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                s verktygsback
för Navigatorerna!�



Kultur-
kompetens

individualistisk 
eller kollektivistisk

kultur, tidsuppfattningar,
maktstrukturer osv.

Handledningsfärdighet 
bemötande och dialog

Handledaren
självkännedom, värderingar och 

attityder, människosyn

Kunskap om 
verksamhetsmiljön
serviceutbud, 
lagstiftning, nätverk, 

Kunskaper

Färdigheter

Attityder

Kontext

Välkommen till verktygsbacken inom 
mångkulturell handledning! 

Mångkulturell handledning 

är kulturkänslig handledning där man beaktar den 

handleddas individuella utgångspunkter och stöder 

honom eller henne i att hitta sin egen stig, vare sig det är 

frågan om integration, utbildning eller sysselsättning. 

Mångkulturellt kunnande 

förutsätter mångsidiga kunskaper av handledaren. 

I verktygsbacken hittar du olika arbetsredskap och 

stödmaterial för mångkulturell handledning och 

mångkulturellt kunnande. Pyramiden visar hur kunska-

per, färdigheter och attityder är sammankopplade och 

tillsammans bildar mångkulturellt kunnande.

Verktygsbacken är avsedd för att utveckla 
Navigatorpersonalens mångkulturella handledningskunnande. 
Här hittar du verktygsbacken: �
oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus/svensksprakig-verkstygsback/



Mångkulturellt 
kunnande 

kan gestaltas genom fyrfältet härintill. I 

den elektroniska verktygsbacken hittar 

du olika verktyg och stödmaterial som 

hjälper dig att utveckla: 

 1. Kulturkompetens

 2. Mångkulturellt 

  handledningskunnande

 3. Kunskap om verksamhetsmiljön                                         

  (lagstiftning, nätverk, 

  mångprofessionalism, serviceutbud)

 4. Handledarens eget kunnande 

  och självkännedom

Kulturkompetens

• allmänt om kulturkompetens

• anpassning sig till olika kulturer

• individualistiska vs kollektivistiska kulturer 

• tidsuppfattning i olika kulturer

• maktstrukturer i olika kulturer

• kommunikation i olika kulturer

• etniskt ursprung vs nationalitet

• religion som en del av kulturen

Mångkulturell handledningskunnande

• handledningsfärdigheter (dialog) och 
 uppbyggnad av handledningssamtalet

• att ”öppna” och granska den egna kulturen

• att lära sig från andra kulturer

• att skapa en ny, gemensam kultur

• mångkulturella metoder och verktyg

Kunskap om verksamhetsmiljön

• nätverk inom mångkulturellt arbete  
 (nätverkskarta som verktyg)

• lagstiftning och samhälle (jämlikhet och   
 likabehandling, rasism) 

• asylprocess

• integrationsprocess

• aktuella fenomen (radikalisering, rasism)

• hälsokunskap

• att jobba med tolk

Handledarens eget kunnande

• självkännedom

• värderingar och attityder

• människosyn och 
 världsuppfattning 

• antaganden

• handledarens emotionella 
 färdigheter

• handledarens välbefinnande

Utvecklandet 
av det 

mångkulturella 
kunnandet

Vad är 
mångkulturellt 
kunnande?



Handledningskunnande och dialogfärdigheter • Kulturkänslighet • 
Anpassning till kultur • Kulturella skillnader • Uppbyggnad av 
handledningssamtalet • Verktyg för handledningssamtal • Handled-

ningens tillgänglighet • Kundens delaktighet • Kartläggning av servicebe-
hovet • Kunskap om verksamhetsmiljön • Kunskap om serviceut-
budet • Nätverkskunnande och utvärdering av det • Test i 
mångkulturellt kunnande • Nätverkskarta • Migrationsprocess • 
Asylprocess • Integrationsprocess • Utlänningslagstiftning • 
Människohandel • Att upptäcka radikalisering • Hälsokunnande: 
att bemöta människor i kris och trauma • Invandrares utbild-
ningsstigar • Mångfald i arbetsgemenskap • Att använda tolk 
• Erfarenhetstalares ståndpunkter • Handledarens eget 
kunnande och självkännedom • Emotionella färdigheter • 

Värderingar och attityder • Handledarens välbefinnande 
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