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Internationalisera mera på hemmaplan: 
Lärarstudenters erfarenheter av utbildningens 

internationella dimensioner 

Zoi Kefala, Nafsika Alexiadou & Linda Rönnberg

ABSTRACT

Det här kapitlet undersöker lärarstudenters upplevelser av så kallad interna-
tionalisering på hemmaplan (IPH) och hur exempelvis interkulturella och in-
ternationella dimensioner inlemmas och kommer till uttryck i undervisningen. 
Den svenska högskolan har en historia av att arbeta proaktivt med internation-
aliseringsfrågor, men det har ofta kommit att förstås som en fråga om mobilitet 
och utbyten av olika slag. På senare tid har även IPH lyfts fram som en allt 
viktigare internationaliseringsambition för landets lärosäten (SOU 2018:3). I 
detta kapitel analyseras intervjuer med 23 studenter från olika program inom 
lärarutbildningens område. Resultatet visar att även om studenterna resonerar 
mycket insiktsfullt om såväl interkulturella kompetenser som färdigheter är de 
internationella dimensionerna de mött i sin utbildning starkt begränsade. Lärar-
utbildning som kunskapsfält uppfattas i mångt och mycket som en utbildning 
orienterad mot den nationella sfären och det påverkar hur studenterna möter de 
ämnesmässiga inslagen i utbildningen liksom hur de förbereds för det framtida 
yrkeslivet. En central slutsats utifrån studenternas berättelser är att det finns 
ett betydande utrymme för att utveckla goda interkulturella och internationella 
lärmiljöer som kan möta de krav som ställs på såväl en högkvalitativ utbildning 
som i den kommande yrkesutövningen. 

INLEDNING

1  Projektet heter ”Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige” 
och finansieras av Vetenskapsrådet 2019-2023, Dnr 2017-03434. Det övergripande syftet är att öka kunskapen om hur högskolans 
internationaliseringsprocesser styrs, vilka resultat de får samt hur lärosäten, medarbetare och studenter påverkas.  

Det här kapitlet bygger på resultat från 
ett pågående forskningsprojekt som un-
dersöker internationalisering i svensk 
högre utbildning1. I detta kapitel lyssnar 
vi till studenternas röster och deras erfar-
enheter av hur internationella dimension-
er kommer in i deras utbildningsprogram 
inom lärarutbildningens område, med ett 

särskilt fokus på deras upplevelser av as-
pekter som rör så kallad internationaliser-
ing på hemmaplan (IPH). Vi kopplar vår 
analys till det ämnesmässiga fältet ped-
agogiskt arbete i relation till bland annat 
användningen av interkulturella och inter-
nationella kunskaper och perspektiv inom 
lärarutbildningen. Det finns onekligen en 
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tydlig politisk förväntan om att de olika 
lärarutbildningarna ska hjälpa studenterna 
att utveckla interkulturell och internationell 
kompetens och relevanta färdigheter. Inter-
nationalisering på hemmaplan kan i detta 
sammanhang fungera som ett sätt att ge 
studenterna efterfrågade internationella 
erfarenheter och kompetenser. Vi vet dock 
mycket litet forskningsmässigt om och hur 
detta arbete görs på lärarutbildningarna. 
Dessutom har lärarstudenter sällan stått 
i fokus för forskning om IPH. Exempel-
vis Abraham & von Brömssen (2018) och 
Svensson & Wihlborg (2010) har efterlyst 
ökad kunskap om internationaliseringspro-
cesser och deras påverkan på svensk hög-
skoleutbildning. Syftet med detta kapitel är 
att bidra till den tidigare forskningen genom 
att lyfta fram a) hur lärarstudenter själva 
beskriver att de möter internationalisering 
i deras utbildningar, b) vilka begränsning-
ar och möjligheter som de kan identifiera 
samt c) hur de beskriver det blivande yrkes-
områdets nationella och internationella 
kunskapsbas. 

I det följande kommer vi inledningsvis 
att föra en teoretisk och begreppslig diskus-
sion om internationalisering och IPH med 
utgångspunkt i tidigare forskning. Sedan 
beskrivs material och metod närmare. Där-
efter följer de empiriska resultaten i form av 
tre teman som utkristalliserats i littera tur-
genomgången och intervjumaterialet. Den 
avslutande diskussionen lyfter fram inter-
vjustudiens huvudsakliga resultat och åter-
kommer till frågan om pedagogiskt arbete i 
en global tid liksom till implikationerna av 
vad som framkommit i studenternas berät-
telser om internationalisering.

PERSPEKTIV PÅ 
INTERNATIONALISERING 
I HÖGRE UTBILDNING

Under de senaste 30 åren har begreppet in-
ternationalisering varit ett flitigt förekom-
mande honnörsord inom högskolesektorn, 

såväl internationellt som i Sverige. Ett ge-
nomgående grundantagande har varit att 
internationalisering är viktigt för att för-
bättra kvaliteten i högre utbildning, som 
exempelvis i de Wits ofta åberopade defi-
nition där internationalisering ska bidra till 
att ”förbättra den högre utbildningens mål 
och funktioner samt dess genomförande 
och på så vis höja kvaliteten på utbildning 
och forskning” (de Wit, 2011, s. 7, se även 
Jacob & Meek, 2013; Streitwieser, 2014). 
Internationalisering av högre utbildning har 
ofta kretsat kring frågor om studenters och 
lärare/forskares internationella mobilitet 
och frågor om IAH har i sammanhanget 
haft mindre utrymme och betydelse (se även 
Stier, 2018). 

Internationalisering är emellertid varken 
något entydigt eller väldefinierat begrepp 
utan ges olika betydelser beroende på sam-
manhang och användare. Dess innebörd 
anpassas till och formas av dess sociokul-
turella kontext (Yang, 2002). Internation-
alisering kopplas vanligtvis samman med 
rörlighet och ökad studentmobilitet och 
forskarutbyten, inte sällan med en ekon-
omisk/kommersialiserad eller teknologisk 
slagsida (Altbach, 2013). Samtidigt finns 
en pågående och mer kritiskt orienterad 
hållning i litteraturen, inte minst vad gäller 
värdet för studenterna i en så kallad ’om-
fattande’ internationaliseringsansats (’com-
prehensive internationalization’, Hudzik, 
2015) när all högskoleutbildning ska om-
fatta internationella och globala perspektiv. 
Dessa perspektiv kan ställas i relation till de 
mer instrumentella ansatser som också åter-
finns i litteraturen, där utveckling av nya 
innehåll, sammanhang, kunskapsutbyten 
och interkulturella möten lyfts fram som 
eftersträvansvärda (Gacel-Avila, 2007; Stier, 
2003). För att nå den typen av eftertraktade 
mål och utveckling finns det i huvudsak två 
slags vägar, nämligen a) internationaliser-
ing via utresande mobilitet (’på bortaplan’) 
och b) via åtgärder som främjar interna-
tionalisering ’på hemmaplan’, med målet 
att skapa ett lärande som genomsyras av 
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relevanta internationella dimensioner vid 
det egna lärosätet (Mittelmeier m. fl., 2020). 
Denna studie är förankrad i det sistnämnda 
perspektivet.

Internationalisering och 
svensk högre utbildning
Internationaliseringsfrågorna har varit ak-
tuella under flera decennier i Sverige men 
accentuerades inte minst vid inträdet i EU 
och via det så kallade Bolognasamarbetet. 
En nationell strategi för internationaliser-
ing av högre utbildning beslutades år 2005 
(Prop. 2004/05:162). År 2017 beslutade 
regeringen att uppdra åt en särskild utre-
dare att bland annat föreslå nya mål och en 
ny nationell strategi för internationaliser-
ing i högre utbildning. Målet var att öka 
Sveriges attraktivitet som studiedestination 
och kunskapsnation (Kommittédirektiv, 
2017). Utredaren redovisade sina slutsatser 
i två omfattande rapporter (SOU 2018:3; 
SOU 2018:78), som bland annat innehöll 
förslag på nya mål och en ny internation-
aliseringsstrategi med fokus på ett mer in-
tegrerat och systematiskt internationaliser-
ingsarbete. Detta arbete ska omfatta såväl 
regerings- och departementsnivå och myn-
digheter inklusive lärosätena, dess personal 
och inte minst de enskilda studenterna. IPH 
lyfts som ett centralt verktyg för att inter-
nationalisering ska nå ut till alla studenter 
(Alexiadou & Rönnberg, 2021). 

Ett av de åtta målen i förslaget till ny in-
ternationaliseringsstrategi (SOU 2018:3) är 
att se till att alla studenter som tar examen 
från högskolan har utvecklat sin interna-
tionella förståelse och interkulturella kom-
petens. Därför föreslår utredaren att hög-
skolelagen ska ändras så att det understryks 
att de förmågor studenterna utvecklar un-
der utbildningen ska kunna användas i ett 
internationellt eller interkulturellt samman-
hang (SOU 2018:3, s. 22). Utredningarna 
ska ses som en fortsättning på tidigare för-
da debatter om internationalisering på den 
högre utbildningens område (Svensson & 
Wihlborg, 2010). En central och återkom-

mande problematik i dessa diskussioner har 
varit den generellt låga rörligheten bland 
svenska studenter. Det gäller inte minst 
den ytterst låga internationella mobiliteten 
hos studerande på lärarutbildningar (UKÄ, 
2019; se även Abraham & von Brömssen, 
2018; Nilsson, 2019). År 2009 noterade re-
geringen att studentmobiliteten inom ramen 
för lärarutbildningen minskat och under-
strök ”vikten av internationell erfarenhet 
för lärare i skolan, både som ett medel för 
att öka kvaliteten i den egna utbildningen 
och för att de lättare ska kunna inspirera 
eleverna till att själva förlägga en del av 
sina studier eller sin praktik utomlands” 
(Prop. 2009/10:89, s. 39-40). Trots denna 
politiska viljeriktning är mobiliteten inom 
lärarutbildningen fortsatt mycket låg. Som 
en illustration var det ungefär en procent av 
de som examinerades från förskollärarpro-
grammet år 2017/18 som hade erfarenhet 
av att ha studerat utomlands, jämfört med 
48 respektive 41 procent av studerande med 
civilekonom respektive juristexamen (UKÄ, 
2019). Givet den låga mobiliteten på lära-
rutbildningarna kan internationalisering 
på hemmaplan vara ett centralt verktyg för 
att åstadkomma de mål och förväntningar 
som finns i de politiska reformdokumenten 
(Prop. 2009/10:89; SOU 2018:3).

Internationalisering på hemmaplan
Idén om IPH dök upp i högskolevärlden i 
Europa och i Sverige på 1990-talet. Precis 
som ”internationalisering” har begrep-
pet ”internationalisering på hemmaplan” 
definierats av flera olika forskare (se t ex 
Knight, 2004; 2006; Leask, 2015; OECD, 
1996; Wächter, 2003). I det här kapitlet an-
vänder vi oss av Beelen & Jones (2015, s. 
69) definition, där IPH ”innebär att inter-
kulturella och internationella dimensioner 
inlemmas i alla studenters kursplaner och 
erfarenheter under hela studiegången”. En 
bärande tanke är att alltså IPH medverkar 
till att studenterna utvecklar exempelvis 
interkulturell kompetens utan att ha stud-
erat utomlands eller att de varit geograf-
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iskt rörliga (Soria & Troisi, 2014). Fokus 
ligger alltså på studenter som läser vid 
sitt ”hemmauniversitet” och inte sällan i 
en ganska homogen kulturell kontext där 
utvecklingen av interkulturella färdigheter 
är central (Harrison, 2015; Robson, Almei-
da, & Schartner, 2018). Denna form av 
internationalisering är således inriktad på 
lärandesituationer på hemmaplan, som ex-
empelvis införandet av interkulturell peda-
gogik och skapandet av kulturellt lyhörda 
och inkluderande undervisningspraktiker 
(Hellsten & Reid, 2008). Dagens studenter 
lever i mångkulturella samhällen och i det 
kommande yrkeslivet kommer de att möta 
och arbeta med människor som har en an-
nan bakgrund än de själva. Kanske kommer 
de även att arbeta i andra länder (Crowther 
m.fl., 2000). Även om IPH har rönt tillta-
gande forskningsmässigt intresse  (Harrison, 
2015) finns det flera som påtalat vikten av 
ytterligare studier och kunskapsbehov inom 
området (Robson, Almeida & Schartner, 
2018; Wihlborg & Robson, 2018). 

En genomgång av litteraturen ger vid 
handen att IPH kan delas upp i tre dimen-
sioner; mångfald som tillgång, internation-
aliserat kursinnehåll och kulturellt lyhörd 
pedagogik (Harrison, 2015). Mångfald som 
en tillgång är en dimension av IPH som sät-
ter interkulturalitet i centrum. Det handlar 
dels om mötet mellan hemmastudenter 
och internationella studenter och dels om 
interaktion mellan studenter med olika 
kulturella bakgrunder (Harrison, 2015). I 
detta sammanhang har exempelvis språk-
barriärer (Ippolito, 2007), kulturskillnader 
eller rädsla att förolämpa (Dunne, 2009; 
Peacock & Harrison, 2009) lyfts fram. 
Bristen på interaktion gäller både inom och 
utanför studierna (Hyland, m.fl., 2008). 
Undersökningar som funnit positiva exem-
pel på interaktion mellan internationella 
studenter och hemmastudenter vittnar om 
att det är viktigt att  hemmastudenterna vi-
sar nyfikenhet, intresse och omsorg (Dunne, 
2013) samt innehar goda kunskaper i främ-
mande språk, mångkulturell erfarenhet 

och en generell öppenhet (Harrison, 2012, 
se även Baldassar & McKenzie, 2016; Jon, 
2013). I detta sammanhang är det också 
centralt att universitetslärarna kan och vill 
tillämpa en kulturellt lyhörd pedagogik som 
ger akt på angelägna globala frågor (Clif-
ford, 2005; Robson, Almeida & Schartner, 
2018). Bell (2004) fann i sin studie att uni-
versitetslärarnas åsikter om IPH gick isär. 
Å enda sidan ansåg universitetslärare att 
t ex internationalisering av kursplaner är 
viktigt av pedagogiska och sociala skäl. Å 
andra sidan ansåg vissa universitetslärare 
att en sådan utveckling kunde ta tid och 
utrymme från undervisningen och i värsta 
fall skada ”ämnets integritet” (Bell, 2004, 
s. 5). Liknande resultat redovisas också av 
bland annat av Sawir (2011) och Hyland 
med kollegor (2008). 

Ett internationaliserat kursinnehåll 
omfattar exempelvis kunskap om interna-
tionella frågor, kunskap om andra länder 
och kulturer, användning av främmande 
språk, utveckling av kritiskt tänkande och 
färdigheter för interkulturell dialog samt 
utveckling av empati och ett globalt synsätt 
och medborgarskap (Gacel-Avila, 2007; 
Harrison, 2015; Lilley, Barker, & Harris, 
2015; Simm & Marvell; 2017; Svensson 
& Wihlborg, 2010). Ett internationaliserat 
innehåll bör åtföljas av en kulturellt lyhörd 
pedagogik där studenters olikheter görs till 
en källa för lärande (Crowther m.fl., 2000). 
Svensson & Wihlborg (2010) betonar be-
hovet av lärandemiljöer där studenterna 
kan använda sig av sina tidigare erfaren-
heter och kunskaper i möten som bygger 
på kulturella utbyten. I detta sammanhang 
har givetvis språket en viktig roll. Engel-
skans ställning som världsspråk har skapat 
möjligheter för korsbefruktning av idéer, 
möten mellan människor och spridning av 
forskningsbaserad kunskap. Men dess he-
gemoni i den akademiska världen har också 
kritiserats och fått vissa att varna för en kul-
turellt homogen globalisering (Svensson & 
Wihlborg, 2010). 
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METOD, MATERIAL 
OCH ANALYSPROCESS

Inom ramen för det övergripande forsk-
ningsprojektet genomförs flera delstud-
ier. En av dessa hade fokus på studenter 
på grund- och avancerad nivå. Under 
läsåret 2018–2019 genomfördes totalt 
71 intervjuer med studenter som stud-
erade vid de naturvetenskapliga och sam-
hällsvetenskapliga fakulteterna vid två 
av Sveriges största lärosäten. Studenterna 
rekryterades på flera olika sätt men främst 
genom att vi kort presenterade projektet i 
samband med föreläsningar och frågade 
efter frivilliga. Vi lade också ut förfrågan om 
att få intervjua studenter på lärplattformar 
vid de två universiteten. I det här kapitlet 
använder vi oss av en delmängd av dessa 71 
intervjuer, nämligen 23 intervjuer med stu-
denter som läser på olika program och kurs-
er inom lärarutbildningens område. I detta 
urval ingår studerande från  grundlärarpro-
grammet, förskollärarprogrammet, lära-
re med inriktning mot arbete i fritidshem 
samt studie-och yrkesvägledarprogrammet. 
Samtliga benämns som lärarstudenter även 
om vi är medvetna om de skilda villkor 
som präglar respektive program. I vissa 
fall kommer det framgå av studentcitat och 
berättelser vilket lärarutbildningsprogram 
som studenten läser. Alla intervjuade hade 
fullföljt minst två och oftast tre års hög-
skolestudier. Vi gav studenterna möjlig-
heten att välja om de föredrog att inter vjuas 
enskilt eller i grupp. 13 studenter inter-
vjuades enskilt och dessa intervjuer varade 
i genomsnitt cirka 40 minuter. Tre grupp-
intervjuer genomfördes också och i dessa 
deltog totalt 10 studenter. Dessa intervjuer 
varade längre, cirka en timme. Även vid 
gruppintervjuerna besvarade samtliga stu-
denter alla frågorna, vilket gör att de enskil-
da och gruppbaserade intervjumaterialen 
kan analyseras tillsammans. De allra flesta 
intervjuerna genomfördes på plats på res-
pektive lärosäte men i undantagsfall genom-
fördes intervjun via Skype på grund av den 

geografiska distansen mellan respondenten 
och intervjuaren. Ungefär hälften av de 
studerande intervjuades på engelska och vi 
har översatt deras intervjuutsagor till svens-
ka i detta kapitel. Studien har informerat 
om och noga följt Vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer (2017) och betonat att deltagandet 
är frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan samt att materialet 
kommer att förvaras och behandlas konfi-
dentiellt. Det betyder bland annat att vi inte 
anger studenterna vid deras riktiga namn 
vid avrapporteringen.

Vad gäller urvalet förefaller det sanno-
likt att de studenter som tackade ja till att 
medverka i en intervju var intresserade av 
ämnesområdet internationalisering och i 
viss mån positivt inställda till detsamma - 
dock inte odelat, vilket vi kommer att re-
dogöra för i kapitlets resultatdel. Å andra 
sidan har tillvägagångssättet inneburit att 
vi intervjuat informanter som kunnat ge oss 
rik empiri i termer av att de varit villiga och 
intresserade av att föra ett samtal med oss 
som rör internationalisering. Vi har genom-
gående hållit urvalet med självselektion i 
åtanke vid analysen av intervjuerna och vill 
poängtera att detta urval tecknar en bild 
av just dessa studenters erfarenheter och 
upplevelser och således inte kan översättas 
till svar på hur de olika utbildningarna 
på de två lärosätena de facto ser ut eller 
organiseras. För en sådan studie behövs 
ytter ligare och annat empiriskt material. 
Mot bakgrund av att studenters perspektiv 
i stort sett saknas i forskningslitteraturen 
om IPH, såväl nationellt som internationellt, 
har vi i denna studie valt att fokusera på just 
studenters intryck av internationalisering i 
högre utbildning.

Intervjufrågorna tog sikte på att ut-
forska interkulturella och internationella 
dimensioner i studenternas utbildning och 
lärmiljöer. Materialet analyserades med 
hjälp av tematisk kodning med fokus på 
studenternas förståelse och beskrivning av 
internationalisering och IPH ur olika as-
pekter, som exempelvis inter- och mångkul-
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turalitet, undervisningens uppläggning 
och eventuella internationella dimensioner, 
ämnets karaktär och framtida yrkesplaner. 
Analysarbetet började induktivt där vi lyss-
nade och transkriberade de inspelade in-
tervjuerna. Därefter grovsorterades utdrag 
ur transkriberingarna utifrån formulerade 
teman som fångade upp studenternas olika 
åsikter och erfarenheter. Analysprocessen 
fortskred därefter med att koda materi-
alet i relation till intervjumanualen, med 
begrepp och uttryck som ligger nära de 
som intervjupersonerna själva använde. 
Detta var i hög grad en öppen kodning. 
Därefter formulerades teman och kate-
gorier av andra ordningen som var på en 
högre abstraktionsnivå. I det tredje steget 
granskades teman och kategorier av andra 
ordningen i ljuset av forskningsfrågorna 
och i explicit relation till forskningslittera-
turen (se Gioia, Corley & Hamilton, 2012). 
I detta arbete trädde tre dimensioner fram 
som bildar struktur för den kommande pre-
sentationen av resultaten, nämligen i) inter-
kulturell kompetens som förmåga och fär-
dighet, ii) upplevda begränsningar med IPH 
och iii) lärarutbildning som kunskapsfält. 

RESULTAT OCH ANALYS

Interkulturell kompetens 
som förmåga och färdighet 
Samtliga lärarstudenter som deltog i 
vår studie var intresserade av den inter-
kulturella dimensionen av sina utbild-
ningsprogram och tyckte den var viktig. 
Majoriteten av de intervjuade såg ett nära 
samband mellan interkulturella frågor 
och internationalisering och pekade 
ut exempelvis klimatförändringar och 
migration som några av samtidens stora 
globala utmaningar. Studenternas svar 
tyder dock på att det finns motsättningar 
mellan det som de tycker är viktigt och vad 
de har upplevt inom ramen för utbildningen. 
Glappet mellan den kognitiva förståelsen av 
begreppet interkulturalitet och möjligheten 

att uppleva interkulturalitet i en relationell 
och akademisk kontext tar sig olika uttryck 
i våra intervjudata. 

De studenter vi intervjuade var odelat pos-
itiva till värdet av kontakter med utländska 
studenter och det framgick tydligt att de 
intervjuade studenterna såg mångfald som 
en tillgång. Interaktion med studenter från 
andra länder sågs som något som ger under-
visningsmässiga fördelar och som ett sätt att 
integrera interkulturella dimensioner i läran-
det. Studenterna uppgav återkommande att 
kunskap om människor från olika länder 
och kulturer är oerhört viktig för att utveck-
la interkulturell kompetens och förståelse. 
Universiteten erbjuder vissa, men begrän-
sade, möjligheter till interaktion med män-
niskor med annat ursprung enligt student-
erna. Genom att aktivt använda mångfald 
och interkulturell interaktion inom och 
utanför undervisningen kan studenterna få 
en djupare förståelse av de svårigheter som 
människor med olika ursprung möter och 
ställs inför. Dock var egna utbildningspro-
grammet inte en optimal plats för att möta 
olika bakgrunder: Flera av de studenter vi 
intervjuade upplevde att deras program var 

”kulturellt homogena” (Fia) eller till och med 
”etnocentriska” (Olga). 

Studenterna uppgav enhälligt att inter-
aktion med studenter med olika ursprung 
har som fördel att man vidgar sin egen intel-
lektuella och sociala horisont. I mötet med 
mångfald breddas alltså tänkandet, och det 
kan leda till ökad empati för människor 
som har en annan kulturell bakgrund. Stu-
denten nedan påpekar att kan detta också 
blir en tillgång inför det kommande, när 
studenterna ska gå ut i arbetslivet och möta 
med elever med olika ursprung: 

”De [andra studenter på universi-
tetet, vår anm.] har kunskap om hur 
det är att vara invandrare i Sverige 
eller komma till Sverige som flyk-
ting ... Och vi kommer att möta 
skolelever med olika bakgrund, sär-
skilt flyktingar, och [att få möta och 
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lära av, vår anm.] de här studenter-
na kan hjälpa oss att förstå aspek-
ter som vi typiska svenska studenter 
aldrig skulle ha tänkt på” (Nora). 

Studenterna ser sina möten med mångfald 
som ett sätt att bygga upp interkulturell 
kompetens, vilket exempelvis innefattar 
förmågan att känna empati, vara öppen 
och främja ett samhälle som bygger värde-
ringar som respekterar och omfattar alla. 
Mötet med ’andra’ innebär att studenterna 
inte bara lyssnar till och förstår svårigheter, 
utan även de kan ta politisk ställning mot 
utanförskap och marginalisering av exem-
pelvis barn med olika bakgrunder. Citatet 
nedan belyser frågan att tillföra ett kritiskt 
perspektiv som ger studenter drivkraften 
att förändra saker och ting i sin framtida 
praktik:

 ”Det fanns två eller tre personer [i 
klassen, vår anm.] som hade annan 
kultur och religion och som ställde 
sig och berättade om det och hur 
de kände när de gick i förskolan 
och skolan. Jag tyckte att en del av 
berättelserna var väldigt sorgliga, 
hur de blev bemötta, och jag kände 
att jag skulle göra något annorlun-
da med det.” (Johanna)

Studenternas erfarenheter av interkultur-
alitet handlar alltså i första hand om att 
komma i kontakt med andra studenter som 
bor i Sverige och som har exempelvis invan-
drar- eller flyktingbakgrund. Interaktionen 
med utländska studenter var emellertid 
mycket marginell, om den ens förekom. 
Studenterna underströk att eftersom all 
undervisning är på svenska är det mycket 
svårt för internationella studenter att delta 
i deras programkurser. Vi återkommer till 
språkfrågan mer ingående senare i analysen.

När studenterna ombands resonera om 
kursernas internationella dimensioner var 
svaren betydligt mindre positiva och de 
flesta studenterna uppgav att detta ges en 

alltför liten plats i deras utbildningar, för-
visso med vissa skillnader beroende på de 
enskilda programmens inriktning. Inter-
nationella frågor tas ofta upp genom hän-
visning till andra länders utbildningssystem 
och ibland, men inte systematiskt, genom 
jämförelser mellan delar av dessa system 
och den svenska motsvarigheten. Student-
erna uppgav att exemplen i förekommande 
fall ofta hämtades från nordiska, väst-
europeiska eller anglosaxiska länder, och 
att stora delar av världen således förbigicks 
och uteslöts. En del studenter berättar om 
att t ex film använts i undervisningen för att 
skildra situationen i andra länder, eller om 
hur vissa länder kan bidra till ämnes mässiga 
lärdomar, som ”vad Sverige kan lära sig av 
finsk yrkesvägledning” (Jana). Det före-
kommer också enstaka föreläsningar av 
internationella gästföreläsare. 

Internationella frågor och medverkan 
från gästföreläsare är något som de flesta 
studenterna överlag är positiva till, efter-
som det främjar reflektion om både det egna 
och andra utbildningssystem och att det 
bidrar med kunskap om alternativa sätt att 
organisera lärande och undervisning. Flera 
intervjupersoner tog dock upp tendensen att 
Sverige används som ”det goda exemplet” i 
jämförelser med hur saker och ting görs på 
andra håll. Detta idealiserande av Sverige 
uppfattas som något som syftar till att 
ingjuta förtroende för det svenska utbild-
ningssystemet bland blivande lärare, som 
ju ska arbeta i detta system efter examen. 
Detta är emellertid något som förtjänar att 
granskas ytterligare och diskuteras kritiskt, 
som Olga beskriver:

”det kan vara väldigt problematiskt 
(...) att prata om hur bra den svens-
ka förskolan är och hur inga andra 
förskolor är lika bra, för det betyder 
att vi okritiskt värderar dem utifrån 
vår egen kulturella ståndpunkt och 
ur vårt eget nationella perspektiv” 
(Olga)
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Även om det finns exempel på hur kompar-
ativa, internationella och interkulturella di-
mensioner och att ”internationellt tänkande” 
(Molly) inlemmas i diskussioner i klass-
rummen, upplevs en stor del av det inter-
nationellt orienterade innehållet också som 

”osammanhängande” eller till och med ”yt-
ligt” (Annika). Studenterna lyfter flera frågor 
som rör såväl kvalitet som kvantitet i fråga 
om internationaliseringsinslagen. Hanna 
pekar till exempel på bristen på integration 
av olika delar och det oklara syftet med vissa 
internationella inslag på hennes program:

”Ja, vi hade en internationell 
föreläsare från USA och förra ter-
minen hade vi en gästföreläsare 
från Sri Lanka. Och det var bara 
en tvåtimmarsföreläsning om Sri 
Lankas utbildningssystem. Själva 
programmet är väldigt fokuserat på 
den nationella nivån och de svens-
ka skolsystemen, den svenska ar-
betsmarknaden och så vidare ... som 
sagt, två gästföreläsare, och i båda 
fallen kändes det lite påklistrat ... 
syftet var lite oklart även om det är 
väldigt intressant att få höra de per-
spektiven. Några i min klass tyckte 
typ, vad ska vi med det här till, jag 
menar, vad är det här?” (Hanna)

Studenterna är överlag ganska kritiska till 
sina kurser för att de internationella inslag 
som erbjuds inte är integrerade i kursens 
upplägg eller inlemmas i kursinnehållet på 
ett sätt som studenterna upplever att de 
kan ha nytta av. ”Det skulle ha varit bra, 
för som studie- och yrkesvägledare möter 
vi ju människor med skilda kulturella bak-
grunder” (Nora)

Ett antal studenter kunde också reflek-
tera över de interkulturella och internatio-
nella inslagen utifrån egna personliga erfar-
enheter. Det var studenter med antingen a) 
egen invandrarbakgrund och/eller b) som 
hade bott kortfristigt och/eller studerat i 
andra länder. Studenterna konstaterar att 

dessa erfarenheter ger dem möjlighet att 
reflektera över och jämföra sina egna ut-
bildningserfarenheter och kulturella erfar-
enheter med studiekamraternas. Det ger 
möjlighet till personlig reflektion och kan 
ge insikter om att hur man vill utforma sin 
framtida undervisningspraktik i ljuset av 
den egna upplevelsen, som exempelvis att 
vistas i ett annat land: 

”... man kan bli vilsen i sociala sit-
uationer och det är väldigt bra för 
mig på ett personligt plan, särskilt 
när jag kom tillbaka till Sverige. 
Jag känner att jag fick en större 
förståelse och acceptans för att 
saker inte alltid går så smidigt i 
interaktionen med utländska som 
kommer till Sverige. För det är inte 
lätt, ... det har jag själv fått känna 
på” (Elba) 

”att prova på hur det är att vara den 
som inte behärskar språket så bra 
[under praktik på en förskola utom-
lands, vår anm.] ökar förståelsen för 
de föräldrar som jag kommer att 
träffa när jag jobbar här i Sverige 
och som inte kan svenska så bra” 
(Lena)

I dessa exempel är interkulturella färdig-
heter och värdet av internationalisering inte 
bara något som förstås teoretiskt utan något 
som också bottnar i något självupplevt som 
skapar empati. 

Upplevda begränsningar med IPH
Sammantaget pekar intervjuerna ut ett 
flertal hinder och svårigheter när det gäller 
att genomföra IPH på ett meningsfullt 
sätt. Majoriteten av de lärarstudenter vi 
intervju ade gav olika exempel från sina 
universitetsstudier som försvårar interna-
tionaliseringssträvandena. Det kunde han-
dla om kursstrukturen och utformningen av 
programmet eller kursinnehållet, som var 
alltför nationellt fokuserat enligt student-
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ernas uppfattningar. Som tidigare nämnts 
var det också flera som kände besvikelse 
över bristen på interaktion med interna-
tionella studenter. Vårt empiriska material 
kommer från studenter vid två stora uni-
versitet som båda har ett stort antal inter-
nationella studenter. Även om studenterna 
på båda universiteten har möjlighet att 
delta i internationella arrangemang så del-
tog de lärarstudenter vi intervjuat i mycket 
liten utsträckning i sådana aktiviteter. För 
att möta internationella studenter och få 
utrymme för meningsfull interaktion måste 
studenterna själva vara aktiva och ta initia-
tiv. Det gäller även andra sociala aktiviteter, 
som studenterna föreslog att universitetet 
skulle kunna hjälpa till att organisera men 
att det är något som inte görs i tillräcklig 
utsträckning:

 ”Det finns alltid möjligheter, frågan 
bara är hur mycket man gör för att 
hitta dem och hur aktivt man letar 
... letar man efter dem så finns de 
där, och man kan också skapa dem 
själv, men jag skulle inte säga att det 
görs tillräckligt. … Här har vi inte 
särskilt mycket studentaktiviteter 
jämfört med på till exempel KTH 
[Kungliga Tekniska Högskolan, 
vårt förtydligande], det går inte att 
jämföra överhuvudtaget” (Peter)

”På vårt lärosäte, åtminstone på vår 
institution och på vårt program, är 
vi inte så engagerade i fritidsaktivi-
teter på universitetet. Vi håller oss 
för oss själva och till och med då 
så är det väldigt svårt att organisera 
något som att till exempel gå ut och 
äta eller så. Så åtminstone för min 
del så har vi inte direkt haft någon 
interaktion utanför klassrummet 
... ingenting som organiserats av 
lärosätet (Jana) 

Att umgås med andra studenter utanför 
själva kurskontexten är ett personligt val 

och kräver en ansträngning som många av 
de studenter vi intervjuade ofta inte gjorde, 
även om det fanns enskilda undantag. När 
det gäller möjligheterna att studera utom-
lands eller åka på utbyte såg studenterna 
också svårigheter med informationsgivning-
en. Studenterna konstaterade att informa-
tionen ”fanns att hitta” om man ville, men 
de var kritiska till att universitetet och in-
stitutionen inte tar hjälp exempelvis av tidi-
gare utresande programstudenter som har 
erfarenheter att dela med sig av: 

”Det är synd, för vi har några stu-
denter som har åkt utomlands och 
som har läst på det här program-
met, men vi har inte haft möjlighet 
att träffa någon av dem. Det hade 
kunnat vara bra om vi kunnat di-
skutera och fråga ’Hur var det för 
dig?’ och ’Kan du berätta hur du 
organiserade det?’ ’Gillade du det?’ 
eller bara lägga upp en text på uni-
versitetets hemsida från studenter 
som vill berätta hur det var för dem, 
men vi har ingenting sånt.” (Kaisa)

Intervjuerna pekar på att studenter som vill 
studera utomlands själva aktivt måste leta 
upp information: ”Vi var tvungna att leta 
upp informationen själva” (Emma) och 

”institutionen gjorde inte särskilt mycket 
reklam för möjligheten att läsa utomlands” 
(Edith), vilket kan innebära en risk för att 
studenter exempelvis får reda på möjlig-
heten för sent under programmet.

Studenterna pekar också på andra miss-
ade möjligheter att ta del av internationell 
forskning och kunskap under studierna. 
Såsom antytts ovan skulle en majoritet 
av studenterna välkomna kurser som 
presenter ar och granskar andra utbild-
ningssystem och att få ett internationellt 
perspektiv på valda aspekter av kursen och 
att studera internationell forskning inom 
sitt område. Sådan kunskap har också 
en nära koppling till den framtida yrkes-
utövningen. Och sådan kunskap kan vara 
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till nytta när de ska undervisa eller vägleda 
barn och unga i framtiden: 

”Att lära oss mer om exempelvis det 
tyska utbildningssystemet ur ett 
perspektiv som vi skulle ha glädje 
av i vårt yrke längre fram: Hur rör 
man sig över gränserna, hur kom-
mer man tillbaka och hur får man 
det man har med sig validerat, till 
exempel. Och sedan ... vi kommer 
aldrig riktigt in på de europeiska 
bestämmelserna, EU-reglerna ... 
det är meningen att det ska finnas en 
europeisk marknad för arbete och 
studier ... men vi har inte ens pratat 
om Bolognaprocessen.” (Hanna)

”Jag tycker att det skulle vara 
givande att höra mer ur ett inter-
nationellt perspektiv och höra om 
saker som är annorlunda på andra 
ställen ... Jag tror att barn som kom-
mer till Sverige, jag antar att de bara 
sätts i skolan och kanske har helt 
andra erfarenheter av skolan över-
lag. Då skulle det vara väldigt bra 
för mig som blivande lärare att ha 
den kunskapen.” (Johanna)

Tanken på att lära sig om andra system, 
både för att få användbara komparativa 
kunskaper och för att bättre förstå under-
visningssammanhanget och förutsättning-
arna i framtida klassrum och på framtida 
arbetsplatser är också kopplad till erfaren-
heter av att leva och studera i olika kontex-
ter. Studenterna betonar att Sverige är ett 
mångetniskt och mångkulturellt samhälle 
med en allt mer heterogen befolkning och 
menar att den mångfalden borde återspeglas 
på universitetet. Två studenter riktade stark 
kritik mot att deras program var alldeles för 

”vitt” (Molly) och efterlyste en betydligt mer 
mångkulturell ansats inom programmet 
som mycket tydligare skulle lyfta fram be-
hovet av mångkulturella färdigheter. Bristen 
på interkulturell förståelse och inkludering 

samt inter kulturella färdig heter innebär 
att programmet ”inte förbereder” (Nour) 
studenterna för de mångkulturella miljöer 
de kommer att möta i sitt framtida yrke. 
En annan aspekt, som kritiseras av Kaisa 
i citatet nedan, var att internationalisering 
inte är något som faller sig ”naturligt” 
för studenter som inte kommer från en 
traditionell akademisk bakgrund. Det är 
något som universiteten borde ta fasta på 
och försöka göra något åt, anser hon:

”... folk som inte kommer från aka-
demikerhem, för dem kommer inte 
den här tanken på att åka utom-
lands naturligt. Jag tycker att ett så 
pass stort steg är något som måste 
börja på universitetet, jag tror att 
om man pratade mer om de här 
möjlig heterna, hjälpte dem mer, 
berättade för dem om andra stud-
enter, då skulle de inte tycka att 
det var en så stor grej. Och om de 
förstår hur viktigt det är för fram-
tiden” (Kaisa)

De begränsningar som studenterna iden-
tifierar visar sammantaget på behovet av 
att släppa in mer kritiska och komparati-
va perspektiv i utbildningens kursinnehåll 
och att aktivt introducera och uppmuntra 
inslag som kan bidra till att vidga studenter-
nas vyer och möjligheterna till reflekterande 
praktik. 

Lärarutbildning som kunskapsfält
Att kunskapsfältet uppfattas som övervägan-
de nationellt förankrat och orient erat sätter 
sin prägel på studenternas syn på interna-
tionella frågor och deras egna framtida 
internationella rörlighet i yrkeslivet. Även 
om utbildningsvetenskap i stort, inklusive 
pedagogik och didaktik, kan ses som ge-
neriska kunskapsområden, ser studenterna 
sina kurser som ”typiskt svenska” (Isa). 
Exempelvis på studie- och yrkesvägledar-
programmet ligger fokus på det svenska 
utbildningssystemet och svensk arbets-
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rättslagstiftning och arbetsmarknadsregler-
ing. I ljuset av detta anser studenterna att 
avsaknaden av internationella dimensioner 
i kursinnehållet kan rättfärdigas, även om 
de ändå skulle vilja se hänvisningar till an-
dra system som skulle vara till nytta i det 
framtida arbetet: ”Jag trodde att vi skulle 
lära oss mer om andra länder, åtminstone 
om Norden, för det är till exempel många 
som flyttar till Norge för att jobba” (San-
dra). Liknande synpunkter uttrycks av stu-
denter på andra lärarprogram, exempelvis 
förskollärarprogrammet, där ”den svenska 
utbildningen styr en mot offentlig sektor där 
jag helt klart förväntas jobba” (Emil) och 
på grundlärarprogrammen för f–3 och 4–6, 
där studenterna inte förbereds för ”hur vi 
skulle kunna undervisa i andra länder och 
så” (Yrsa). 

Bristen på internationella exempel och 
nedslag, liksom kursernas starka förank-
ring i den svenska kontexten, gör att vissa 
studenter frågar sig hur pass överförbara 
de kunskaper och färdigheter de får under 
utbildningen är till andra kontexter utanför 
Sverige, och ibland även inom landet: 

”Det är väldigt mycket kon-
textspecifika kunskaper vi jobbar 
med. Jag gjorde min praktik i Norr-
köping nu i höstas, och det var ändå 
så mycket som måste anpassas till 
den specifika kontexten att jag inte 
kunde hjälpa dem jag pratade med, 
för de frågade typ ”Vet du om det 
här programmet finns på det här 
universitetet?” Jag vet inte, jag vet 
att det finns i Stockholm, men jag 
vet inte om det finns här” (Elba)

Studenterna tycks koppla ihop kunskap-
sområdets kontextberoende natur med den 
större frågan om ”tillämplighet” i andra kon-
texter både i och utanför Sverige. Betoning-
en på specifik kunskap som är tillämpbar i 
vissa nationella kontexter (dvs. den svenska) 
där de mer generiska kunskaper och färdig-
heterna är mer undanskymda är tydliga 

inslag i berättelserna från de flesta studen-
terna när de talar om kunskapsområdets 
natur. Studenter på inriktningen mot arbete 
i fritids hem, grundlärarprogrammet för f–6 
och på förskol lärarprogrammet använder 
likartade resonemang när de beskriver sitt 
ämne som ”väldigt svenskt”, trots att den 
forskning och de teorier som format ämnena 
i högsta grad är av internationellt slag. Ett 
undantag är Emil, som konstaterar att 
ämnes kunskapen: 

” ... är internationell, det hand-
lar om barn och teorier om barns 
utveckling gäller överallt (...) 
omsorgs aspekten är universell och 
utbildning, lärande, utveckling och 
undervisning och hur jag ska göra 
för att lära ut de kunskaperna är 
universellt. Lagar och regelverk 
gäller Sverige, men jag ser mitt yrke 
som ett universellt yrke, absolut. 
Jag kan välja att jobba utomlands” 
(Emil).

En fråga som har koppling till ämnesinne-
hållets nationella eller internationella natur 
är de språk som används under kurserna, 
i kurslitteraturen och i övrigt hur studen-
terna ges möjlighet att komma i kontakt 
med exempelvis internationell forskning. 
Programmen och kurserna på de båda uni-
versiteten ges på svenska och med undan-
tag för ett (mycket litet) antal gästföreläsare 
har studenterna på samtliga program och 
kurser i vårt urval mycket få tillfällen att 
använda engelska under studierna. Några 
studenter uppgav att de reagerat på att stu-
denterna inte fick välja att exempelvis skriva 
inlämningsuppgifter på engelska för att på 
så sätt få chansen att öva sig på det. Studen-
terna anser enhälligt att förmågan att an-
vända engelska är viktig för deras framtida 
arbete, och inte minst för att kommunicera 
med barn och föräldrar i arbetet:

”Jag ska bli lärare en dag och jag 
kommer förmodligen att möta 
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föräldrar som inte pratar svenska 
eller barn som inte pratar svenska 
... man måste tala bra engelska och 
kunna skriva på engelska och ha 
goda engelskkunskaper överlag” 
(Molly)

Studenterna vi intervjuade hade dock fått 
mycket få tillfällen att öva talad engelska, 
med undantag för dem som studerat utom-
lands, och många sade att det skulle ha varit 
en bra förberedelse att få träna engelska 
muntligt. Den helt övervägande delen av 
kurslitteraturen är också på svenska, vilket 
har lett till diskussioner inom studentgrupp-
en och mellan studenter och lärare vid några 
tillfällen. Många av de studenter som in-
tervjuades berättar att det fanns blandade 
känslor kring engelsk kurslitteratur: Vissa 
kurskamrater föredrog litteratur på svens-
ka, medan andra ville se mer litteratur och 
läsning på engelska också. Dessutom uppger 
vissa studenter att universitetslärarna inte 
riktigt tycks förvänta sig att studenterna 
kan och vill ha engelsk kurslitteratur:

”En del studenter har klagat över 
eng elska texter och en del lärare har 
undvikit att använda dem eftersom 
studenterna tycker att det är jobbigt 
(...) men vi är några som tycker att 
om det finns bättre texter som bara 
är på engelska så borde vi självklart 
läsa dem” (Lena)

Eva kompletterar med förslaget att engelska 
borde ”normaliseras så att studenterna vän-
jer sig” redan tidigt under utbildningen, och 
eftersom grundläggande engelskkunskaper 
är ett krav vid antagningen till lärarpro-
grammet kan man begära det av studenter-
na. Det förutsätter dock att institutionerna 
och lärarna måste ta upp frågor om hur och 
när sådan litteratur ska introduceras och att 
säkerställa progression när de inför kurs-
litteratur på engelska, eftersom studenter 
kan behöva ”hjälp och träning” (Emma) i 
mötet med akademiska texter på engelska. 

Sammanfattningsvis tycks bilden av lärarut-
bildning som kunskapsfält begränsas av vad 
studenterna själva ser som nationella ramar 
för yrkesutövningen och en uppsättning 
specifika färdigheter som inte kan över-
föras till andra undervisnings- och lärande-
kontexter. Det finns dock vissa undantag, 
där kunskapsområdets mer generiska och 
allmän giltiga karaktär lyfts fram.

AVSLUTANDE DISKUSSION

Internationalisering i vidare bemärkelse, där 
IPH kan ses som en allt viktigare del, har 
fortfarande en undanskymd position i ut-
bildningen enligt de studenter vi intervjuat. 
Internationella teman och praktiker berörs 
sällan inom ramen för de olika kurserna 
på programmen. Lärarstudenterna i vår 
studie är emellertid mycket positiva till en 
utveckling av utbildningen där internatio-
nella exempel, komparativa perspektiv och 
en vetenskaplig grund med förankring i den 
internationella forskningslitteraturen får 
mer framträdande positioner. Studenternas 
utsagor pekar mot en stor förbättringspo-
tential när det gäller att utveckla IPH inom 
lärarutbildningens olika utbildningspro-
gram. Studenterna i vår studie gjorde en rad 
kopplingar mellan internationalisering och 
interkulturalitet och visade att de är med-
vetna om den kulturella mångfald som lär 
prägla deras arbetsliv, även om de tycker 
att utbildningen skulle ha kunnat göra dem 
ännu bättre förberedda för denna framtida 
verklighet. I några fall beskriver studenter 
att just mötet med mångfald under univer-
sitetsstudierna påverkat deras syn på deras 
framtida yrkesutövning och pedagogens roll. 

Studenternas berättelser gör även gäl-
lande att det inte bara är förekomsten av 
internationella teman och perspektiv som 
är sparsamt förekommande utan att det-
samma även gäller nyttjandet av interna-
tionell forskning. Eftersom kurslitteratur 
på engelska beskrivs som ovanligt får stu-
denterna begränsad tillgång till den ak-
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tuella internationella forskningsfronten. 
Det har länge hävdats att det är viktigt att 
lärarstudenter ges möjlighet att ta del av ny 
forskning som är relevant för deras praktik 
(Vinterek, 2002). Kunskap med relevans för 
pedagogiskt arbete och för lärarutbildning 
är dynamisk till sin natur. Det gäller exem-
pelvis kunskap om andra utbildningssystem, 
metoder och forskningsrön men även hur 
och när studenterna exponeras för interna-
tionell forskning och hur de ges möjligheter 
att öva på att tillämpa begrepp i praktiken 
(Erixon-Arreman, 2002). De studenter vi 
intervjuat här gav dock flera exempel på hur 
undervisningen och innehållet snarare up-
pfattades som statiskt och gav exempel på 
hur internationella referenser till andra sys-
tem används okritiskt, exempelvis som ett 
sätt att idealisera Sverige, eller utan en tyd-
lig pedagogisk idé om hur det ska inlemmas 
i kursinnehållet. Studenternas röster i denna 
studie talar för behovet av att vidareutveck-
la universitetets undervisningspraktiker i 
riktning mot att främja såväl kritiskt tänk-
ande som att använda forskningsbaserade 
kunskaper för att ge, i detta fall studenter 
på olika lärarutbildningar, en fördjupad 
förståelse av den kommande yrkesverksam-
heten (se även Reimers & Harling, 2017). 

Ett sätt att åstadkomma detta menar vi är 
att aktivt och medvetet fortsätta bygga upp 
en vetenskaplig grund för lärarutbildningen, 
där ämnet pedagogiskt arbete spelar central 
roll. I detta sammanhang skulle vi särskilt 
vilja framhålla vikten av att utveckla den 
interkulturella dimensionen i forskning 
och lärarutbildning. Som studenterna i vår 
studie ger uttryck för kan interkulturella 
inter aktioner av olika slag under utbild-
ningstiden användas för att träna upp 
studenternas färdigheter för att hantera 
kulturell mångfald och i förlängningen 
förstå andra perspektiv och skapa empa-
ti. För vissa av studenterna tycks sådana 
erfarenheter också ha lett till reflektioner 

om den egna framtida rollen, vilket skulle 
kunna tala för att sådana interkulturella in-
slag i undervisningen kan få stor betydelse 
för individens syn på sig själv och på sin 
yrkesroll, även om det empiriska underlaget 
i vår studie givetvis är begränsat. Icke desto 
mindre finns det underlag i denna studie 
som pekar i riktning mot att IPH kan bidra 
till att stärka såväl studenternas pedago-
giska yrkesidentitet som deras tillit till sin 
egen yrkesmässiga och forskningsbaserade 
kunskap – en kunskap som kan tillämpas i 
olika kontexter för lärande både i Sverige 
och utomlands. 

Vi hoppas avslutningsvis att rösterna 
från studenterna i denna studie kan ge in-
spel till fortsatta diskussioner om hur in-
ternationaliseringsaspekter kan integreras 
på lärarutbildningarnas hemmaplan. Goda 
interkulturella och internationella lär-
miljöer som möter de krav som ställs på en 
högkvalitativ utbildning och i kommande 
yrkesutövning är ett viktigt utvecklings-
område för lärarutbildningen. Vi menar 
avslutningsvis att forskning i pedagogiskt 
arbete fyller en viktig funktion för att både 
uppmärksamma, forskningsanknyta och i 
förlängningen utveckla lärarutbildningen 
och dess internationella dimensioner. Ett 
viktigt sådant nästa forskningssteg är att 
bredda analysen med ytterligare perspektiv 
på IPH inom lärarutbildningen. Det handlar 
exempelvis att analysera styrningssamman-
hanget, i form av exempelvis lagstiftning 
och styrdokument, inklusive arbete med 
programmål och programplaner, för att se 
hur olika intentioner och mål uttrycks och 
positioneras i relation till varandra. Det 
handlar även om att inkludera och tillvarata 
verksamma lärarutbildares upplevelser och 
erfarenheter av om och hur IPH kan bidra 
till att på ett meningsfullt sätt genomsyra 
framtidens lärarutbildning, som, likt peda-
gogiskt arbete som forskningsfält, oneklig-
en befinner sig i en global tid.
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