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detta material är en sammanställning och 
redigering av ett kartläggnings- och dis-
kussionsmaterial, i samarbete med nVl- 
nätverket för vuxenvägledning och vuxen-
vägledare med olika bakgrund, verksamma 
inom olika institutioner och organisationer 
i danmark, finland, på färöarna, grönland, 
Island, och i sverige under år 2011.

utifrån ovanstående frågeställning har 
diskussioner förts och frågor väckts som 
syftar till reflektioner kring vägledarens 
praktik och utveckling av den mångkultu-
rella kompetensen.



saMManfattnIng
Mångkulturell vägledning kräver, av den professionella 
vägledaren, en fördjupad reflekterande insikt om sig 
själv, sin egen kultur och de egna värderingarna samt 
kunskap om omvärlden och dess förutsättningar och vill-
kor. dessutom krävs förmåga att omsätta detta samtals-
tekniskt och vägledningsmetodiskt.

Förhållningssätt och bemötande i vägledningssituatio-
nen är det avgörande för utfallet av vägledningen

Den kulturella kompetensen besitter vägledaren i 
medvetenheten om sig själv samt utifrån det engage-
mang och den intuition vägledaren har

Specifika metoder och modeller för mångkulturell 
vägledning saknas.

Medvetenhet och engagemang

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

sammanställningen av svaren utifrån diskussionerna 
kan sammanfattas med nedanstående rubriker:



InlednIng
Vuxenvägledning är en viktig del av  

ett livslångt lärande, såväl i ett nordiskt 
som i ett europeiskt perspektiv.

det nordiska nätverket för vuxenvägledning 
har som sin främsta uppgift att kartlägga, undersöka 
och reflektera över vuxenvägledarens professionella 
kompetens samt möjlighet till kvalitetshöjande kom-
petensutveckling inom professionell vägledning.

Mångfalden av kulturer, mobiliteten 
på arbetsmarknaden, ökade och otydliga 
kompetenskrav, strukturella omvärldsföränd-
ringar bl.a. ställer stora professionella krav 
på vägledaren i mötet med individen. En 
nödvändig utgångspunkt i dessa situationer är, 
för vägledaren, att medvetandegöra sin egen 
kulturella bakgrund, sina värderingar och sin 
egen ståndpunkt för hur lärande sker.

syftet med arbetet har varit att få en djupare 
kunskap om de nordiska vägledarnas praktiska 
erfarenheter av och uppfattning om vad månkultu-
rell vägledning är för dem samt på vilket sätt man 
metodiskt går till väga i dessa möten.



Vägledning
I denna skrift använder NVL den definition av vägled-
ning vilken OECD och CEDEFOP använder i OECD:s 
publikation Career Guidance; A Handbook for Policy 
Maker (2004 s 11).

Mångkulturalitet
Kultur i sig är ett neutralt begrepp som innefattar en grupps 
samlade erfarenheter och vad som kännetecknar just den 
gruppen. 

Bakgrund

kultur dikterar vad vi gör, hur vi gör och 
varför. Kultur är en mekanism vi använder för att 
skilja mellan ”vi” och ”dom”, oftast med ”vi” som 
norm. Eventuella problem med kultur uppkom-
mer då olika kulturer möts.

Varje människa åstadkommer en unik 
kulturell syntes i sitt eget liv, hon bär inom 
sig möjligheten att prioritera, än sig själv 
som individ än sig själv som social varelse. 
Vilken tendens som dominerar hos en 
enskild person bestäms av både personliga 
faktorer såsom läggning och livssituation, 
som sociala faktorer, kulturarv och sam-
hällsstruktur (Sjögren, A 1993:18).



Mångkulturell vägledning syftar till att kunna 
se olikheterna och likheterna samt att lyfta fram, 
det för individen och samhället, utvecklingsbara och 
användbara, Ringström (2009).

den mångkulturella vägledningens antagande är 
att människor är lika men ändå olika och att olikhe-
terna kan förklaras med bl.a. kulturella skillnader.

definitionerna ovan har underlättat för nätver-
ket att gå vidare med några allmänna frågeställning-
ar, som sedan har följts upp av mera specifika frågor 
inför forumdiskussionerna:

är mångkulturell vägledning specifik?

kräver mångkulturell vägledning specifika  
kompetenser av vägledaren?

	 	 Mångkulturell 
VäglednIng



för att kunna få en reflekterande jämförelse 
utifrån de frågor forumgrupperna diskuterat, 
har vi valt att ta del av den forskning launikari 
och puukari (2005) har genomfört. 

launikari och puukari har i sin forskning kom-
mit fram till att det krävs en ram av kompetenser 
för att en kvalitetsmässigt tillfredställande vägledning 
skall kunna genomföras i mötet med olika kulturer.

nedan lyfts de rubriker fram som utgör 
ramarna för den mångkulturella vägledning-
en enligt Launikari och Puukari (2005).

Vägledaren bör ha en medvetenhet om 
de egna värderingarna 

Vägledaren bör ha en förförståelse för 
den världsbild som en sökande från  
en annan kultur har

Vägledaren bör inse de kulturella 
begränsningar som finns i användandet 
av traditionella metoder och utveckla 
lämpliga medlande tekniker.

forsknIng



representanterna i nätverket har samlat ett antal 
vuxenvägledare (c:a 10–15 deltagare) vid olika till-
fällen för att reflektera över samt diskutera, de i 
nätverket, tidigare utarbetade frågorna (se nedan).

för att kunna besvara 
frågan om det krävs specifik 
kompetens för mångkulturell 
vägledning, tydliggörs här en 
definition av vad vägledning 
generellt är.

Vilket tidigare nämnts 
använder nätverket den 
generella definitionen av 
vägledning ur ett europeiskt 
perspektiv, (OECD, Career 
Guidance ; A Handbook for 
Policy Makers (2004 s 11).

Vägledning i praktiken, 
i det konkreta mötet mellan 
vägledaren och den vägled-
nings sökande, kan definieras 
som en förhandling mellan 
vägledaren och individen om 
individens möjligheter, förut-
sättningar och villkor om att 
få tillhöra samhället på ett så 
respektfullt sätt som möjligt. 
I detta möte, i denna för-
handling, krävs, av vägledaren, 
specifik kompetens utifrån 
individ och situation.

foruMdIskussIonerna

   Individ samhälle

Vägledning



frågorna för
foruMgrupperna 

att dIskutera

Vad är en kulturell kompetens?1

Hur vill jag definiera min nuvarande kulturella kompetens?2

Varifrån har jag fått min kulturella kompetens?

I vilken situation är jag medveten om att 
jag använder min kulturella kompetens?

Vad är det jag gör då jag använder mig av min kulturella kompetens?

Vilken metod har jag upplevt som framgångsrik 
i vägledningssituationen?

Vilket stöd behöver jag, 
och av vem, för att vidareut-
veckla min kulturella kompe-
tens?

Vilken litteratur inom området 
kan jag rekommendera andra att 
ta del av?
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BearBetnIng

anteckningarna från de olika forumdiskus-
sionerna har sammanställts i efterhand. 

utifrån de svar vägledarna lämnat kunde nätverket utläsa vissa 
teman eller rubriceringar som senare kom att användas för att sys-
tematisera vägledarnas erfarenheter av, och uppfattningar om vad 
mångkulturell vägledning är och vad som krävs av vägledaren.

I första hand framkom tre olika huvudrubriker i underlaget som 
kan tolkas som överensstämmande med analysmodellen nedan.

Medvetenhet och engagemang

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

för att få en överblick av resultatet har vi valt att illustrera 
detta genom att använda den analysmodell man i Scottland an-
vänder sig av för att kvalitetssäkra vägledningen. (QAA Scottish 
benchmark Career Guidance statement (2007). Se fig.



MedVetenHet 
ocH 

engageMang

koMpetenser

färdIgHet 
ocH             

förMåga

                                                   
kunskap 

ocH 
förståelse



resultat

efter bearbetningen av vuxenvägledarnas diskussioner i 
de representerade länderna diskuterades i vilken utsträckning resul-
tatet speglade den kunskap och de erfarenheter nätverkets repre-
sentanter själva hade vid denna tidpunkt.

 
nätverket enades om att resultatet är 
representativt enbart utifrån de diskussio-
ner som förts vid angivna tillfällen, men kan 
bekräfta den erfarenhet, de tankar och den 
kunskap nätverkets medlemmar har. 

resultatet kan också sägas spegla resulta-
tet i Launikaris och Puukaris (2005) forskning 
i vilken framkommer att vägledaren bör ha 
en medvetenhet om sig själv, ha en förförstå-
else av omvärlden samt relevanta färdigheter.

användningen av resultatet kan vara av reflek-
terande karaktär, underlag för vidare diskussioner 
eller handlingsinriktat.

nedan presenteras det resultat som framkom-
mit utifrån tidigare nämnda huvudrubriker samt 
vägledarnas uppfattningar om hur de bäst kan 
utveckla sin kompetens.



 		

MedVetenHet ocH 
engageMang

Att uppskatta den andra personen som en 
individ och en representant för sin kultur

Att vara ödmjuk

Att respektera och vara intresserad av andra 
kulturer och vara nyfiken

Att vara öppen och vilja mötas

Hög medvetenhet om min egen ryggsäck

Att hitta nya dimensioner hos sig själv som vägledare

Att kunna omstrukturera de egna värderingarna och 
att vara vaksam på de egna ”skuggsidorna”

Vägledaren måste vara i balans med sin egen kultur

röst: …”vägledning skall ses i relation till individens 
sätt, förutsättningar och villkor att göra val utifrån 
tillgängliga alternativ och möjligheter”.



kunskap ocH 
förståelse

Grundfakta om samhället, kultur och de alternativ som finns möjliga

röst: 

Känna till barriärer i arbete och utbildning, både 
formellt och informellt

Känna till miljöer där mångfald betraktas 
som en resurs

Bygga på en bred definition av kultur och mångfald

Fokus på individen i dennes sammanhang

Man måste tåla det okända och ostrukturerade

Kulturell kompetens förändras under tid

Både vägledare och vägledd är del av sin kultur

Kulturell kompetens är insikt, utsikt och framsikt

Mötet är viktigare än kultur

…”vägledarens professionella kompetens syns i 
den individuella personens sätt att göra val bland 
de möjligheter och alternativ som erbjuds”.
	



färdIgHet ocH 
förMåga

Att vara empatisk

Förmåga att kunna underlätta delaktighet och sammanhang

Att kunna lyssna/lyssna av

Att ställa relevanta frågor

Att se kontext och helhet

Att balansera de olika kulturerna

Att vara resurs- och möjlighetsorienterad

Att konkretisera sammanhang

Att vara handlings- och aktivitetsinriktad

Att använda visualiserande material

Att informera och skapa kartläggningsmaterial

Att använda gruppen

Att känna till validering och valideringsprocessen

röst: …”när man glömmer vem man 
samtalar med är man kompetent”.



Vägledarens Väg att 
utVeckla sIn koMpetens

Genom livserfarenhet

Genom att vidga sina perspektiv

Genom media

Genom möten

Genom utbildning

Genom reflektion

Genom strukturerade sammankomster med sina  
kollegor/kollegahandledning

Genom att ta del av ny forskning

cItat: ”Before He BecaMe a MIgrant 
He was a HuMan BeIng!”  
Shahamak Rezaei, Ph.D, Associate Professor. 
Roskilde University



att reflektera 
VIdare öVer

Vägledare bör vara mera uppmärksamma på 
förhållandet mellan vägledning – pedagogik – 
information

Vi tillhör alla, var och en, en kultur i en eller annan 
mening, som omsluter oss eller utesluter oss. 

Vara medvetna om förståelse kontra  
kategorisering, den etiska dimensionen

Vara medvetna om balansen mellan 
det personliga – det intellektuella – det 
kulturella

Vara uppmärksam på betydelsen av  
den egna kulturella identiteten

alla strävar vi efter en tillhörighet i gruppen och i sam-
hället. För vägledaren är mötet och samtalet i väglednings-
situationen en respektfull och etisk balansgång.

Vägledningsmodellen (se fig. härintill) kan ses som en 
grundmodell för de överväganden vägledaren bör göra 
inför varje enskilt möte.
	 								



VäglednIngsModell 
för Mångkulturell 

VäglednIng
																																															

berättelse

den 
sökande

förhållningssätt
föreställningar
fördomar
teori/praktik
Verktyg bl.a.

Vem är jag?
Vad kan jag?
Vad vill jag?
Vilka möjligheter finns för mig?

alternativa 
lösningar

handling

Vägledare

mål
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