2003, 
citerad i Lahdenperä & Sandström 2015, s .108). 

 
  Fördelarna är många. Eleverna kan vara mer motiverade, men jag 

kan också se nackdelar när en lärare använder sig av stereotyper och 
fördomar. Till exempel när man säger att ”alla spanjorer brukar 
komma för sent” och när man väljer material som förmedlas med 
texter som visar till exempel en mexikan med stor sombrero under 
ett träd. Lärarens ansvar är att vara försiktig när de väljer texter och 
bilder.(Sp2, intervju, 25 november 2016).  

 
Läraren Sp4 anser att Skolverket och skolan skulle ha mer inflytande i 
det här temat. 

 
  Fördelar finns det många, t.ex. eleverna skulle vara mer motiverade 

att lära sig språket om de skulle förstå mer av andra kulturer. Det här 
med interkulturell kompetens är något som skolverket och skolan 
skulle reflektera mer över och ha en dialog med läromedelsförfat-
tarna om eftersom vi bor i en globaliserad värld där kontakter och 
respekt för andra kulturer är viktig. (Sp4,interviju, 24 november 
2016).  

 
4.5 Möjligheter att förmedla och reflektera över 
spansktalande länders kultur i spanskundervisningen 
Lärarna säger att möjligheterna är större när det gäller att förmedla och 
reflektera över spansktalande länders kulturer. De förklarar att det finns 
olika moment i undervisningen där eleverna utvecklar språkliga för-
mågor och således sitt eget tänkande genom att samtala, läsa och skriva. 
    Läraren Sp1 säger att han och eleverna pratar mycket om kulturen. 
Att de tittar på film och försöker bjuda in någon som pratar spanska 
som får komma in i klassen och berätta hur de upplever oss och Sverige 
så man kan jämföra Sverige och Mexiko, till exempel.  
    Användningen av metakognitiva strategier (att utmana eleven att 
reflektera över hur de kan lära sig, till exempel: att planera, genomföra, 
utvärderara och korrigerara sig själv) ser Läraren Sp3 som ett värdefullt 
verktyg i sin undervisning. Han själv har undersökt olika strategier och 
han har bekräftat att eleverna kan lära sig mer om de använder sina 
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egna tankar, idéer, erfarenheter och förkunskaper för att se meningen i 
de texter de läser. 

 
I alla arbetsområden bearbetar vi spansktalande länders kulturer 
genom hör-läsförståelse och att samtala. Där kan eleverna visa hur 
mycket de har lärt sig om texterna som de har studerat. Vi pratar 
mycket om vilka strategier de kan använda för att lära sig bättre det 
som de läser och skriver. (Sp3 intervju, 25 november 2016) 

 
    I linje med som det sägs, poängterar Läraren Sp5 vikten av analysen 
om materialet som ett sätt att utveckla elevers interkulturalitet genom 
att ”dekonstruera stereotyper”. Det handlar om att engagera eleven i sitt 
lärande för att kunna analysera, lösa problem, bearbeta materialet och 
dra slutsatser.(Skolverket, 2015)12  

 
Jag försöker reflektera och resonera med eleverna om möjliga 
orsaker till resultat och ”status quo" gällande kulturkunskap. Jag 
försöker överföra material, stoff, idéer, för egen analys. Det är det 
enda sättet att bryta ner okunskap och förutfattande meningar om 
den spanska kulturen i klassrummet och i samhället för övrigt. Man 
kan diskutera och analysera orsak och verkan inom kulturen, 
traditionen, historien och dess utveckling genom kampen mellan 
olika samhälleliga företeelser. Man kan dekonstruera stereotyper. 
(Sp5 intervju, 2 december 2016)  

 
         4.6 Att skapa nyfikenhet och intresse hos eleverna om 

andras kulturer 
         Följande temaområde inriktar sig på min sista frågeställning om hur 

lärare genom språkundervisningen kan ge eleverna redskap för att 
utveckla den interkulturella kompetensen.  

              Läraren Sp1 säger att hon försöker att ta reda på vad de själva är 
intresserade av.  
          

Om vi har någon som spelar fotboll så är det roligare att läsa om 
fotboll i Spanien eller Argentina, till exempel. Jag försöker kolla och 
diskutera vad eleverna är intresserade av, sen undersöker vi hur de 
gör i spansktalande länder”.( Sp1 intervju, 25 november 2016) 

 
             Hos läraren Sp2 har många elever valt att studera spanska språket. 

Det har upplevts som ett priviligierat ämne i skolan men hon påpekar 
också att det kan finnas fördelar och nackdelar. Vidare argumenterar 
hon,  

 
Det är spännande att lyssna på elevers intressen, varför de valde 
spanska och vilka förväntningar de har, och då tycker jag att det är 
en fördel att anpassa undervisningen eftersom språket ses som något 
mer funktionellt och användbart för kommunikation. Men om 
lärarna inte tar upp elevernas intressen då tappar de lusten för 

                                                
12 Skolverket (2015), se De språkliga strategierna. Europeiska språkportfolion. ESP. 
Skolverket. 
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språket och en stor del hoppar av. Det tror jag är en nackdel”( Sp2 
intervju, 25 november 2016) 

 
Läraren Sp3 anser att hans elever är motiverade. Anledningen kan vara 
att han själv kommer från ett land som väcker nyfikenhet och intresse 
för landet i stort.  

 
  Jag gör inte speciell mycket. Mina elever är alltid motiverade, 

kanske är det för att jag kommer från ett latinamerikanskt land. De 
ställer frågor om mitt lands kultur och vill veta hur man bor där 
borta. Jag har visat en video om mitt land. Eleverna tyckte att det var 
intressant. Jag tror att om språklärare har som modersmål språket 
som de undervisar i är det en resurs som kan vara till nytta. (Sp3 
intervju, 29 november 2016) 

 
    Tidigare exempel visar att ”i Sverige finns en outnyttjad resurs 
bestående av akademiker med utländsk bakgrund. Dessa personer kan 
även utgöra en resurs i internationalisering av våra utbildningar genom 
studier och kontakter i sina ursprungsländer” (Lahdenperä 2004, s. 26).  

 
        4.7 Resurser, material eller strategier för att eleverna ska 

kunna utveckla den interkulturella kompetensen 
         Samtliga lärare kunde beskriva olika material, resurser och strategier 

som kan skapa förutsättningar för att utveckla den interkulturella 
kompetensen.  De flesta lärare säger att de vänder sig till andra resurser 
eller material än läromedel och förklarar varför de gör det. En av de, 
läraren Sp4 säger att han framförallt använder sig av läromedlet ¡Vale! 
7, 8, och 9 (läroboken, övningsboken och lärarhandledningen). Ibland 
tittar eleverna på filmer. Han motiverar det med att hans undervisning 
har mer fokus på grammatiken då eleverna ska kunna översätta fraser 
för att använda dem sedan och förstå texterna. 

             Tydligt exempel på detta finns hos Läraren Sp2 och Sp 5 
 

Genom att använda autentiskt material och alla resurser som kan 
aktivera elevernas lärande om interkulturalitet.  Att sätta elever i 
uppmanande kommunikativa situationer. Jag tycker att följa 
textboken hela tiden kan leda till att presentera idylliska, overkliga 
situationer. Man måste utmana eleverna och låta dem vara kreativa.  
Hur jag planerar och strukturerar min undervisning är också centralt, 
det finns en tanke bakom alla kulturella teman. ( Sp2 intervju, 25 
november 2016) 
 
Vi använder många verktyg, bland annat Internet för att hitta olika 
tankar och olikheter om ett och samma ämne. Vi har använt 
skriftliga projekt och de skriver och talar om ett spansktalande land; 
elever forskar och fördjupar sig i dessa länder genom att ifrågasätta 
och sålla bort idéer och material. (Sp5 intervju, 2 december 2016)  

 
    Nyttan av olika resurser anknyter dessa lärare till en kulturreflexiv 
undervisning, där aktiveras en dialog mellan alla komponenter som 
ingår i lärprocessen, det vill säga; eleverna, lärarna och materialet, med 
syftet att inte bara skapa en förståelse för den andra kulturen utan även 
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interkulturella kunskaper för att kunna identifiera sig, och medverka 
med andra människor.  

 
        Övriga kommentarer  

Efter att alla frågor var ställda hade intervjuade lärare möjligheter att 
tillägga andra aspekter angående den interkulturella kompetensen. 
Eftersom deras åsikter kan berika analysen presenteras därefter några av 
deras övriga kommentarer. 
    Läraren Sp2 säger att den interkulturella kompetensen skall vara 
vägledande för förståelsen av andra kulturer, därför förtjänar den en stor 
plats i undervisningen.  Det är inte alla lärare som behärskar det här 
temat. Hon undrar vad Skolverket, högskolan och universitet kan göra 
för att arbetet med interkulturalitet syns i skolan. För henne är den 
interkulturella kompetensens ”respekt för den andra kulturen, det 
innebär respekt för individer”. (Sp2 intervju, 25 november 2016) 
     Läraren Sp5 påpekar att många spansktalande länder återges i bilder 
med många tropiska frukter och gröna träd. Och dessutom illustreras 
dessa länder med fina sandstränder vilket i för sig är väldigt vackert och 
tilltalande. ”Analysen av dessa fina bilder ger också möjligheter för att 
återvända till den riktiga fokusen på språkundervisning: språk, kultur 
och människan”. Vidare säger han, 

 
Vi ser kulturen nästan uteslutande från våra egna perspektiv, men med 
ett bra och gediget redskap kan man se lite längre och flera nyanser. 
För att få perspektiv på hur och vad vi förmedlar i aktuella läromedel. 
(Sp5 intervju, 2 december 2016) 
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       5. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera hur kultur och 
den interkulturella kompetensen uppfattas av grundskolelärare i spanskun-
dervisningen.  
    Kontexten som undersökningen inriktar sig mot är spanskundervisning i 
grundskolan. Lärarnas intervjufrågor ställs i relation till tre frågeställningar. 
Den första frågan handlar om det som framträder som centralt i lärarnas syn 
på kulturens roll i undervisningen. Den andra frågan fokuserar på att ta reda 
på vilka möjligheter den spanska undervisningen ger för att förmedla och 
reflektera över spansktalande länders kulturer. Till sist den tredje frågan 
som söker svaret på hur lärare genom språkundervisningen kan ge eleverna 
redskap för att utveckla den interkulturella kompetensen. 
    I relation till lärarnas syn på kulturens roll i undervisningen blir det rele-
vant att diskutera begreppet interkulturell kompetens. Studiens resultat 
konstaterar att de flesta lärarna inte har fått något tema eller kurs om 
interkulturell kompetens under sina lärarutbildningar. I resultatet 
exemplifieras detta av läraren Sp4. Han tycker att det finns ett behov av 
kunskaper och strategier om hur den interkulturella kompetensen kan 
omsättas i praktiken. ”Av en lärare idag krävs en färdighet att hantera detta, 
att man i möjligaste mån skall kunna delta i interkulturella förhandlingar, 
det vill säga ägna sig åt transformativ didaktik”(Lahdenperä & Sandström 
2015; Borgström 2004; Lundgren 2002).  
    Lika viktig är lärarens roll när det gäller att förmedla kulturen. I 
materialet kommenterar de intervjuade lärarna att dialogen mellan elever 
och lärare skapar betydelsefull reflektion om kulturkunskaperna samtidigt 
som denna kommunikation hjälper till att konstruera och utvärdera 
kunskaperna om andra kulturer. Språket och kommunikationen fungerar 
som ett intellektuellt redskap för att komma vidare i det egna tänkandet. Det 
innebär att läraren genom sina undervisningsmetoder kan ta upp och 
diskutera fördomar och stereotyper som kan hjälpa eleverna att utveckla 
positiva attityder (Vygotskj 1999; Säljö, 2000; Lahdenperä & Sandström 
2015). Det illustreras i Läraren Sp 2.  
 

Mina elever bor här i Sverige och de får en ganska stereotyp bild via 
medier. Spanien är ett semesterland och Latinamerika är fattigdoms länder. 
Den här synen kan förändras genom undervisningen av interkulturalitet. 
(Sp2 intervju, 25 november 2016) 

 
    Läraren skall främja en miljö som kan bidra till en framgångsrik 
interaktion i och utanför klassrummet där eleverna ska utveckla en större 
mottaglighet för spansktalande länders kultur. Dialogen i undervisningen 
utvecklar inte bara elevers tänkande utan är också en modell av och för ett 
fungerande demokratiskt samhälle. ”Att eleverna ska lära sig att lyssna på 
andras röster [...] se andra perspektiv, kunna ställa frågor och leta efter svar 
tillsammans med varandra”(Tornberg, 2002).  

  
 
 
 



 

25 
 

  Å andra sidan accentuerar samtliga intervjuade lärare att de utnyttjar olika 
moment för att prata om spanska och latinamerikanska kulturer där centrala 
områden förekommer, till exempel: traditioner, mat, musik och fakta om 
länderna. I detta material framstår litteratur och konst som de aspekter som 
de tre lärarna behandlar i sin undervisning, Det visar sig att de flesta lärare 
har ett varierande spektrum om vilka aspekter om kulturen som ska 
behandlas. 
    Endast en lärare känner sig obekväm i det här området. Det verkar som att 
kriterierna om varför och vilka aspekter som tas upp i målspråksundervis-
ningen består av lärarens egna erfarenheter och åsikter. De motiverar att de 
har goda kunskaper i dessa teman eftersom deras modersmål är spanska. 
Resultatet visar att det fortfarande finns ett behov av att belysa det som 
kallas ”La cultura con k” (Miquel & Sans 2004) och ”antropologisk kultur” 
(de la Cuesta 2005).  
    En tendens som märks är att lärarna som har bakgrund i ett spansktalande 
land framför mer av sin kultur. De motiverar att de har goda kunskaper i 
dessa teman, eftersom deras modersmål är spanska och de har haft närmare 
kontakter med andra spansktalande länder. Det är något som de ser som 
positivt och enligt dem har det fördelar när det gäller interkulturalitet. 
Anledningen är kanske att trots att det finns olika länder med olika 
kulturella varianter, är spanskan ett ganska homogent språk.  
 

[…] det är inte självklart vilka språkliga varianter och kulturella koder det 
ska fokuseras på i undervisningen, och när det gäller just kulturell 
kompetens ökar hela tiden behovet av en mer generell interkulturell 
kompetens innefattande öppenhet och respekt för olikheter på bekostnad 
av den mer traditionella kulturspecifika kompetensen kopplad till enskilda, 
traditionella målspråksområden (Forsman, Björklund & Sjöholm 2015, s. 
230). 

 
    Ytterligare finns det många fördelar med interkulturell kompetens. Det 
kopplas till ökning av motivation, interaktion och variation i undervis-
ningen. Två lärare ser att det kan uppkomma fördomar. Lärare Sp1 förklarar 
det i sitt svar och den andra lärare Sp5 tillägger det i sina övriga kommenta-
rer. 

      
  Fördelarna är många. Eleverna kan vara mer motiverade och aktiva under 

lektionerna. Men jag kan också se nackdelar när en lärare använder sig av 
stereotyper och fördomar. Till exempel när man säger att ”alla spanjorer 
brukar komma för sent”. (Sp2, intervju, 25 november 2016) 

 
    Det som framträder som centralt i lärarnas syn på kulturens roll i 
undervisningen är lärarnas utbildning och fortbildning, egen erfarenhet, de 
kulturella aspekterna som tas upp. Det handlar också om stereotyper och 
fördomar, samt elevernas motivation och interaktion i interkulturellt lärande 
med syfte att utveckla den interkulturella kompetensen. 
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Jag kommer vidare att presentera slutsatsen på mina sista frågeställningar om 
vilka möjligheter den spanska undervisningen ger för att förmedla och re-
flektera över spansktalande länders kultur och hur lärare genom språkunder-
visningen kan ge eleverna redskap för att utveckla den interkulturella 
kompetensen. 
     Informanterna anser att de olika arbetsområden som behandlas i spansk-
undervisningen ger möjligheter för att tillämpligt förmedla och reflektera över 
spansktalande länders kultur. Elevernas inflytande över vilka teman som skall 
diskuteras verkar vara en orsak till motivation. Detta går att koppla till 
tidigare studier som säger att det är värdefullt att i undervisningen skapa 
möjligheter till inlevelse för den ”andra och annorlunda” människans 
situation och behov (Lahdenperä 2004; Borgström 2004; Tornberg 2002) 
    Nyfikenhet och intresse är de aspekter som enligt alla lärarna bidrar till 
elevens lärande och reflektion. Denna reflektion förekommer genom att 
läraren vänder sig till ”induktiv metod och att kontrastera” (Borgström 2004).  
   Läraren Sp3 understryker vikten av att vända sig till metakognitiva 
strategier, han säger att: 

 
     När det gäller metakognition pratas mycket om vilka strategier de 

(eleverna) kan använda för att bättre lära sig det som de läser och 
skriver. (Sp3 intervju, 25 november 2016) 

 
    Utifrån detta kan man konstatera att när läraren arbetar med strategier som 
gynnar interkulturell förståelse stimuleras elevens förmågor att uttrycka sin 
uppfattning om samhället, samtidigt som de utvecklar språkliga förmågor. 
Det ”innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och 
samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika 
situationer” (Skolverket 2016, Lgr11). 
    Det är lärarens ansvar att skapa öppenhet och förståelse för kulturen i olika 
spansktalande länder. Det är lärarens interkulturella kompetens och arbetssätt 
som kan leda till en värdefull diskussion där både elever och lärare kan lära 
sig mer och effektivare. Det stämmer i den didaktiska utmaningen, som 
innebär att skapa ett ”föreställningsbyggande klassrum” (Lundgren 2002; 
Forsman, Björklund & Sjöholm 2015) 

           I resultaten framgår att lärarna tillämpar olika resurser, material och 
strategier. Det visar sig att lärarnas kompetens och erfarenhet att välja tema 
och material är av stor betydelse för att kunna aktivera elevernas kulturella 
kunskaper genom till exempel, filmer och autentiska material. Dessutom är 
lärarens attityd till den andra kulturen tillsammans med arbetssättet andra 
faktorer som möjliggör det. Undervisningens innehåll och arbetssätt måste 
öka förståelsen för hur stereotyper och fördomar påverkar kommunikation 
och våra sociala relationer (Lahdenperä & Sandström 20015; Borgström 
2004; de la Cuesta 2005). Undervisningen måste planeras utifrån didaktiska 
överväganden och kunskaper om hur man kan undervisa, hur man skapar 
kontakter med eleverna och får dem intresserade och hur lärandet blir möjligt 
(Säljö, 2015 s.20). Kommunikation i klassrummet spelar en stor roll som 
verktyg för att utveckla de interkulturella kunskaperna. Det är precis den 
kommunikativa interaktionen som är instrumentet för att skapa förutsätt-
ningar för kunskapsutvecklingen. 
    En annan aspekt som tre av de intervjuade lärarna uppmärksammar är hur 
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fakta i läroboken förmedlas. Att det tydligen är mycket fakta om Spanien, 
Mexiko och dess regioner och städer, medan de andra länderna behandlas i 
mindre utsträckning. Det är ”Spanien som är landet för rekreation, fritid 
medan många spansktalande länder återges i exotiska bilder. Texterna 
illustrerar dessa länder med fina sandstränder vilket är i för sig väldigt vackert 
och tilltalande”(Läraren Sp5). Detta kan leda till potentiella kulturella 
problem eftersom eleverna kan få en begränsad och falsk vision av 
spansktalande länders kultur. Att endast använda läroboken är inte tillräckligt 
för att spegla verkligheten när det gäller det språkliga och kulturella 
innehållet i språkundervisningen (Forsman, Björklund & Sjöholm 2015; 
Borgström, 2004). Som (de la Cuesta 2005, s. 63) har påpekat i sin studie: 
”man kan se stora skillnader i hur man presenterar kulturen, vad man 
presenterar och hur mycket kultur man presenterar i de olika böckerna”. 
Intervjuade pedagoger anser att språklärarna behöver vända sig till andra 
didaktiska resurser som komplement till läroboken, t.ex. de digitala 
resurserna. Där kan eleverna motivera sig och engagera sig i det kulturella 
temat. Den skriftliga och den muntliga interaktion mellan läraren-elever-
kulturinnehåll skapar ”en progression från enkla till mer komplexa 
förståelsemodeller där reflektionsförmåga och helhetsförståelse kan utvecklas 
parallellt med grundläggande faktakunskaper”(Forsman, Björlund & Sjöholm 
2015, s. 231). 
    När det gäller de interkulturella kunskaperna handlar det inte om att 
förmedla och lära ut färdiga kunskaper utan att vara aktiv i olika typer av 
information (Lorenz & Bergstedt 2006). Därför krävs av lärarna i dagens 
samhälle social och interkulturell kompetens. Stereotyper och fördomar är 
något som skaffas utifrån sina egna och andras värderingar. Det är viktigt att 
öka kunskaperna för att kunna skilja mellan fakta och stereotyper (de la 
Cuesta 2005).  
 

      Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att belysa hur kulturen och den interkulturella 
kompetensen uppfattas av grundskolelärare i spanskundervisningen. De 
perspektiv och teorier kring interkulturell kompetens som diskuteras i studien 
har haft stor betydelse för att analysera problematiken om kulturen i 
språkundervisning. Utifrån det perspektivet undersöktes hur lärare arbetade 
med och uppfattade begrepp som kultur och interkulturell kompetens. 
Metoden som användes i uppsatsen var den semi-strukturerade intervjun. De 
flesta intervjuade lärarna upplevde att det finns brister i lärarutbildningen när 
gäller vilken kultur som skall undervisas och hur den interkulturella 
kompetensens skall utvecklas. Däremot verkade det finnas stort intresse hos 
lärarna för att arbeta med olika kulturella teman i undervisningen. I resultaten 
framgick att lärarna har tillgång till olika resurser, material och strategier för 
att kunna ge eleverna förutsättningar att utveckla den interkulturella 
kompetensen och för att de skall känna sig delaktiga i klassrummet samt i 
möte med andra kulturer. 
    Undersökningen kom också fram till att lärarnas roll är avgörande för att 
eleverna skall kunna förstå den andra kulturen och för att motverka 
stereotyper och fördomar. Dialogen mellan elever och lärare är en aspekt som 
pedagoger anser vara viktigt.  Genom att skapa kommunikativa och betydel-
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sefulla arbetssätt i undervisningen kan eleverna kommunicera framgångsrikt i 
interkulturella situationer.  
 

      5.1 Förslag till vidare forskning 
       Två variabler som i detta examenarbete nämnts är lärarens ålder och erfaren-

het. Det kan vara intressant att undersöka om dessa variabler kan påverka lä-
rarens sätt att tillämpa kunskaper om kultur och interkulturell kompetens i 
språkundervisningen. Att forska inom detta ämne skulle ge ett vetenskapligt 
underlag för att möjliggöra en kontinuerlig kompetensutveckling hos 
språklärare. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Följebrev till informanter  
 

14 november 2016 
Hej! 
 
Jag heter Barbarita P Carlsson och studerar vid högskolan i Dalarna. Studien som 
genomförs handlar om att beskriva och analysera hur den interkulturella 
kompetensen uppfattas av grundskolelärare i spanskundervisningen. 
Undersökningen tar hänsyn till Vetenskapsrådets rekommendationer. Deltagandet i 
undersökning är konfidentiellt och medverkan är naturligtvis frivillig. 
Intervjudeltagarna kommer att vara helt anonym i denna studie och jag kommer att 
följa de etiska regler som framkommer i forskningsetiska principer inom 
humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (1990, s.7).  
Enligt de etiska reglerna bör det finnas ett samtycke mellan båda parter. Det 
informerade samtycket innebär att intervjudeltagarna deltar frivilligt och har rätt 
att dra sig ur när som helst.  Som intervjudeltagare har du tillgång till utskrifter, 
vilket är från muntligt samtal till skriven text. 
 
Med vänlig hälsning 
Barbarita P Carlsson 
Epost: barbarita.carlsson@akademi.bastad.se  
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      Bilaga 2. Frågor i semistrukturerad lärarintervju 
 
  

1. När du studerade till språklärare ingick det i dina studier någon kurs eller 

litteratur som berörde den interkulturella kompetensen?  

2. Hur ser du på din roll när det gäller att skapa förutsättningar för att 

förmedla andras kulturer i spanskundervisningen?  

3. Vilka av följande aspekter av kulturen är det centrala i din undervisning? 
 

Värden 
Traditioner (mat, musik)  
Litteratur och konst 
Fakta om olika länder 
Övriga 
 

4. Vilka för och nackdelar ser du som språklärare med interkulturell 

kompetens i spanskundervisningen?  

5. Anser du att de olika arbetsområden som behandlas i din 

spanskundervisning ger möjligheter för att tillämpligt förmedla och 

reflektera över spansktalande länders kulturer? Motivera ditt svar. 

6. Hur kan du som lärare skapa nyfikenhet och intresse hos eleverna om 

andras kulturer? 

7. Vilka resurser, material eller strategier använder du för att eleverna ska 

kunna utveckla den interkulturella kompetensen? Kan du ge några 

exempel? 

8. Finns det något som du vill tillägga? 
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    Bilaga 3. Lärarens uppgifter 
 
 

Tabell 1. Lärarens uppgifter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
	  
	  
 
	  

Deltagarens 
kod 

Ålder Modersmål  Kurs som 
undervisar 

Antal års 
erfarenhet 

Utbildning  

Sp 1 39 svenska 8 13 Spanska, svenska och 
geograf 

Sp 2 54 spanska 7-8 24 Spanska 

Sp 3 39 spanska 7-9 4 Spanska, religion 

Sp 4 60 svenska 7-9 25 Spanska, matematik 
och kemi 

Sp 5 56 spanska 7-9 10 Spanska och engelska. 


