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Abstract
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teaching and its possibilities and problems. The results show that teachers are well aware of the meaning of an intercultural teaching.
They claim that they in their teaching and assessment of students with different cultural backgrounds adjust their activities regarding the
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Del 1 Vägen till syftet
1 Bakgrund
I den svenska skolan finns elever från andra länder och kulturer och skolan har blivit en social
och kulturell mötesplats, där människor med olika bakgrund och kunskap möts . Regeringen
fattade ett riksdagsbeslut 1985, som innebär att skolans undervisning måste bli mer internationaliserad och att skolan därför bör bedriva ett interkulturellt inriktat arbetssätt. Med detta avses den process där människor med olika språk och kulturer påverkar varandra. Varje persons
bakgrund utgör ett tillskott i undervisningen, ett förhållningssätt avsett att prägla all verksam-

I

I

het i skolan. Ett sådant arbetssätt bör genomsyra skolans verksamhet oavsett resursnivå och
beaktas inom ramen för befintliga ämnen och kursplaner. Det ska även ingå i grundutbildning och fortbildning för lärare och andra personalkatego1ier ( Fredriksson & Wahlström,
1997).

En aktiv debatt om den mångkulturella skolan har förts, sedan införandet av ett interkulturellt
arbetssätt i den svenska skolan. Både de som är kritiskt respektive positivt inställda till hur
skolan lyckats förverkliga regeringens intentioner, pekar på svårigheterna med att bedriva en
effektiv undervisning bland elever med helt skilda erfarenheter avseende språk, kultur, kunskaper och färdigheter ( Parszyk, 1999). Undersökningar och forskning genomförda av bland
andra Lahdenperä (1997) och Paulin (1999) visar, att det för många lärare är långt ifrån självklart hur mångkulturell undervisning ska bedrivas.

Min nyfikenhet på lärares arbete i mångkulturell skola väcktes redan för flera år sedan. Jag
arbetade inom barnomsorg/skola och kom i kontakt med frågor rörande hur man som personal
ska kunna anpassa undervisningen/verksamheten för barn från andra länder, som inte förstår
eller behärskar svenska språket och därmed inte heller har samma förutsättningar att lära sig
och ta till sig även andra kunskaper. Lärarens roll, i ett interkulturellt synsätt på skola och
undervisning blir dänned betydelsefull och central. Arbetet kommer att handla om lärares
kunskap om och erfarenhet av mångkulturell skola. Det bygger på frågor som: Vet lärarna
innebörden av ett interkulturellt arbetssätt? På vilka sätt och i vilken utsträckning använder de
sig av detta arbetsätt? Vilka möjligheter och/eller problem medför en mångkulturellt anpassad
undervisning?

j
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I texten kommer två olika begrepp, interkulturellt arbetssätt och mångkulturellt anpassad
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undervisning att användas. Under arbetets gång har jag uppfattat en väsentlig skillnad mellan
dessa begrepp som i inledningsskedet inte var lika tydlig. Därför kommer jag i den avslutande
diskussionen att föra ett resonemang om skillnaden mellan begreppen och hur jag kom till
insikt om detta.

l

Jag vill även förtydliga ett begrepp som ofta förekommer i arbetet, 'elever med annan bakgrund än svensk'. Hur begreppet tolkas är säkert olika, beroende på vem som läser detta.
Begreppet kan innebära en mängd olika saker, att eleven är född utomlands, nyligen är inflyttad till Sverige, har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund. Med begreppet avser jag,
i studien, samtliga elever som på ett eller annat sätt har anknytning till ett annat land, en
annan kultur och därmed helt eller delvis har en annan bakgrund än svensk.

Jag har valt att dela in arbetet i tre delar. I del ett, "vägen till syftet" beskriver och presenterar
jag viktiga aspekter av mitt ämnesområde utifrån den litteratur jag läst. Eftersom litteratur och
tidigare forskningsresultat haft betydelse för detta arbete, dess syften och problemformulering
både direkt och indirekt, anser jag att det är viktigt att litteraturen presenteras i ett tidigt skede.
Avsnittet avslutas med en redogörelse av arbetets syften, problemområde och problemformulering. Del två av arbetet, "undersökningens metod, upplägg och urval" beskriver de olika
metodiska val jag ställts inför under arbetets gång. Resultatet av undersökningen presenteras
och sammanfattas i arbetets tredje och sista del, "studiens resultat och slutsatser". Det avslutas
med ett diskussionsavsnitt som jag valt att dela upp i en metoddiskussion, en resultatdiskussion och därefter en avslutande diskussion.
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2 Litteratur om interkulturell undervisning och bedömning
I detta kapitel presenteras litteratur som främst behandlar olika aspekter av ett interkulturellt
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arbetssätt och som därmed kan ses som en slags guide för lärare som är ovana att arbeta med
ett interkulturellt arbetssätt eller scim underlag för diskussion om olika aspekter av denna typ
av verksamhet.

2.1 Kultur - vad är det?
Jernström & Johansson (1997) skriver om begreppet kultur och dess innebörd. Ordet kultur
har över två hundra olika definitioner. Den senaste och mest aktuella definitionen, enligt dem,
2
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anger kultur som en typ av gemensam livsform. Med kultur avses en grupps eller ett samhälles sätt att mer eller mindre gemensamt uppfatta, strukturera och hantera verkligheten. Kulturen växer fram ur historiska erfarenheter och de materiella villkor under vilka människor lever.
Gemensamma tankemönster i form av kunskaper, värderingar, no1mer och trosföreställningar
kommer till uttryck i hur människor beter sig, hur de förhåller sig till varandra, hur de ordnar
sin tillvaro, etc. Förenklat kan man, enligt Jernström & Johansson, se på kultur som en kod av
regler för hur man ska tolka och hantera verkligheten, en slags modell för beteenden . Den kulturella koden bär människan med sig som ett osynligt vardagstänkande. Den utgör en naturlig
referensram för vad som är normalt, riktigt, vackert och tänkbart. Människor med gemensam

I
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kultur reflekterar ganska likartat över sin omvärld. De har med andra ord en tämligen gemensam världsbild. Jernström & Johansson menar att_detta inte nödvändigtvis betyder att samtliga
individer inom kulturen tycker, tänker och agerar på exakt samma sätt. Tillräckligt mycket
ska dock sammanfalla för att man ska tala om en gemensam kultur eller kulturell gemenskap.
När människor från olika kulturella bakgrunder möts kan de uppleva varandras beteenden
som både besynnerliga och oacceptabla men eftersom varje kultur har sina normer, vanor och
mönster, finns det inget rätt eller fel beteende utan det handlar främst om att kunna acceptera
och respektera kulturers likheter och olikheter (Jernström & Johansson, 1997).

2.2 Kulturmöten i skolan
Vad betyder det att Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle? En av de uppenbara konsekvenserna är att människor i sitt dagliga liv möter och ställs inför människor med annan
kulturell bakgrund. När människor med olika kulturell bakgrund möts uppstår kulturmöten .
Sådana möten äger rum på många olika platser och i många olika sammanhang (Jernström &
Johansson, 1997).

Fredriksson & Wahlström (1997) beskriver hur skolan aktualiserar kulturers olikheter och
dess möten med varandra. Skolan är, enligt dem, en plats, där det dagligen sker möten
och/eller krockar mellan olika kulturer och bakgrunder. Mötena kan ske mellan läraren och
eleven, mellan elever och mellan läraren och föräldrar. Skolan måste därför lära elever från
olika kulturer att mötas på ett sätt som är positivt och utvecklande. En förutsättning för att
detta ska kunna ske, är att lärare och annan personal på skolan själva har den kunskap och

3

tolerans som krävs. Det är viktigt att skolan anordnar tillfällen då elever och lärare kan
diskutera kulturmöten. En grundläggande uppgift för interkulturell undervisning är att ge
eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att balansera kulturell mångfald och
socialt samförstånd. Eleverna måste få en interkulturell kompetens som gör det möjligt för
dem att tolka och förstå andra kulturer. Det är ur detta perspektiv, anser Fredriksson &
Wahlström, en tillgång om det i skolan finns både elever och lärare med olika kulturell bakgrund. Den mångkulturella skolan, innebär då en resurs . Det viktigaste ansvaret ligger på
läraren, som på ett positivt sätt bör hantera den kulturella mångfalden. Hur läraren uppför sig
vid olika kulturmöten i skolan har avgörande betydelse. Om läraren föregår med gott exempel
i kulturmötena och visar respekt och förståelse gentemot andra kulturer, påverkar detta hela
det klimat som skapas i klassrummet och i skolan (Fredriksson & Wahlström, 1997).

2.3 Vilken kultur styr det mångkulturella klassrummet?
Parszyk, (1999) anser att det inte är underligt att mycket i invandrarelevernas möte med den
svenska skolan, för dem, kan uppfattas som främmande eller oförståeligt. Oavsett hur mycket
man diskuterar olika kulturer i undervisningen och hur många invandrarelever som finns i en
klass är den svenska kulturen starkt närvarande genom hela skolans verksamhet. Den svenska
kulturella referensramen kommunicerar, ofta omedvetet, i skolans arbete inte bara i undervisningens innehåll och metoder utan även i skolan organisation och i det sociala samspelet
mellan lärare, elever och föräldrar. Parszyk menar, att det finns anledning att begrunda dessa
förhållanden och fundera över hur olika kulturer kan göras mer närvarande i klassrummet och
i undervisningen. I undervisning med svenska elever kan läraren utgå från en i viss mån
gemensam kulturell referensram, vilket inte är genomförbart i en klass med elever från annan
kulturell bakgrund (Parszyk, 1999).
I.

I den mångkulturella skolan är det dälför extra viktigt, hävdar Fred1iksson & Wahlström
(1997), att invandrarelevernas modersmål och bakgrundskultur får utrymme och respekt. Det
är väsentligt att samtliga kulturer, normer och värderingar ges tid och utrymme. Detta ökar
behovet av att lärare försöker förstå elevernas bakgrund, samt hur och valför deras sätt att

l
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tänka och handla ibland skiljer sig från det svenska. Framför allt gäller detta när skillnaderna
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kan skapa missförstånd eller konflikt eller på annat sätt försvåra arbetet eller motverka
undervisningens målsättning. Det är däremot inte rimligt, anser de, att läraren har ingående
kunskaper om samtliga kulturella bakgrunder som klassens invandrarelever representerar.
Skälet är främst att de kulturella variationerna, även inom en nationell grupp, kan vara stora.
Kulturell bakgrund kan dessutom, för vissa elever ha relevans endast inom ett fåtal områden,
medan den för andra omfattar de flesta aspekter av tillvaron i skolan (Fredriksson &
Wahlström, 1997).

2.4 Interkulturell undervisning- ett sätt att underlätta kulturmöten i skolan.
Fredriksson & Wahlström (1997), beskriver interkulturell undervisning som ett populärt
begrepp som används flitigt i såväl nationella som internationella pedagogiska diskussioner.
Interkulturell undervisning kan definieras som en undervisning som på olika sätt försöker
underlätta mötet mellan olika kulturer. De beskriver vidare hur begreppet kan användas på två
olika sätt. Dels som en målsättning för hur undervisningen ska utformas och dels som en
beskrivning av hur en viss typ av undervisning ser ut. I olika sammanhang används olika
begrepp. Ibland talas det om interkulturell undervisning och i andra fall om mångkulturell
undervisning. Många gånger används säkert dessa begrepp som synonymer, men det finns
vissa betydelseskillnader. Interkulturell undervisning lägger tonvikten på relationen och
samspelet mellan olika kulturer, medan mångkulturell undervisning främst handlar om
samexistens (Fredriksson & Wahlström, 1997).

2.5 Interkulturell undervisning enligt läroplaner och kursplaner
Regeringen fattade 1985, på förslag av Språk- och kulturarvsutredningen ett riksdagsbeslut
som innebar att skolans undervisning måste bli mer internationaliserad och att skolan bör
bedriva en interkulturell form av undervisning. Te1men "interkulturellt synsätt i undervisningen" infördes. Begreppet avsåg ett sätt att förhålla sig till varandra i skolan, som ställer
krav på alla till följd av den flerspråkiga/ flerkulturella situationen. I propositionen framhölls
att undervisning ur ett interkulturellt perspektiv bl.a. bör syfta till att åstadkomma positiva
attitydförändringar och motverka negativa attityder, både hos majoritetsbefolkningen men
även hos olika etniska minoritetsgrupper. Ett sådant synsätt bör innefattas i skolans verksamhet oavsett resursnivå och beaktas inom ramen för befintliga ämnen och kursplaner. Det ska
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även ingå i grundutbildning och fortbildning för lärare och andra personalkategorier
(Fredriksson & Wahlström, 1997).
Under de år som gått sedan regering och riksdag tog ställning för detta synsätt, har man, för
att beslutet skulle få genomslagskraft, försökt att få beslutet att komma till allmän kännedom
samt att det även skall markeras i styrdokument och målskrivningar för skolan. I de olika
måldokumenten, som styr den svenska skolan, finns angivet att skolan ska arbeta interkulturellt och med interkulturella frågor. I såväl förarbetena till läroplan, läroplanskommittens

l

betänkande, som i regeringens proposition finns flera hänvisningar till frågor och målsätt-

bär inom respektive ämne. Alla ämnen i skolan kan bidra med ett innehåll som främjar en

l
I

interkulturell undervisning. Även om internationella frågor många gånger anses vara en ange-

·1

ningar relaterade till en interkulturell undervisning (Skolverket, 1993). Detta har sedan följts
upp i läroplaner och kursplaner. Lpo 94 och Lpf 94 innehåller generella målsättningar.
I kursplanerna för de olika ämnena finns mer preciserat vad interkulturell undervisning inne-

lägenhet för främst so-ämnen, tillför språk, no-ämnen samt de praktiskt- estetiska ämnen en

l

rad viktiga kunskaper och färdigheter som bidrar till att ge fler dimensioner och perspektiv på
de internationella frågorna (Skolverket, 1993). Nedan beskrivs de, enligt skolverket, mest
centrala kunskapsområdena inom ramen för all interkulturell undervisning, oavsett ämne.

•

Kulturarv och kulturrelationer

Frågor om kultur, kulturell identitet, kulturarv och kulturmöten blir allt mer aktuella och är
viktiga inom detta kunskapsområde. Orsaker till och konsekvenser av fördomar, diskrimi-

f
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l
1

nering, främlingsfientlighet och rasism är också centralt.

•

Relationer mellan länder och religioner

Här innefattas kunskaper om Sveriges beroende av och samarbete med andra länder, regionalt, internationellt och globalt.

•

11
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Fördelning av jordens resurser

Relationer mellan olika länder innefattar möjligheten till solidarisk fördelning av materiella
tillgångar och minskade klyftor mellan rika och fattiga länder. Här innefattas frågor som rör
balansen mellan resurser och befolkningstillväxt.

I
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•

Människans förhållande till naturen

Ekologisk balans, biologisk mångfald, samspelet människa- miljö- samhälle samt den globala
balansen mellan befolkning och konsumtion/resurser är viktiga aspekter på detta område.

•

Mänskliga rättigheter, frågor om laig och fred

Här innefattas b la undervisning om och för grundläggande demokratiska fri- och rättigheter,
FN:s barnkonvention, orsaker till och konsekvenser av krig och konflikter samt förutsättningar för fredlig samexistens (Skolverket, 1993).

2.6 Vad läraren bör tänka på vid interkulturell undervisning
Undervisningens innehåll är ett område där olika kulturella föreställningar kontrasteras.
Det är, menar Fredriksson och Wahlström (1997) därför viktigt att tänka på att undervisningen bör inkludera samtliga kulturer, religioner, språk och traditioner. Ett arbetssätt där läraren
tar hänsyn till dessa aspekter när det gäller kulturella mönster är den kontrastiva undervisningsformen, där det finns en stor lyhördhet för skillnader och likheter. Den förutsätter att
läraren i högre grad än hittills strävar efter att öka allas medvetenhet om den egna kulturella
referensram utifrån vilken vi tänker och handlar. Ett kontrastivt arbetssätt förutsätter, enligt
dem, en öppenhet åt flera håll, där den egna kulturella ramen ses som endast ett av flera
möjliga alternativ att tolka och hantera verkligheten. Själva undervisningssituationen ger
utmärkta tillfällen att göra jämförelser och diskutera skillnader, tex med utgångspunkt i
textinnehållet eller den konkreta skolsituationen. Även i kontakten med föräldrar kan en sådan
öppenhet bidra till att tydliggöra förväntningar och krav, vilket kan leda till en ökad
förståelse, från båda sidor (Fredriksson & Wahlström, 1997).

Parszyk (1999) anser att det är minst lika viktigt att det material som används i undervisningen uppmärksammas ur kulturell synvinkel. Om läraren inte redan arbetar med interkulturella
frågor, kan det vara svårt att ta ställning till vilken typ av matelial som ska användas i en
sådan verksamhet. Frågor som är viktiga att ställa sig vid exempelvis inköp av material är,
vilken bild av det svenska samhället och dess kontextuella mönster möter invandrarelevema i
läromedlen och vilken bild möter de beträffande samhället i sina ursprungsländer? I vilken
mån är texterna etnocentriska, det vill säga utgår från en svensk kulturell ram som given och
allmängiltig? Först efter att ha ställt sig denna typ av frågor, kan läraren arbeta för att
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materialet ska sträva efter att tillgodogöra en interkulturell undervisningsform (Parszyk,
1999).

2.7 Bedömningens olika funktioner
Vad innebär ordet bedömning? En definition av begreppet visar på oklarheter och felaktiga
distinktioner. Ordet får olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används.
Ordböckernas definitioner förefaller ense om att ordet bedöma innebär att åsätta något ett
visst bestämt värde, vanligen i finansiella sammanhang. Även om begreppet bedöma i skolvärlden, i vissa avseenden har liknande betydelse, har begreppet en stöne innebörd, just i
skolsammanhang (Rowntree, 1980). Bedömning innebär en värdering av något eller någon
och används i skolväsendet för att få en uppfattning om elevens prestationer eller förutsättningar att tillgodogöra sig innehållet i en kurs eller utbildning (Pedagogisk uppslagsbok,
1996).

Imsen (1999) beskriver att det i skol- och undervisningssammanhang finns många aspekter
som kan bli föremål för bedömning. Det som ligger närmast till hands är elevens kunskaper.
De förknippas främst med teoretiska ämnen och är det som i praktiken bedöms oftast inom
skolans värld. En central fråga som diskuteras är om det bara är kunskaper genom prov som
ska bedömas eller om det är elevens prestationer under hela processens förlopp som ska
mätas. Imsen anser att det framförs starka argument för att utvidga bedömningsområdet till
mer än skolkunskaper och skolfärdigheter. Ett skäl är att det ger en bredare bas för bedömningen och att läraren därmed kan få en helhetsbild av eleven som är mer nyanserad och
rättvis. Det har också varit omdiskuterat huruvida ordning, uppförande eller arbetsinsatser ska
bedömas som tidigare var vanligt. I Sverige har det inte funnits någon betygs eller bedömningsmall för detta sedan 1960-talet. Eftersom detta ändå är egenskaper som skolan sätter
värde på, borde det vara naturligt, menar Imsen, att dessa egenskaper hos eleven på något sätt
syns och finns med i bedömningen. Det viktigaste är nog ändå att läraren försöker få med så
många olika delar av elevens kunskaper, färdigheter, erfarenheter och egenskaper som möjligt
i bedömningen. På det sättet skapar läraren möjlighet till en bredare och förhoppningsvis
rättvisare bild av elevens skolarbete (Imsen, 1999).
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Rowntree (1980) menar att all bedömning kräver information om det som ska bedömas.
Informationen är själva grunden för varje bedömning. Frågan är hur läraren ska kunna skaffa
sig denna information. Främst skiljer man på om läraren använder en fo1mell eller informell
metod för att samla in informationen. Formell metod är främst olika typer av frågeformulär,
test, lärarproducerade tentamens- och examensprov. Standardiserade prov, kunskapsprov i
olika ämnen som konstrueras så de ger normalfördelade resultat för ett stort antal elever är ett
sådant exempel. Likaså diagnostiska prov där ett test utförs inom ett begränsat område, t ex
matematik. Syftet är att skaffa en överblick av kunskapen inom det området med avsikt att
förändra eller förbättra. Om läraren istället använder ett informellt kunskapsinhämtande sker
det främst genom observationer, samtal eller genom intervjuer. Regelbundna observationer av
och samtal med eleven är viktigt, menar Rowntree, för att läraren ska få en förståelse för
elevens uppförande, arbetsförmåga, trivsel, samt elevens egen uppfattning om skolan och sin
egen situation. Vilken metod läraren bör använda sig av, formell eller informell, bestäms av
vad som ska bedömas och vilket syfte läraren har med bedömningen. Elevernas kunskaper
kan bedömas både formellt, genom prov och test och informellt genom observation och
samtal. Elevernas uppförande bedöms bäst genom observationer medan skolmiljön som
helhet kan bedömas genom frågeformulär, intervjuer och observationer. Det finns alltså en
mängd kombinationsmöjligheter (Rowntree, 1980).

Vad bedömning innebär, handlar också om på vilka sätt en bedömning sker, menar Imsen
(1999). Vilka hjälpmedel använder läraren vid en bedömning? Det finns ett flertal möjliga
bedömningsmedel att välja mellan, muntliga och skriftliga tester och förhör, observationer,
samtal, praktiska övningar, etc. Med uttrycksform avses de symboler läraren använder för
bedömningens resultat. Det finns flera alternativ men främst skiljer Imsen på formella betyg
och informella uttrycksformer. Formella betyg kan ges på olika sätt, godkänd eller ej godkänd
är den enklaste formen med bara två nivåer. Graderade betyg är den vanligaste typen, det
finns många sorters betygsskalor och genom tiderna har dessa varierat. I Sverige infördes en
ny betygsskala i samband med den nya läroplanen Lpo 94. Skalan är tredelad med godkänd
(G), väl godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG). De elever som inte uppnår nivån för
godkänd, får inget betyg utan ett skriftligt meddelande om prestationerna i ämnet. Info1mell
uttrycksform innebär att bedömningen inte samlas i någon form av symbol utan bedömningen
sker genom verbala uttryck. Den kan ske både muntligt och skriftligt. Den informella bedömningen har många fördelar, skriver Imsen, eftersom den lätt kan användas i det dagliga arbetet

9

och under hela arbetsprocessen. Den kan i större utsträckning än formella betyg ta hänsyn till
elevernas förutsättningar, arbetssätt och arbetsinsatser. Den informella bedömningen har
också en naturlig plats i samarbetet mellan lärare, elev och målsman. I och med Lpo 94 har
bedömningsformen fått en stark ställning genom de utvecklingssamtal som vaije termin ska
hållas under grundskolans samtliga terminer. Utvecklingssamtalen ska, om målsman kräver
detta, kompletteras med skriftlig information om elevens skolgång. Den skriftliga
informationen får inte ha karaktär av betyg (Imsen, 1999).

2.8 Bedömning av elever med annan bakgrund än svensk
Bergman, (Skolverket, 2000) skriver om att det i den svenska grundskolan, mångkulturell
eller ej , inte finns särskilda bedömningsverktyg eller mallar att utgå ifrån vid bedömning av
elever med annan bakgrund än svensk. Många hävdar, menar Bergman, att det inte behövs,
eleverna ska bedömas på samma villkor som andra elever. Det innebär i sådana fall, att elever
med annan bakgrund än svensk till stor del och inom de flesta ämnen skulle bedömas på
samma grunder som elever som fötts i Sverige och genom åren lätt sig svenska språket, både
skriftligt och muntligt. För de flesta elever med annan bakgrund än svensk ser verkligheten
annorlunda ut, menar Bergman. Många har inte kommit till Sverige förrän lagom till skolstarten, vilket givetvis innebär att de varken kan tala eller skriva svenska. En del är födda i
Sverige men har ändå inte lärt sig språket som små eftersom föräldrarna inte kan svenska och
hemspråket är det enda som talas. Det handlar om elever som lär sig svenska som andra språk.
Eftersom i princip all undervisning, inom de flesta ämnen , i den svenska skolan sker på
svenska, har elever med svenska som andra språk av förklarliga skäl det mycket svårare.
Bergman anser därför att det finns ett sto1t behov av att lärare i den mångkulturella skolan på
ett eller annat sätt tar hänsyn till eller anpassar både sin undervisning och sitt sätt att bedöma
(Skolverket, 2000).

Skolverket (1994) beskriver att de anvisningar som finns k1ing bedömning av elever med
annan bakgrund än svensk främst handlar om att se på elevens kunskaper i svenska språket.
Kunskap om elevernas aktuella språknivå är nödvändig för att läraren ska kunna ta hänsyn till
deras förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning i andra ämnen. Kunskapen ligger också
till grund för olika organisatoriska lösningar. För att kunna föra en dialog om elevernas språkutveckling och deras förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i olika ämnen , menar
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skolverket, att ett gemensamt lärarspråk måste införas. Lärare behöver definiera elevernas

1

I

språknivå inför varandra för att klargöra vad eleven kan klara av i skolsammanhang. Är det
språket eller bristande ämneskunskaper som är problemet? Hur kan hindren undanröjas? När
det gäller att redogöra för språknivån krävs goda kunskaper om andraspråksinlärning och
läraren måste kontinuerligt fundera över va1je elevs utveckling. Det är viktigt att beskriva hur
långt eleven hunnit i sin bas när det gäller svenska språket och helst också när det gäller
elevens modersmål. När läraren har denna kunskap går det att svara på frågan om eleven kan
följa den vanliga klassundervisningen, ska ha anpassad undervisning i något ämne eller ska gå
i förberedelseklass (Skolverket, 1994).

l

I

Bergman (Skolverket, 2000) tar även upp frågor som varför språkkunskaper bör mätas och på
vilket sätt detta sker? Kunskaperna mäts ofta i syfte att avgöra om eleven behöver undervisning i svenska som andra språk. De testmetoder som används för att mäta språkkunskaper
kan, enligt Bergman, kategoriseras som direkta eller indirekta. Vid indirekt bedömning,
försöker läraren med hjälp av förkonstruerade test mäta hur eleven behärskar grammatik och
ordföil'åd. Mätningen innebär ofta att endast alternativen rätt eller fel existerar och ger sällan
utrymme för att se språkförmågan som en kreativ och dynamisk process. Direkt bedömning
utgår ifrån elevernas egen produktion, med fokus på samtal och fri skrivning där helheten och
innehållet betonas. Det är ju främst i situationer där eleven verkligen använder språket, som
en bedömning av elevens hela språkanvändning kan göras, menar Bergman (Skolverket,
2000).

För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att mellan kollegor kunna föra en dialog om
elevernas språkutveckling, hävdar Bergman att kriterierna för bedömning av språkfärdigheter
måste ses över. Nedan presenteras tre olika färdighetsnivåer som, enligt Bergman, ska ge
underlag för innehållet i undervisningen och förslag till organisatoriska lösningar.
Bedömningskriterierna innebär att läraren beskriver elevens aktuella kompetens, både
språklig och kunskapsmässig. De tre färdighetsnivåerna är nybörjarnivå, mellannivå och
avancerad nivå. Samtliga nivåer redogör för de mål eleven ska uppfylla för att nå ytterligare
en nivå. Bergman menar att det främst handlar om elevens muntliga och skriftliga språkfärdighet, läsförståelseförmåga samt förmåga att tillgodogöra sig annan undervisning. Det är
fullt möjligt att en elev är på nybörjarnivå i den skriftliga språkfärdigheten men på mellannivå
i den muntliga språkfärdigheten, eftersom de olika komponenterna inom språkutvecklingen
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kan nås olika snabbt. Under de första skolåren måste den största delen av bedömningen basera
sig på muntlig kommunikation. Det är därför viktigt, anser Bergman, att läraren skaffar sig
kunskap om hur mycket eleven förstår av det läraren läser högt eller berättar, hur mycket av
innehållet eleven själv kan återge samt på vilket sätt detta sker. När det gäller äldre elever kan
läraren använda sig av elevens egen skriftliga produktion som ett underlag för en språklig
bedömning (Skolverket, 2000).

3 Forskning om interkulturell undervisning och bedömning
Under detta avsnitt har jag valt att presentera två forskningsbaserade texter, som för mig och
mitt examensarbete, är både innehållsligt men främst resultatmässigt intressanta. Jag läste
dem i examensarbetets inledningsskede och då de tog upp, för mig nya och intressanta aspekter av ett område som intresserat mig länge, gav de mig uppslag och ideer inför mitt eget
arbete. Redan under förarbetet hade jag stor nytta av texterna. Med utgångspunkt från dem,
har jag kunnat avgränsa mitt ämnesområde och specificera min frågeställning . De har också
gett mig uppslag inför mitt eget skrivande samt ideer om insamlingsmetoder och analysform.
Texterna är dock mest betydelsefulla när det gäller undersökningens resultat, där de har en
väsentlig roll, eftersom mitt resultat i viss mån jämförs med deras.

3.1 Från brister och svårigheter till resurser och möjligheter
"Från brister och svårigheter till resurser och möjligheter - en didaktisk studie av arbetet i
några mångkulturella klasser" är en licentiatuppsats skriven av Paulin (1999). Syftet är främst
att skapa förståelse för hur en framgångsrik interkulturell undervisning kan bedrivas, med
avseende på vilka kunskaper en lärare behöver för att kunna hantera den mångkulturella
situationen i klassrummet. Forskningen är en studie av verksamheten i fem mångkulturella
klasser samt intervjuer med skolledare, lärare och elever i de aktuella skolorna och klasserna.
Studier har gjorts i två omgångar och under en tioårs period. Under de första åren studerades
verksamheten och förutsättningarna för undervisning och lärande i fyra mångkulturella
klasser, med utgångspunkt att redovisa likheter och olikheter och finna svar på de frågeställningar och den hypotes som forskaren framlagt. Under de senare åren försökte författarinnan
få syn på och belysa de nyckelfrågor som ingår i en framgångsrik lärares interkulturella
didaktiska kompetens, som ett försök att hitta, undersöka och beskriva ett positivt exempel.
Studiens avsikt var dels att beskriva olika sätt att bedriva interkulturell verksamhet samt dels
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att försöka utröna vad som skiljer och kännetecknar en fungerande alternativt en ickefungerande interkulturell verksamhet.

Resultatet visar att lärarens definition av sin egen roll samt undervisningens organisation är
viktiga frågor vid undervisning i mångkulturella klasser. Det är lärarens syn på sina elever
och deras resurser eller brister samt lärarens sätt att välja innehåll och arbetssätt som är avgörande för elevernas möjligheter att lära. Även om lärarna i teorin verkade ha förstått betydelsen av ett interkulturellt arbetssätt, märktes inte detta i praktiken. När de valde innehåll och
arbetsområden utgick de ifrån ett svenskt perspektiv och svenska referensramar, vilket innebar att elever som inte hade samma ramar fick svårt att följa med i undervisningen. Elevernas
första språk utnyttjades inte i undervisningen, trots att eleverna var tvåspråkiga. Material på
elevernas eget språk eller material som belyser saker från deras perspektiv, fanns inte, i alla
fall inte synligt. Dock försökte lärarna att inte använda sig av vanliga läromedel, men betonade att det var svårt att hitta material som passade, vilket inte klargjorde vilken typ av
material man faktiskt använde. Lärarna var mycket medvetna om sin målgrupp och hade
omfattande kunskaper om elevernas kulturella bakgrund. Det var snarast i inställningen till
eleverna som skillnaden fanns. Den kan kännetecknades som resurs- och möjlighetstänkande
eller brist- och svårighetstänkande. Oliktänkandet ledde till att lärarnas förhållningssätt till
eleverna varierade mycket och oftare innebar en negativ än en positiv attityd.

3.2 lnvandrarbakgrund eller skolsvårigheter
Lahdenperä, (1997) har i sitt avhandlingsarbete, "Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter - en
textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund", undersökt förhållandet mellan lärares uppfattning om invandrarelevers skolsvårigheter och hans/hennes förhållningssätt till eleverna. Hennes intresse för området väcktes redan på 1970-talet, då hon i
sitt arbete som skolpsykolog, kom i kontakt med många invandrare och fann att omgivningen
och främst lärarens attityder till elever kunde variera mycket, beroende på deras bakgrund och
etnicitet.

Huvudsyftet med arbetet är att undersöka relationen mellan lärares uppfattningar om svårigheter i skolan och deras förhållningssätt till elevers invandrarbakgrund och etnicitet. Som
metod används textanalyser av åtgärdsprogram. Fokus ligger på hur lärare i åtgärdsprogram
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beskriver eleverna, deras svårigheter, vilken bedömning de gör av eleverna och deras förutsättningar samt på vilka grunder bedömningen görs.

Sammanställningen av resultaten, visar att, 70% av de undersökta lärarna är kategoriserande
när det gäller elevers invandrarbakgrund eller etnicitet och uppfattar någon aspekt i elevens
bakgrund eller etnicitet som negativ för skolarbetet. Ingen lärare hade en enbart positiv inställning till elevens/elevernas ursprung. Det var endast ett fåtal av lärarna som såg elevers
skolproblem kontextuellt dvs som ett resultat av en situation eller en omgivning. Endast 3 av
80 ansåg problemen bero på kulturkonflikter eller som ett resultat av en negativ attityd hos
personalen. De undersökta lärarnas uppgift bestod i att beskriva elever med invandrarbakgrund som lärarna själva uppfattade som problematiska eller som andra på skolan hade
svårigheter med. Av 79 åtgärdsprogram behandlades 74 elever med invandrarbakgrund och
endast fem elever med svensk bakgrund. Det är därför svårt att dra slutsatser om huruvida
lärare i allmänhet är mer eller mindre negativa och diskriminerande mot elever med invandrarbakgrund än mot svenska elever. Faktum kvarstår dock, en majoritet av undersökta lärare
visar ett negativt kategoriserande och oftast diskriminerande förhållningssätt till elever med
in vandrarbakgrund.

3.3 Interkulturella verksamheter
Det finns även forskning som visar motsatta resultat. Det finns en rad skolor som använder
interkulturella arbetssätt och som verkligen följer de anvisningar som läroplaner och andra
styrdokument beskriver. Metoderna och arbetssätten som skolorna använder sig av är olika.
Nedan följer en beskrivning av några av dessa skolor och deras sätt att bedriva en interkulturell form av undervisning.

Rinkebyskolan i Stockholm bedriver en interkulturell undervisning där olika metoder
används för att samordna och anpassa undervisningen och stärka självförtroendet hos barn
med en fot i varje kultur. Främst använder sig skolan av olika skapandeprojekt somt.ex. film,
teater, musik och data liksom diskussionsgrupper av olika slag och tematiska grupparbeten.
Personal, föräldrar och elever lägger ner såväl skoltid som fritid för ändamålet. Resultatet har
främst visat sig genom att eleverna i de mångkulturella klasserna gjort stora framsteg
(Olsson/Göcmen/Eriksson, 1986).
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Stenkulaskolan i Malmö har sedan ett tiotal år en kulturprofil där undervisningen i de traditionella ämnena genomsyras av olika kulturupplevelser som besök på utställningar, teater och
konserter. Arbetssättet gör det möjligt för alla elever att kunna ta till sig något eftersom upp-

l

levelserna inte bygger på vilket språk man pratar. Likaså har ett orkesterprojekt startat som
ingår som obligatorisk del av undervisningen i de lägre åldrarna. Projektet är först och främst
avsett för barn i behov av särskilt stöd, där invandrarbarn och barn med sociala problem
upptar en stor del. Arbetssättet har inneburit att läraren till stor del fått frångå traditionella
metoder och prova alternativa arbetssätt för att hitta något som passar alla ( Nilsson, 1998).

Vängeskolan i Uppsala använder den pedagogik som vissa skolor i Kalifornien använder sig
av, global education. Pedagogiken innebär att skolämnena smygs in i helintegrerade tema-
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block där eleverna ska söka och använda kunskaper precis som i verkligheten. En av klasserna har bl a gjort en fiktiv resa till OS i Atlanta, där matematiska kunskaper krävdes för att
kunna betala med checkhäften och räkna ut sportresultat osv. Elever och lärare utvecklar på
detta sätt en förståelse för andra länders språk, kultur och religion samt lär sig att samarbeta
(Ottosson, 1998).

Tallbohovsskolan i Jakobsberg är en skola där ungefär 60% av eleverna är invandrarbarn som
tillsammans representerar tjugosju språkgrupper. Skolan har haft en rad problem som har sin
grund i språksvårigheter, kulturkrockar, tidsbrist och sociala problem. Därför sökte skolan
medel för att genomföra ett utvecklingsarbete med föräldrainflytande. De anordnar träffar,
diskussionskvällar och pysseldagar där både elever och föräldrar tillsammans med personalen
umgås och lär känna varandra. I högre årskurser genomförs kulturprojekt som innebär att
elever, lärare och föräldrar först studerar och upplever svensk kultur och sedan tar del av
varandras seder och bruk. Alla medverkar och bidrar med något från sitt hemland. På detta
sätt lyckas skolan både engagera föräldrar och öka förståelsen för olika kulturer (Wellros,
1986).
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4 Syfte, problemområde och problemformulering
4.1 Syftet med arbetet

Det övergripande syftet med examensarbetet hänger samman med ett projekt som samtliga
studenter (i kursen Lärande) ingått i. Projektet innebär att kartlägga och pröva olika aspekter
av bedömning inom grundskolans lägre år och startades eftersom det saknas nationell
forskning inom området. Genom att delta i projektet, kan förhoppningsvis mitt och de övriga
studenternas arbeten medverka till ökat intresse för fortsatt forskning inom området bedömning. För min del utgör bedömningsaspekten endast en del av mitt arbete och handlar då
främst om på vilka sätt och med vilka hjälpmedel lärare kan bedöma elever med annan
bakgrund än svensk.

Jag avser att undersöka och beskriva vilken syn lärare uppger att de har av ett interkulturellt
arbetssätt, samt på vilka sätt lärarna anger att de använder sig av detta i sin egen undervisning.

Jag har valt att dela upp syftena i tre områden:

1. Att beskriva på vilket/vilka sätt lärare anger att de använder sig av ett interkulturellt
arbetssätt i sin undervisning och bedömning av elever i mångkulturella klasser.

2. Att beskriva de möjligheter som ett interkulturellt synsätt på undervisning och bedömning
skulle kunna medföra.

3. Att beskriva de problem som ett interkulturellt synsätt på undervisning och bedömning
skulle kunna medföra.

Arbetet vänder sig främst till lärare och lärarstuderande, inom den svenska grundskolan, som
är intresserade av att arbeta med interkulturella frågor i sin undervisning. Tanken är att arbetet
ska vara ett underlag för diskussioner om viktiga frågor, som jag anser att lärare i den mångkulturella skolan ställs inför och även själva bör ställa sig. Förhoppningsvis ska arbetet kunna
bidra till att fördjupa dessa diskussioner och på så sätt indirekt bli en hjälp för lärare att bättre
planera och genomföra en undervisning som syftar till att skapa en interkulturell förståelse.
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4.2 Problemområde och problemformulering
Med utgångspunkt från litteratur och forskning blir mitt val av problemområde:

'Undervisning och bedömning i mångkulturella klasser'. Begreppet interkulturellt synsätt
beskrivs i litteraturen främst som ett perspektiv på lärarens undervisning, men är, anser jag,
lika viktigt vad gäller lärarens sätt att se på och bedöma elevernas kunskap. Jag har därför valt
att sammanfatta de båda begreppen undervisning och bedömning, i benämningen lärarens
verksamhet, i problemformuleringen som lyder: På vilka sätt anger lärare att de anpassar

sin verksamhet i mångkulturella klasser?

)

Del 2 Undersökningens metod, upplägg och urval
5

Metoder för insamling och bearbetning av material

När det i forskningssammanhang talas om begreppet metod, kan uttrycket ha olika innebörd
beroende på vem som använder det. Begreppet kan omfatta det mesta inom forsknings processen, från det rent tekniska och hantverksmässiga till det mer teoretiska. Det som är
viktigt för skribenten är att arbetet ska redogöra för metodbegreppets samtliga aspekter, som
va1it relevanta i samband med arbetet (Hartman, 1990). Syftet med metodbeskrivningen är att
göra det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma resultatens och tolkningarnas rimlighet
och generaliserbarhet (Patel & Davidson, 1994).

5.1 Kvalitativ eller kvantitativ forskning
Ordet forskningsmetod kan användas i flera olika betydelser. Den kanske mest centrala frågan
vid forskning är om forskningen ska utgå från ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv
( Bell, 1998). Det som är avgörande för om man i huvudsak kommer att använda sig av kvantitativt eller kvalitativt inriktad forskning är hur man har formulerat sitt undersökningsområde,
vilka forskningsfrågor som ställs och vilken användning man vill få av den insamlade informationen ( K vale, 1997). Även om dessa två metoder ofta beskrivs som två helt olika vetenskapliga metoder, är det inte nödvändigtvis så, särskilt inte inom praktisk forskning .
En forskning som i huvudsak är kvantitativt inriktad har ofta kvalitativa inslag likaväl som
kvalitativt inriktad forskning ofta använder sig av kvantitativ information (Patel och Tebelius,
1987) .
• .1
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Mitt problemområde har främst en kvalitativ inriktning, med kvantitativa inslag. Med detta
menar jag att min avsikt är att i likhet med andra kvalitativt inriktade forskningsarbeten mest
fokusera på hur människor upplever och tolkar olika fenomen (Kvale, 1997). Jag är intresserad av att veta hur lärare resonerar och beskriver sin verksamhet i mångkulturella klasser.
En kvalitativ forskning innebär vidare att sklibenten använder verbala analysmetoder, vilket
jag till stor del ämnar göra.

Eftersom studiens resultat också kommer att presenteras med tabeller, har undersökningen
också kvantitativa inslag. Enkätundersökning kan ofta sägas utgöra basen för kvantitativ
forskning. Bell (1995) beskriver att kvantitativ forskning handlar om att samla in fakta och
studera relationen mellan olika uppsättningar av fakta . Jag kommer främst att beskriva de
olika variationer av svar som finns samt hur vanligt förekommande de är. Därför stämmer
såväl den kvalitativa som den kvantitativa ansatsen överens med mitt arbete.

5.2 Arbetets ansats och design
Något förenklat kan man säga att ett arbetes ansats handlar om olikheter i forskarens förhållningssätt till sitt arbete (Patel & Davidson, 1994). Det talas om två olika angreppssätt som
forskaren kan välja mellan, den induktiva och den hypotetisk-deduktiva ansatsen. Den induktive forskaren följer upptäckandets vägd vs utgår från datainsamling och försöker att ur
materialet dra generella och teoretiska slutsatser (Wallen, 1994). Forskaren kan studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och
med utgångspunkt från den insamlade informationen, empirin, formulera en teori . Ett induktivt förhållningssätt innebär inte, som man kanske kan tro, att man som forskare arbetar helt
förutsättningslöst, utan innebär att forskaren, redan från start har en viss förståelse inom området, egna ideer och föreställningar som till viss del kommer att påverka de teorier som produceras ( Patel & Davidson, 1994). Den hypotetisk-deduktiva ansatsen ger te01in en viktigare
och mer självständig ställning. Ur litteratur och teori formas och prövas ett påstående som ska
prövas empiriskt (Wallen, 1994). Arbetar forskaren deduktivt följer denne bevisandets väg.
Utifrån allmänna principer och befintliga te01ier drar forskaren slutsatser om enskilda
företeelser ( Patel & Davidson, 1994).
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Mitt förhållningssätt till arbetet är induktivt eftersom jag först och främst följer upptäckandets
väg. Det har inte varit möjligt att på förhand veta vilken riktning undersökningen ska ta. Jag
har därför inte dragit generella slutsatser eller ställt upp hypoteser, med utgångspunkt från be-

1
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fintlig litteratur. Även om jag har valt att presentera litteratur och tidigare forskningsresultat
inom området innebär detta inte att jag för den skull har tagit ställning för eller emot de bilder
de ger av den mångkulturella skolan. Istället är avsikten att undersöka hur den mångkulturella
skolan fungerar just här och just nu.

Med forskningsmetod kan även avses hur undersökningen är upplagd, arbetets design.
Främst handlar designen av ett arbete om vilken typ av undersökning forskaren avser att göra.
Det finns flera olika typer av undersökningar. De flesta klassificeras utifrån hur mycket
forskaren vet om ett visst problemområde innan undersökningen startar. Vilken ambition
forskaren har på sitt projekt varierar och beror främst på kunskapsläget inom området ( Bell,
1998). Den beskrivande eller deskriptiva studien strävar efter att beskriva något fenomen,
dvs att forskaren gör en beskrivning och analys av ett befintligt förhållande. Utmärkande är
att forskaren inte försöker förändra någonting, utan samlar in ett material om hur något
förhåller sig. Avsikten är främst att fördjupa sin förståelse av det man studerar (Johansson &
Svedner, 1996.) Detta stämmer väl överens med meningen med mitt arbete. Jag avser inte att i
direkt mening försöka förändra eller utveckla något, även om det givetvis är väldigt positivt
om mitt arbete indirekt leder till detta.

5.3 Urval av undersökningsgrupp
Undersökningen är en studie av yrkesverksamma lärare på tre skolor i en medelstor stad i
Mellansve1ige. Eftersom en undersökning av samtliga tio skolor som kommunen avsåg som
mångkulturella enheter, skulle vara ett alltför stort upptagningsområde, begränsade jag undersökningen till att omfatta ungefär en tredjedel av skolorna, dvs tre stycken. Jag valde ut de
tre som ligger mest centralt belägna, men som ändå tillhör tre helt olika områden både vad
gäller elevernas upptagningsornråde och enhetens tillhörighet. Enkäten besvarades av 29
lärare och svaren representerar såväl kvinnor som män samt lärare med olika utbildningskategorier och olika lång yrkesverksamhet inom området.
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5.4 Datainsamlingsmetod
Den vanligaste innebörden i termen metod är hur forskaren går tillväga för att samla in och
analysera ett material. De datainsamlingsmetoder som vanligtvis brukar komma i fråga är
enkäter, intervjuer, observationer, prov och textbaserade undersökningar ( Johansson &
Svedner, 1996). Skillnaden mellan olika metoder ligger i vad slags information de kan ge, hur
frågorna formuleras och framför allt i hur informationen samlas in ( Andersson, 1994).
Jag har valt att använda mig av en enkätundersökning som datainsamlingsmetod. Man ska på
ett tidigt stadium fråga sig om enkäter är ett bättre sätt att få fram information på än exempelvis genom intervjuer. Passar en enkät till den målsättning man har och kan den ge den typ av
information man behöver (Bell, 1993). Jag anser att enkät, som datainsamlingsmetod, svarar
väl mot mina syften och min problemformulering främst eftersom en enkät på ett relativt
enkelt sätt kan nå ut till så många lärare som möjligt, dessutom på helt olika skolor och i helt
olika områden. Det är också ett sätt att se till att samtliga personer får exakt samma frågor,
vilket gör det enklare att jämföra svaren. Eftersom svaren redan från början är slcriftliga blir
de därmed lättare att bearbeta.

5.5 Enkätens konstruktion - utformning och layout
Det är viktigt att konstruera en enkät som kan ge den information man behöver, som svarspersonerna kan acceptera och som inte medför så många problem vid analysen och tolkningen
av svaren ( Ejvegård, 1997). Bell (1993) hävdar att det är ett svårt och tidslaävande arbete att
konstruera en enkät. Detta är något jag under enkätkonstruktionens gång blivit varse då jag
lagt ner mycket tid både på valet av frågeområden och på formuleringen av frågorna.

Frågorna i en enkät kan i princip vara av två slag, frågor med mer eller mindre färdiga svarsalternativ, som den tillfrågade kan välja emellan samt frågor med öppna svar. Öppna svar
innebär att den tillfrågade själv slaiftligt ska formulera sitt svar i ett par ord eller ett par
meningar. Jag har valt att i stor utsträckning låta de som besvarar enkäten slaiva fritt eftersom
fria svar borde innebära en större bredd av svar än om lärarna endast har några få svarsalternativ att välja på. Det är endast i enkätens inledning, vid de mer personliga frågorna som jag
använt mig av svarsalternativ samt i de fall jag först velat att den som besvarat ska ta ställning
till ja- eller nej frågor.
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Den förberedande inläsningen och projektplaneringen innebär att forskaren identifierar viktiga
områden som ska undersökas. Genom att gå tillbaka till sin målsättning ska forskaren avgöra
vilka frågor som är viktigast att ställa, för att syftena ska uppnås. Därefter skriver han/hon

I
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tänkbara frågor på olika kort eller separata papper, som senare ska kunna ordnas eller kategoriseras. Det krävs vanligtvis flera olika stadier i formuleringen av frågor, för att minska mångtydigheten och få så precisa frågor att svarspersonerna omedelbart förstår vad det frågas efter
( Bell, 1998). Med utgångspunkt från mina syften, problemområdet och problemformuleringen, samt den litteratur jag läst, påbörjades ett urval av frågeområden, som sedan skulle
formuleras till konkreta frågor. Enkäten består av två delar, en del som inledningsvis berör
personliga fakta kring de besvarande lärarna, som kön, yrkeserfarenhet och utbildning. Den
andra och största delen handlar om lärares definition av en mångkulturell klass och av ett

f
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interkulturellt arbetssätt men också frågor kring lärarens egen undervisning och bedömning i
mångkulturella klasser, på vilka sätt läraren anpassar sin undervisning och vilka möjligheter
och problem ett interkulturellt arbetssätt kan medföra.

Den pilottest som jag genomförde med två lärare, som sedan inte medverkade i enkäten, är en
viktig del i utformningen av enkäten. Med utgångspunkt från deras svar och kommentarer
kring frågorna och enkätens utseende, formulerades vissa frågor om, andra fö1tydligades och
någon enstaka fråga uteslöts helt.

5.6 Enkätadministration
Med enkätadministration avses hur forskaren går till väga för att välja ut dem som ska besvara
enkäten, hur enkäterna skickas ut och samlas in, åtgärder för att minimera bortfallet och redovisning av det eventuella bortfallet (Johansson & Svedner, 1996).

Den första kontakten togs med skolornas rektorer för att informera om mitt examensarbete
och avsikten med undersökningen samt för att se hur stort intresse det fanns hos skolorna att
medverka. Datum, tid och plats bestämdes då jag kunde komma och personligen informera
personalen samt överlämna enkäten. Vid de tillfällen då enkäten distribuerades träffade jag
lärarkåren och beskrev arbetets syfte samt deras viktiga roll i min undersökning. Jag betonade
att besvarandet av enkäten skulle ske på frivillig grund och att det var viktigt att de verkligen
ville och ansåg sig ha tid att besvara frågorna, eftersom både svarsantalet och resultatet
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säkerligen skulle bli bättre om de som besvarar enkäten kände sig engagerade och delaktiga.
Jag gick också igenom enkäten, fråga för fråga, med hjälp av overhead, för att specificera
frågorna och deras innebörd, för att undvika eventuella missförstånd och bortfall p g a frågans
formulering. Avslutningsvis berättade jag att de hade ungefär en vecka på sig för besvarandet
och bestämde ett datum då jag skulle återkomma för att samla in enkäterna. På det bestämda
datumet återvände jag till skolorna och hämtade de enkäter som besvarats.

Av ca 70 enkäter som delats ut, återfick jag 29 stycken. Detta innebär att mitt externa bortfall,
de som överhuvudtaget inte besvarade enkäten, är 41 stycken. Det interna bortfallet, dvs hur
många som inte besvarade en specifik fråga, finns presenterat under resultats redovisningen.

5. 7 Forskningsetik
Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar. Deltagarna får inte föras
bakom ljuset beträffande undersökningens syfte. De ska upplysas om att de kan avböja att
delta eller avbryta sin medverkan utan följder. Deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas ( Johansson& Svedner, 1996).

På ett tidigt stadium informerade jag deltagarna om mina avsikter med enkäten och undersökningen och förklarade deras uppgift men också deras rättigheter. Då inte kommunen och skolorna kommer att beskrivas särskilt ingående är risken relativt liten att någon skulle kunna se
ett samband eller dra en parallell till vilken/vilka skolor jag gjort undersökningen på.
Eftersom jag heller inte vet vem eller vilka personer som besvarat enkäten, är det inte svårt att
garantera att deras identiteter, som personer, blir skyddade. Detta är lättare för mig vid en
enkätundersökning, än om jag personligen intervjuat dem en och en. Jag har försökt att i den
mån jag kunnat, skydda mina källor och anser därför att jag följt de forskningsetiska anvisningar som finns för forskning och examensarbete.

5.8 Validitet och reliabilitet
Verkligheten upplevs och tolkas olika av olika människor. Verkligheten ska inte bara beskrivas utan också förstås och förklaras. Begreppen validitet och reliabilitet är forskningsmetodiska
begrepp som är tätt förknippade med varandra och är viktiga aspekter av forskningsarbetet
som helhet. Validiteten, enkelt uttryckt att man som forskare verkligen mätt rätt sak, dvs
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arbetets tillförlitlighet, har givetvis en avgörande del i hur reliabiliteten, trovärdigheten av
arbetet framstår (Kvale, 1997.) Vad gäller validiteten ska forskningsmaterialet vara relevant
för problemställningen, både vad gäller avgränsning och djup. Forskningsmaterialet ska inte
bara ha med saken att göra, det ska också finnas en samklang mellan material och problem.
Reliabiliteten innebär att man ska kunna lita på sina data, oavsett forskningsmaterialets att.
I '

Texter, siffror eller tabeller ska var tydliga, precisa och tillförlitliga (Hartman, 1990).

5.9 Val av analys
Information som samlats in genom enkäter eller någon annan metod, kommer inte att betyda
något förrän de analyserats och bedömts på något sätt. Både när man genomför en mindre
och/eller en mer omfattande undersökning måste man som projektledare och forskare förstå
hur informationen samlats in, för att kunna göra en bra analys och presentera resultaten på ett
överskådligt sätt (Patel & Davidson, 1994). Det finns två stora kategorier för olika statistiska
metoder, beskrivande och analyserande statistik. Beskrivande eller som den också kallas,
deskriptiv statistik, ger en slags bild av den grupp man studerat i form av diagram, figurer,
kurvor, procent och medel-värden. Analytisk statistik har ett helt annat syfte. Även om
deskriptiva metoder kan ingå är det huvudsakliga syftet att dra slutsatser av den insamlade
info1mationen utifrån en teori eller modell eller utifrån ett visst kunskapsområde (Bell, 1994).
Jag har valt att använda mig av en deskriptiv statistikform vid analysen. Med detta menar jag
att jag till stor del kommer att presentera resultaten i en beskrivande form, även om jag också
kommer att använda mig av tabeller.

Del 3 Studiens resultat och slutsatser
6 Resultat och sammanfattning
Det här är rapportens huvuddel, dess kärna. Den kan bestå av text, tabeller och/eller figurer i
en fördelning som främst beror på vilken typ av undersökning som gjorts. Det sätt resultatet
presenteras på är viktigt, tabeller och/eller figurer som används ska främst illustrera och
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fördjupa texten. Resultatet kan, för enkelhetens skull, presenteras med utgångspunkt från
arbetets syften eller problemformulering. På detta sätt kan läsaren relativt enkelt följa arbetets
väg från syften till resultat och kontrollera att forskaren uppnått dessa syften genom resultatet
av undersökningen (Bell, 1998).

Med utgångspunkt från arbetets syften, kommer resultatredovisningen att utgå från tre
områden.

1. På vilket/vilka sätt använder lärare sig av ett interkulturellt arbetssätt i sin undervisning
och bedömning av elever i mångkulturella klasser.

2. Vilka möjligheter kan ett interkulturellt synsätt på undervisning och bedömning medföra.

3. Vilka problem kan ett interkulturellt synsätt på undervisning och bedömning medföra.

Dessa områden har omformulerats till tre olika rubriker. Område ett, har delats upp i två rubriker, undervisning som interkulturellt arbetssätt och bedömning som interkulturellt arbetssätt. Område två och tre har istället slagits samman till en rubrik, interkulturellt arbetssätt,
möjligheter och/eller svårigheter. Samtliga rubriker har även koppling till presenterad litteratur och forskning. Dessutom har ytterligare en rubrik lagts till, invandrarbakgrund eller skolsvårigheter, som egentligen inte direkt kan knytas till något av områdena men däremot anknyter till litteraturen och forskningen.

Inledningsvis kommer även resultat att presenteras under rubrikerna lärares bakgrund och
lärares kunskap. Dessa har ingen direkt anknytning, vare sig till områden, litteratur och forskning men frågorna och svaren representerar den kunskap, utbildning och erfarenhet som de
besvarande lärarna anger att de besitter.

Upplägget är ungefär detsamma genom hela resultatredovisningen. Eftersom frågorna och
därmed också resultatet under de olika rubrikerna har både kvalitativ och kvantitativ karaktär,
kommer ingen direkt uppdelning att ske. Frågornas resultat, oberoende av karaktär, kommer
att presenteras under den rubrik frågan tillhör. Till samtliga frågor finns en tabell, som anger
antal besvarande personer. De kvantitativa resultaten anger endast antal svar på frågan, medan
de kvalitativa resultaten har kategoriserats och analyserats och presenteras som antal svar på
varje kategori av en fråga. En beslaivning eller ett citat från samtliga kategorier på varje
fråga, skulle uppta stor plats varvid jag har försökt att tydliggöra kategorin genom dess namn.
Det är endast i de fall som kategorin övrigt förekommer som ett förtydligande görs.
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Varje område avslutas med en sammanfattning där viktiga aspekter, likheter och olikheter i
svaren diskuteras.

Av de 70 enkäter som lämnades ut, har 29 besvarats. Det innebär att det externa bortfallet d vs
antalet personer som överhuvudtaget inte besvarade enkäten är 41. Svarsfrekvensen blir därmed ca 40%. Det interna bortfallet, antalet personer som inte besvarat en specifik fråga, presenteras fråga för fråga och redovisas i samtliga fall under kategorin inget svar. Det totala
antalet redovisade svar eller svarskategorier, i varje tabell, är i samtliga fall 29, vilket inte
kommer att redovisas vid tabellpresentationen.

6.1 Lärarnas bakgrund
Här presenteras resultat från frågor som handlar om lärarnas genus, yrkeserfarenhet, utbildning samt undervisningsgrupp/område.

1. Ange (genom att ringa in rätt alternativ) om du är:
a) man
b) kvinna

I ~~~na

8
21

Figur 1.1 Lärares genus

2. Yrkeserfarenhet, (i år) inom mångkulturell verksamhet.

1

Inget svar
0-5 år
6-10 år
11-20 år
+ 20 år

10

4
6

8

Figur 1.2 Lärares yrkeserfarenhet inom mångkulturell skola

L
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3. Tidigare utbildning, gjord innan du blev yrkesverksam lärare (ringa in och
specificera):
a) högskoleexamina
b) specialkurser (med relevans för arbete i mångkulturell skola)
c) övrig utbildning (med relevans för arbete i mångkulturell skola)

Högskoleexamina:
Inget svar
Grundskollärare
ldrottslärare
Förskollärare
Ämneslärare
Övrigt

4
18
2
2

1
2

Figur 1.3 Lärares högskoleexamina

Kategorin grundskollärare under figur 1.3, kan sägas representera såväl dagens grundskollärarutbildning 1-7 och 4-9, men även den gamla tidens lågstadie-, mellanstadie- och högstadieinriktade lärarutbildning. Kategorin övrigt kan också behöva förtydligas, här angavs
svaren byggnadsingenjör och föreståndare.

Specialkurser:
Ingen kurs
Någon form av kurs
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Figur 1.4 Lärares specialkurser, med relevans för arbete i mångkulturell skola.

Kategorin någon form av kurs i figur 1.4, innebär svar som oftast men inte nödvändigtvis har
relevans för arbete i mångkulturell skola. Här förekommer exempel som speciallärarutbildning, 5 poängs-kurs "skolan i ett mångkulturellt samhälle" men även kurser i dramakommunikation och andra estetisk-praktiska ämnen.

Övrig utbildning:
Ingen annan utbildning
Någon form av annan utbildning
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Figur 1.5 Lärares övriga utbildning, med relevans för arbete i mångkulturell skola.

Här följer ett fö1tydligande av kategorin någon form av annan utbildning i figur 1.5. Som i
figur 1.4, innebär svaren inte alltid att de är relevanta just för arbete i mångkulturell skola.
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Det finns varierade svar, utbildning för biståndsarbetare, ungdomsledarutbildning inom scoutrörelsen samt studentexamen etc.

3. I vilka årskurser och ämnen undervisar du?

1-3, alla ämnen
4-6, alla ämnen
Enstaka ämnen, alla årskurser
Övriga kombinationer

7
7

8
7

Figur 1.6 Lärares undervisningsområden.

Kategorin övriga kombinationer innebär svar som antyder att, lärarna arbetar i en specifik
klass med några enstaka ämnen alternativt i några få klasser med ett flertal men inte alla
ämnen. Här ryms också svar som specialundervisning och arbete i förberedelseklass.

4. Hur stor andel, (i procent) av eleverna du undervisar, har annan bakgrund än
svensk?

50-70 %
+70%
1

16
12
1

-50 %
Figur 1.7 Andel elever med annan bakgrund än svensk.

Sammanfattning av lärares bakgrund.
När det gäller lärarnas bakgrund ville jag jämföra hur många män respektive kvinnor som
besvarat enkäten. Inte helt oväntat, med tanke på hur fördelningen man/kvinna ser ut inom
skolans värld, var det en majoritet av kvinnor som svarat. Det skulle ha varit intressant att ta
reda på om resultatet sett annorlunda ut om fler män blivit representerade, men då detta inte är
möjligt nöjer jag mig med att konstatera att fördelningen med stor sannolikhet har påverkat
resultatets utfall. Yrkeserfarenhet inom mångkulturell verksamhet var för mig mer relevant att
beakta än t ex ålder eller erfarenhet inom annan verksamhet. Här finns en stor spridning av
svar, allt från en termin, upp till 29 års erfarenhet av mångkulturell skola. Majoriteten av
svaren handlar om två tidsbegrepp, dels de som arbetat mellan 0-5 år samt de som arbetat i

27

mer än 20 år inom mångkulturell skola. Det finns givetvis en risk att lärarna trots frågans
formuleting, ändå besvarade hur länge de arbetat inom någon form av skolverksamhet. Här
handlar det troligen främst om hur de besvarande lärarna tolkar begreppet mångkulturell
skola. Om mångkulturell skola innebär minst 50% elever med annan bakgrund än svensk eller
om samtliga skolor är mångkulturella eftersom där i någon mån finns elever från andra länder
och kulturer. Det är därför svårt att avgöra svarets relevans men jag utgår ifrån att inte
samtliga lärare tolkat frågan annorlunda än den är ställd och förmodar att resultatet ändå ger
en bild av den faktiska situationen.

De allra flesta lärarna har någon form av grundskollärarutbildning. Fyra lärare har valt att inte
svara på frågan, det går därför inte att avgöra om de glömt besvara den, inte har någon utbildning alls eller om de missförstått frågans syfte. Några av lärarna uppger utbildningar som
egentligen inte ger behörighet att arbeta som lärare. Endast ett fåtal uppgav att de hade läst
någon specialkurs med inriktning mot arbete inom mångkulturell skola och det var lika få
lärare som svarade att de har någon annan form av utbildning med relevans för arbete i
mångkulturell skola.

Svaren på vilka ämnen och årskurser lärarna undervisar i visade sig vara enormt jämnt fördelade, vilket jag tycker är intressant att ta upp. Att det var exakt lika många lärare som
arbetade inom 1-3 som 4-9 inom samtliga ämnen är en intressant aspekt. Även de två andra
kategorierna hade väldigt jämna svars antal. Det verkar därmed som att lärare från samtliga
lärarkategorier finns representerade i enkätsvaren.

Den sista frågan om hur stort antal elever med annan bakgrund, i procent som läraren undervisar, är också intressant ur den aspekten att skolorna tillhör 50+ skolor och därmed ska ha
minst 50% elever med annan bakgrund än svensk. Majoriteten av lärarna uppgav sig ha ungefär 50-70% av denna elevkategori, närmast efter var kategorin med mer än 70% medan endast
en lärare angav en procentsats lägre än 50%. Det är svårt att säga varför svaren mellan denna
lärare och de övriga kan skilja sig så mycket men även om skolan ska ha en viss procentsats
kan säkerligen de olika klasserna ha olika fördelning mellan svenska elever och elever med
annan kulturell bakgrund.
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6.2 Lärares kunskap
Med utgångspunkt från det lärarna svarat om bakgrundsfrågorna, blir en intressant fråga om
de själva anser att den utbildning, kunskap och e1farenhet de har, är tillräcklig för att undervisa elever med annan bakgrund än svensk. Främst innebär frågorna att ta ställning till ja eller
nej, men oavsett svaret ska även valet motiveras. Dessutom är det intressant att veta om den
eventuella fortbildning de skaffat sig inom området är anordnad av skolorna de arbetar på
eller om de själva tagit initiativ till att skaffa sig den.

5. Anser du att din kunskap är tillräcklig för att undervisa elever med annat

f

modersmål än svenska?
a) Ja, det tycker jag, därför att:

1

I
I

I

I

b) Nej, det anser jag inte, därför att:

Ja
Nej
Både ja och nej

12
13

4

Figur 1.8 Lärarens kunskap- tillräcklig eller ej.

Ja, jag har tillräcklig kunskap genom:
Lång/tillräcklig erfarenhet
Kurser/utbildningar
Både erfarenhet och kurs/utbildning
Övrigt

7

1
3

5

Figur 1.9 Lärarens kunskap - tillräcklig att undervisa elever med annan bakgrund än svensk.

Under rubriceringen övrigt i figur 1.9, finns svar som att kunskapen är tillräcklig för att: de
flesta av dessa barn är bättre på svenska än på sitt hemspråk, lärarens främsta mål är att lära
eleverna just svenska. Svar som alltså inte gick att placera under någon av de nedanstående,
eller ens i en egen kategori.

l

Nej, jag har ej tillräcklig kunskap p g a:
Ej tillräcklig erfarenhet
Ingen/ej tillräcklig utbildning
Både för lite erfarenhet och utbildning
Behöver mer kunskap inom området

1
6
7
3

Figur 2.0 Lärarens kunskap - ej tillräcklig att undervisa elever med annan bakgrund än svensk
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6. Vilken fortbildning har du skaffat dig, under din yrkesverksamma tid, med avseende
att undervisa elever med annan bakgrund än svensk?

Inget svar
Ingen alls
Kurs, föreläsning, studiedag
Erfarenhet
Flera av alternativen

2
10
13

1
3

Figur 2.1 Lärares, av eget intresse, införskaffade fortbildning.

7. Under de år du arbetat i en mångkulturell verksamhet, vilken typ av fortbildning
har skolan anordnat?

Inte mycket, vet inte, kommer ej ihåg
Kurser, föreläsning, studiedag
Nätverk
Projekt
Flera av alternativen
Ingen jag deltagit i
Ingen alls

4
16
1
2

2
1
3

Figur 2.2 Fortbildning för de anställda, anordnad av skolan.

Sammanfattning av lärarnas kunskap
På frågan om lärarna anser sin kunskap tillräcklig för att undervisa elever med annan bakgrund än svensk, var det ingen större skillnad i antal på de som svarade ja och de som svarade
nej på frågan. Fyra personer besvarade frågan med både ja och nej. Trots den minimala skillnaden var det alltså fler lärare som inte tyckte att deras kunskap var tillräcklig för ändamålet.
De flesta svarade att skälet var att de varken hade tillräcklig erfarenhet eller utbildning. Detta
kan stämma med tanke på att det var hela 12 av de 29 lärarna som inte besvarade vilken typ
av fortbildning de skaffat sig på egen hand under sin yrkesverksamma tid i en mångkulturell
verksamhet. Om man ser på lärarnas utbildning i relation till deras kunnande, finns sex lärare
som överhuvudtaget inte uppgett någon form av behörig utbildning för att arbeta som lärare.
Vidare är det endast fem som läst någon kurs som de angett som relevant för sitt arbete och
sex stycken som gått någon fonn av öv1ig utbildning inom området. Utifrån dessa resultat är
det inte så konstigt att de flesta lärarna inte tycker sig ha tillräcklig kunskap inom området. De
lärare som ansåg sig ha den kunskap som behövs för arbete med elever med annan bakgrund
än svensk, uppgav vanligtvis att detta berodde främst på lång e1farenhet.
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6.3 Interkulturellt arbetsätt i undervisningen
Frågorna inom området handlar om lärarens syn på och inställning till ett interkulturellt
arbetssätt. Frågorna och även svaren blir i stor utsträckning kvalitativa, endast den sista frågan
i området får både en kvalitativ och en kvantitativ presentation.

10. Vad innebär en mångkulturellt anpassad undervisning för dig?

I

I
I

Inget svar
Förändring av lärarens förhållningssätt
Förändring av undervisningsmetoder
Övrigt

1
7
19
2

Figur 2.3 Lärares tolkning av innebörden av mångkulturellt anpassad undervisning.

Under kategorin övrigt hamnar svar som att mångkulturellt anpassad undervisning innebär att
eleverna kan läsa om samma sak, men ur olika synvinklar samt att det ger eleven möjlighet att
bli erbjuden svenska 2 och hemspråk.

13 a) På vilket/vilka sätt anpassar du din undervisning i mångkulturella klasser?

Individualiserar
Nivågrupperar
Sänker nivå
Utgår från elevernas erfarenhet
Konkretiserar

7

4
3

4
11

Figur 2.4 Lärares sätt att anpassa sin undervisning i mångkulturella klasser.

13 b) Vilka arbetssätt/metoder har fungerat. Vad skulle kunna utvecklas vidare?

Denna fråga har i resultatsynpunkt delats upp i två delar.

Vilka arbetssätt har fungerat:
Inget svar
Individualisering
Konkretisering
En blandning av ovanstående arbetssätt

l

l
j

I

4
3

5
17

Figur 2.5 Arbetssätt och metoder som fungerat i en mångkulturellt anpassad undervisning.

11

Vilket/vilka arbetssätt skulle behöva utvecklas vidare:
Inget svar
Individualisering
Konkretisering
Samarbetet
En blandning av ovanstående arbetssätt

5
2

1
5

16

Figur 2.6 Arbetssätt och metoder som kan utvecklas vidare i en mångkulturellt anpassad undervisning.

14. Använder du dig av särskilt anpassade läromedel i en mångkulturell klass?
a) Ja, jag använder mig av:

b) Nej, det gör jag inte, för att:

Det visade sig att flera lärare såg detta som en chans att ange både ja och nej som svar. Därför
presenteras också dessa svar.

15
11
3

Ja-svar
Nej-svar
Både ja- och nej-svar
Figur 2.7 Lärares användning av mångkulturellt anpassade läromedel.

Ja, jag använder mig av särskilda läromedel:
Eget gjorda läromedel
Svenska2 material
Övrigt

6
7
5

Figur 2.8 Särskilt anpassade läromedel som lärare använder i mångkulturella klasser.

Under kategorin övrigt hamnade alternativ som inte stämde överens med de två andra
kategorierna. Här fanns svar som att läraren främst använder videofilmer, material som
egentligen riktar sig till yngre åldrar samt andra materialbeskrivningar som inte kan placeras
under någon av de andra alternativen.

Nej, skälet är:
Brist på resurser
Avsaknad av material
Övrigt

3
5

6

Figur 2.9 Skäl till att lärare inte använder särskilt anpassade läromedel i mångkulturella klasser.
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Under övrigt hamnade svar som att läraren inte ansåg att sådana material är nödvändiga, att
om eleverna har behov av andra läromedel kan de få hjälp hos svenska 2 läraren med detta
samt att läraren istället lyssnar på barnen och arbetar efter deras behov.

Sammanfattning av interkulturellt arbetssätt
Begreppet mångkulturellt anpassad undervisning beskrivs av lärarna främst som en förändring
av deras undervisningsmetoder. Här ges en mängd förslag på allt från nivågruppe1ing till mer
undervisningsmetodiska förslag, som att vara mer konkret. Andra menar att en sådan undervisning främst handlar om en förändring av lärarens förhållningssätt. Med förhållningssätt

f
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avses lärarens inställning till såväl undervisningen som till eleverna. När det gäller på vilket
eller vilka sätt lärarna använder en mångkulturellt anpassad undervisning anger majoriteten att
de främst konkretiserar och individualiserar. Dessa två sätt beskrivs även som de arbetssätt
och metoder som fungerat bäst, men även som arbetssätt/metoder som skulle kunna utvecklas
vidare. Detta är intressant, lärarna använder sig i praktiken av de arbetssätt som de främst
förespråkar vid en mångkulturellt anpassad undervisning, arbetssättet fungerar väl i den typen
av undervisning men kan även ytterligare utvecklas och förbättras. De flesta lärare använder
sig av särskilt anpassade läromedel, främst svenska 2 material eller eget producerat material.
De som inte gör bedömningen att denna typ av material behövs anger främst att det inte
behövs och att material och resurser saknas. Det finns även ett flertal som svarat både att de
använder sådant material och att de inte gör det, kanske tycker lärarna att de i något avseende
gör det, men att det inte behövs.

6.4 Bedömning som interkulturellt arbetssätt

Frågorna inom detta område berör lärares sätt att bedöma elevernas kunskaper i mångkultu-

J

rella klasser. Vilka bedömningsformer används och vilka faktorer påverkar eventuellt deras
bedömning av eleverna?
18. Vilket/vilka bedömningsverktyg anser du är mest lämpliga att använda vid
bedömning av elevernas kunskaper i mångkulturella klasser? Motivera gärna.

Motiveringarna berörde inte valet av bedömningsverktyg, utan var mer av generell karaktär,
varför jag har valt att inte redovisa dem.

1
:n

t

Inget svar
Muntliga förhör, samtal
Skriftliga prov och tester
Betyg
Kombination av muntliga och
skriftliga prov och tester

2

4
4
8

12

Figur 3.0 Lärares val av bedömningsverktyg i mångkulturella klasser.

19. Vilken typ av underlag, anser du, är viktigt att ha vid bedömningen av elevers
kunskaper i mångkulturella klasser?
Inget svar
Skriftliga prov och tester
Muntliga förhör och samtal
Helhetsbild av eleven
Kombination av muntliga och
skriftliga prov och tester

2

4
4
7

12

Figur 3.1 Lärares bedömningsunderlag i mångkulturella klasser.

20. På vilket/vilka sätt uppfattar du att ditt arbete i mångkulturell klass påverkar din
bedömning av elevernas kunskaper?
Inget svar
Påverkar inte bedömningen
Påverkar bedömningen
En kombination av ovanstående

2
9

11
7

Figur 3.2 Lärares arbetssätt och dess påverkan på dennes bedömning av elevernas kunskaper i
mångkulturella klasser.

21. Hur beaktar du eventuella brister i svenska språket, vad gäller din bedömning av
elevernas kunskaper inom andra ämnen än svenska?
Inget svar
Tar hänsyn
Tar ingen hänsyn

1
24
4

Figur 3.3 Lärares hänsynstagande i sin bedömning av elevernas kunskaper inom andra ämnen än
svenska.

Sammanfattning av bedömning som interkulturellt arbetssätt
Majoriteten av lärarna angav en kombination av muntliga och skriftliga prov och tester som
det mest lämpliga bedömningsverktyget vid bedömning av elevernas kunskaper i mångkulturella klasser. En stor del svarade betyg, kanske lärare som undervisar i de högre åren, där
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betyg används som bedömningsform. Även andra lärare kan ha svarat på frågan som kan ses
som hypotetisk och inte nödvändigtvis behöver innebära att lärarna faktiskt använder sig av
detta. Två stycken svarade inte alls på frågan. Jag valde medvetet att formulera nästkommande fråga snarlik, eftersom jag skiljer på vilket underlag som krävs vid en bedömning och
på vilket sätt en bedömning faktiskt sker. Svarsresultatet blev ungefär det samma. Det är
viktigt att fundera över om inte alla lärare såg skillnaden, utan tyckte att frågan handlade om
samma sak som den föregående. I så fall var inte frågan tillräckligt tydlig eller fel formulerad.
Detta skulle kunna förklara de två som inte besvarat frågan alls. Ett nytt svarsalternativ uppkom dock, en helhetsbild av eleven, som skulle kunna innebära att en del av lärarna såg
underlag och bedömningsverktyg som två olika faktorer. Därmed fyllde frågan ändå en
väsentlig funktion då den visar på olika sätt att se på ungefär samma typ av fråga.

I
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Många av lärarna ansåg att det val av arbetssätt de gjort också påverkade deras bedömning av
elevernas kunskaper. Ungefär lika många tyckte inte att detta påverkade deras bedömning
alls, medan några uppgav att arbetssättet endast i vissa aspekter påverkade dem. Om de två
som inte besvarade frågan inte förstod den eller inte tyckte det var intressant att svara på, får
vara osagt. Likaså beskriver i princip samtliga lärare att de i något avseende tar hänsyn till
elevernas bristande språkkunskaper inom andra ämnen än svenska. Det finns några som
absolut inte tar någon hänsyn till detta medan en person inte svarat alls. Svaren ger en bild av
i vilken utsträckning lärare faktiskt anpassar sin verksamhet, i det här fallet sin bedömning,
utifrån ett mångkulturellt anpassat perspektiv.

6.5 Interkulturellt arbetssätt - möjligheter eller svårigheter?
Under detta område presenteras frågor som handlar om vad ett interkulturellt arbetssätt
innebär för lärarna. Främst handlar det om deras inställning till arbetssättet är positivt eller
negativt.

9. Vad innebär en mångkulturell skola/klass för dig?
Kort definition av begreppets innebörd
Värderande omdöme
Beskrivs som positivt/negativt
Innebär annorlunda arbetssätt/metoder

11
9
7
2

Figur 3.4 Lärares beskrivning av innebörden av en mångkulturell skola/klass.
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11. Vilka problem kan, enligt dig, uppstå i en mångkulturell verksamhet?
Kulturkrockar
Språkliga problem
Övrigt

20
8
1

Figur 3.5 Lärares beskrivning av de problem som kan uppstå i en mångkulturell verksamhet.
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Under kategorin övrigt finns svar som mer handlar om lärares generaliseringar och/eller
tolkningar av elevens bakgrund, som i sig innebär något negativt.

12. Vilka möjligheter, kan enligt dig, uppstå i en mångkulturell verksamhet?
Ge ökad förståelse
Erfarenhets utbyte
Båda ovanstående
Övrigt

12
8

8
1

Figur 3.6 Lärares beskrivning av de möjligheter som kan uppstå i en mångkulturell verksamhet.

Under kategmin övrigt finns svar som mer handlar om lärares generaliseringar och/eller
tolkningar av elevens bakgrund, som i sig innebär något negativt.
Sammanfattning av interkulturellt arbetssätt - möjligheter eller svårigheter?

11

Innebörden av en mångkulturell skola/klass beskrivs av de flesta lärarna ur två perspektiv,

lI

dels som en kort definition av begreppet, dels som någon form av värderande omdöme. Ett
flertal har valt att beskriva det i termer som positivt och negativt. Ett flertal lärare kopplar
alltså, på något sätt, interkulturell verksamhet med begrepp som positivt och negativt och
andra slags värderingar. De anger ökad förståelse och erfarenhetsutbyte som de möjligheter
ett interkulturellt arbetssätt medför, något som även beskrivs som positivt med att ha mångkulturella klasser. De problem, majoriteten anger att, ett sådant arbetssätt innebär är främst
kulturkrockar. Dessutom anser flera att det medför språkliga problem. Dessa faktorer nämns

11
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också under innebörden av mångkulturell klass, fast under kategorin negativt. Lärarna verkar
medvetna såväl om de olika möjligheter som de problem som kan uppstå när människor från
olika länder och kulturer möts och ska samverka.

11
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6.6 lnvandrarbakgrund eller skolsvårigheter

I

Under avsnittet hamnar frågor om hur lärarna anser att elevernas bakgrund påverkar och/eller

1

målen.

avgör deras förutsättningar att ta till sig kunskap och därmed nå upp till de, av skolan uppsatta

15. Upplever du att elever med annan bakgrund än svensk, har stora svårigheter i sin
kunskapsu tveckling?
b) Nej, det tycker jag inte, därför att:

a) Ja, det tycker jag. Främst med:

Det visade sig att lärarna tog chansen att svara både ja och nej och därför redovisas även dessa
svar.

f
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Ja
Nej
Båda

16
7
6

Figur 3.7 Lärares uppfattning om huruvida elevers bakgrund påverkar deras kunskapsutveckling.

Ja, främst påverkar:
Språkliga problem
Samarbete
Inget stöd

19
1
2

l

Figur 3.8 Lärares uppfattning om vad som påverkar deras kunskapsutveckling.
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Nej, för att:
Alla elever har olika förutsättningar
Andra faktorer påverkar elevers kunskapsutveckling

6
7

Figur 3.9 Lärares uppfattning om varför elevernas bakgrund inte påverkar deras kunskapsutveckling.

16. Vad, anser du, är det som främst skiljer sig, vad gäller kunskapsutvecklingen i
skolan hos elever med annan bakgrund än svensk/svenska elever?
Brister i språket
Kulturell miljö
Lärarens tolkning av elevens bakgrund
Övrigt

16
5

4
4

Figur 4.0 Lärares uppfattning om vad som skiljer sig i kunskaps utvecklingen vad gäller elever med annan
bakgrund än svensk kontra svenska elever.
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Under kategorin övrigt finns svar som att de inte anser att något skiljer sig och att det som
skiljer sig är en mer målmedvetenhet från elever med annan bakgrund än hos svenska elever.
17 a) Vad kan, enligt dig, försvåra eller hindra elever med annan bakgrund än svensk
att uppnå målen enligt Lpo 94?

1
17
1
10

Inget svar
Språkliga problem
Kulturell miljö
Stöd
Figur 4.1 Lärares uppfattning om vad som hindrar elever med annan bakrund att uppnå målen enligt
Lpo 94.

17 b)Vad kan du, som lärare göra, för att understödja elever med annan bakgrund än
svensk att uppnå dessa mål?
3
19

Organisera undervisningen
Lärarens förhållningssätt
U ndervisningsmetoder
Ingenting

5
2

Figur 4.2 Lärares uppfattning om vad de kan göra för att hjälpa eleverna att uppnå målen.

Sammanfattning av Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter

Många lärare anser att elever med annan bakgrund än svensk har svårigheter i sin kunskapsutveckling. Av dessa lärare anger i stort sett samtliga att svårigheterna är av språklig art. De
lärare som inte tycker att eleverna har några svårigheter menar främst att det beror på att
eleverna har andra förutsättningar och att andra faktorer påverkar. Detta gäller inte bara elever
från annan bakgrund utan är generellt för alla elever. På frågan vad det är som skiljer sig
mellan dessa elever och svenska elever, svarar majoriteten att det handlar om språkliga skillnader och olikheter i kulturell miljö. Språkets betydelse och den kulturella miljön betonas
främst vad gäller elevernas möjligheter att uppnå de av skolan utsatta målen. På frågan om
vad de anser att läraren kan göra för att understödja dessa elever, anger de att det främst
handlar om lärarens förhållningssätt men även att undervisningen har en viktig roll.
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Diskussion

Avsnittet är indelat i tre rubriker, metod-, resultat- och avslutande diskussion. I metod
diskussionen redogörs kortfattat för den metodiska delen av arbetet där arbetets validitet och
reliabilitet granskas. Resultatdiskussionen innebär främst att arbetets delar knyts samman, för
att besvara problemformulering och syften. Där resoneras och reflekteras kring resultatet,
vilket sätts i relation till tidigare presenterad litteratur och forskning. Den avslutande
diskussionen behandlar några få men väsentliga aspekter av studien och avslutas med några
av forskaren formulerade slutsatser samt förslag till vidare forskning inom området.

7.1 Metoddiskussion

Eftersom besvarandet av enkäten skulle ske på fri villig grund finns det därför inget att säga
om att det endast var ett fåtal lärare på varje skola som besvarade den. Säkerligen påverkades
svarsfrekvensen av enkätens omfång samt den relativt korta tid de hade på sig att besvara den.
Eftersom enkäten innehåller 21 frågor, fanns det en hel del svar att bearbeta, analysera och
sammanställa. De skriftliga svarens innehåll och omfång varierade mycket, kategoriseringen

f

var därmed en svår uppgift. Eftersom en beskrivning av samtliga kategorier vid varje fråga
skulle ta upp för mycket plats, försökte jag att skapa kategorier som skulle vara relativt lätta
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för läsaren att förstå utan extra förklaring.

Jag anser att mitt förhållningssätt genom hela arbetets gång varit induktivt. Möjligtvis kan
sägas att jag till viss del använder mig av ett deduktivt sätt vad gäller min jämförelse av eget
och andras resultat. Arbetet avser inte att ge allmängiltiga svar, utan är ett försök att beskriva
vad ett antal specifika lärare, på tre specifika skolor, anger som svar på specifika frågor i en
specifik enkät. Resultatet från min undersökning, liksom de resultat som presenterats från
tidigare forskning kan därmed inte sägas vara representativa för lärare i allmänhet. Svaren och
resultaten är främst gällande på de skolor eller platser där undersökningarna gjorts. Trots det
anser jag att den spridning som råder i min urvalsgrupp vad gäller genus, yrkeserfarenhet
samt utbildning ändå innebär att resultatet i viss mån kan sägas vara representativt.

Mitt arbetes validitet handlar om huruvida jag lyckats besvara min frågeställning och uppnå
mina syften. Här har handledning, gruppträffar och seminarier haft en viktig funktion där
andra personer granskat arbetets olika områden, vid olika tillfällen under ett längre
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tidsperspektiv. Den granskning som avser resultatet och dess kategoriseringar är den
viktigaste, sett ur ett validitetsperspektiv. Dessutom gjorde jag i ett tidigt skede en pilotstudie
där två lärare fick besvara enkäten och kommentera frågorna, strukturen och innehållet. Med
utgångspunkt från deras svar och kommentarer justerades enkäten så att det som avsetts att
mätas, kunde mätas. Jag anser att detta ytterligare stärkte enkätens och också arbetets
validitet.

Ett arbetes reliabilitet innebär att en annan forskare ska kunna upprepa samma undersökning
på samma grunder. Det vore givetvis intressant att prova enkäten på samma personer igen, för
att se om svaren skulle bli de samma, men i mitt fall handlar det om att jag medvetet valt att
inte veta vilka personer som besvarat den. Dätför har jag ingen möjlighet att testa mitt arbetes
reliabilitet på det viset. Jag anser ändå att resultat inte är mindre sannolikt för att undersökningen inte kan upprepas med exakt samma urval. Resultatet speglar visserligen de förutsättningar som rådde vid just detta specifika undersökningstillfälle, men det finns inget som tyder
på att resultatet därmed inte är trovärdigt.

7.2 Resultatdiskussion
Efter att ha sammanställt svaren från enkäten och presenterat dem kan vissa mönster urskiljas
i lärarnas svar. De begrepp som oftast förekommer bland svaren kommer här att sammanfattas med utgångspunkt från frågan " På vilket/vilka sätt anger lärare att de anpassar sin
verksamhet i mångkulturella klasser?" Undersökningsresultatet kommer i vissa avseenden att
knytas samman med och kopplas till redan presenterad litteratur.

Lärarna förespråkar individuella arbetsplaner, speciellt för elever med annan kulturell bakgrund men kan i princip användas för alla elever. En individualiserad undervisning, som utgår
från varje elevs förutsättningar och behov, är en nödvändighet för en fungerande undervisning
och en möjlighet för eleverna själva att kunna vara med och påverka sina studier.

De flesta av lärarna använder sig av särskilt anpassat material i mångkulturella klasser. Det
gäller främst böcker med samma innehåll som hos övriga elevers men med enklare besklivningar så att det blir mer lättförståligt. Även enklare typer av stenciler och texter med mycket
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bilder. Ljud- och bildband samt videofilmer kompletterar läromedlen och innebär en mer konkret och realistisk undervisningsmetod för elever med språksvårigheter. Parszyk (1999)
betonar också vikten av att särskilt anpassat material används i mångkulturella klasser, med
utgångspunkt från varje elevs behov men menar också, vilket inte lärarna nämner att
materialet även ska anpassas utifrån kulturella aspekter.
En viktig sak som lärarna uppger, är att ständigt "checka av" att eleven verkligen förstår vad
som sägs och vet vad han/hon ska göra. Här uppger lärarna att det främst är lärarens förhållningssätt till eleverna som påverkar, men även valet av undervisningsmetod. De anser att en
mångkulturellt anpassad undervisning främst innebär att konkretisera, förtydliga, förenkla och
förklara. Detta nämns inte vare sig i presenterad litteratur eller forskning.

När det gäller bedömning som en del av en mångkulturellt anpassad undervisning anser de
allra flesta av lärarna att en bedömning av elever med annan bakgrund än svensk, inte kan ske
exakt enligt de vanliga bedömningsnormerna. På något sätt bör läraren anpassa sin bedöm-
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ning utifrån de förutsättningar och den kunskap som eleverna besitter. I vissa fall kan detta
innebära att en helhetsbild av eleven är nödvändig för att läraren ska kunna göra en rättvis
bedömning, vilket också Parszyk (1999) nämner. I andra fall kanske läraren bortser från vissa
språkliga brister om bedömningen sker inom andra ämnen än svenska. På vilket sätt bedömningen ska ske finns olika uppfattningar om, men de flesta är eniga om att det bör vara en
kombination av muntliga samtal och förhör samt skriftliga prov. Detta stämmer väl överens
med det Bergman (Skolverket 2000) beskriver, för att få en helhetsbild av eleven krävs en
kombination av bedömningskriterier.

Lärarna anger att en av de viktigaste uppgifterna och något som främst beskrivs som en
möjlighet med en mångkulturell verksamhet, är att som lärare medverka till en ökad förståelse
för andra länder och kulturer. Samtliga elevers bakgrund och erfarenheter ska ges tid och
utrymme i all undervisning. Det stämmer väl överens med det som står i kurs- och läroplaner
samt i skolverkets rapport (nr 43 1993) som presenterats i litteraturgenomgången i arbetets
första del. Även Parszyk ( 1999) samt Fredriksson & Wahlström(1997) betonar starkt vikten
av att lärare i den mångkulturella skolan tar initiativ till en sådan form av undervisning.
Lärarna beskriver olika sätt att införliva ett sådant arbetssätt men främst handlar det, enligt de
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själva om lärarens egen syn på och förhållningssätt till andra kulturer. Den tolerans och
förståelse som läraren visar, präglar det förhållningssätt eleverna i klassen visar varandra och
andra. Detta tolkar jag som att lärarna använder sig av en kontrastiv undervisning, som främst
Fredriksson & Wahlström (1997) beskriver.

Något som Jernström & Johansson (1997) liksom Fredriksson & Wahlström (1999) i sina
böcker problematiserar och som av lärarna i undersökningen besktivs som ett problem eller
en svårighet i den mångkulturella skolan, är samverkansmöjligheten mellan skola och hem.
Olika kulturer har olika syn på skolans roll och betydelse, vilket ibland kan innebära
svårigheter i kommunikationen mellan hemmet och läraren. För många föräldrar är det p g a
språksvårigheter omöjligt att rent språkligt och även kunskapsmässigt kunna hjälpa sina barn.
Trots detta anser lärarna liksom Parszyk (1999) att det är viktigt att samverka med föräldrarna
så att eleven får hjälp med att träna på svenska även hemma för att språket inte ska glömmas
bort eller bli ett 'ytspråk'. Det är viktigt att eleven kan få hjälp och stöd både i hemmet och i
skolan. Ett samarbete mellan föräldrar och lärare är därför en förutsättning för att skolans
verksamhet ska fungera och innebär dessutom ett ovärderligt stöd för elever med annan
kulturell bakgrund.
Avslutningsvis kan sägas att det verkade som om lärarna i de lägre åldrarna i högre grad och i
större utsträckning anpassade sin undervisning utifrån olika elevers behov. Eftersom eleverna
i de lägre åldrarna ofta arbetar på olika ställen i böcker, om de ens är i samma bok, är lärarna
vana vid att arbeta med varje elev individuellt. I de högre åren talade lärarna mycket om
svårigheter med detta arbetssätt, om hur tiden inte räcker till för läraren, hur de andra eleverna
många gånger blir lidande och inte får den hjälp de behöver. Överhuvudtaget finns det varken
nog med tid eller resurser. Samtidigt bortser de inte från faktumet att invandrarelever ofta har
det svårt och behöver mycket hjälp oavsett hur enkelt materialet är. Samtliga lärare ansåg sig,
oavsett erfarenhet och/eller utbildning, behöva mer kunskap om en mångkulturellt anpassad
undervisning. Arbetssättet innebär både möjligheter och problem, det är i stort sett alla lärare
överens om. Sättet som lärarna sedan, var och en, använder sig av när det gäller mångkulturellt anpassad undervisning och bedömning är olika från person till person. Eftersom
variationerna är så stora, finns det ingen möjlighet att ordagrant presentera samtligas förslag.
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7.3 Avslutande diskussion
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I texten har två olika begrepp använts parallellt, interkulturellt arbetssätt och mångkulturellt
anpassad undervisning, båda beskriver skolans och lärares verksamhet inom den mångkulturella skolan. Under arbetets gång har vissa avgörande skillnader mellan uttryckens innebörd
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uppdagats. Ett interkulturellt arbetssätt handlar främst om att skapa förståelse och tolerans för
människors olikheter. Detta är lika viktigt oavsett vilken kulturell tillhörighet läraren och
eleverna har och därför borde samtliga skolor och klasser bedriva denna form av verksamhet.
En mångkulturellt anpassad undervisning och bedömning är främst en fo1m av tillämpning,
ett arbetssätt avsett att användas i mångkulturella klasser. En sådan undervisning handlar
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delvis om att inte låta enbart den svenska kulturen och dess traditioner styra skolans verksamhet. Eleverna ska ges möjlighet att delge varandra sina erfarenheter och upplevelser med
utgångspunkt från sin kulturella bakgrund. Det handlar också om att hitta vägar och metoder
så att alla elever oavsett kulturellt ursprung, kan ges möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och uppnå de av skolan ställda målen. Därför bör läraren hitta former för att anpassa
undervisningen så att den passar allas nivå, behov och förutsättningar.

Den forskning d v s de två studier jag presenterade i början av arbetet skiljer sig i vissa avseenden från det arbete jag gjort. Främst är det valet av insamlingsmetod och analysmetod
som är olika. De två texterna skiljer sig också en del från mitt arbete och inbördes, när det
gäller syfte och mål, men samtliga berör ändå i stor utsträckning lärarens roll och ansvar i en
interkulturell undervisning. Detta har även varit mitt fokus, eftersom jag anser att jag som
blivande lärare behöver ha en god kunskap om den problematik och de möjligheter som ett
interkulturellt arbetssätt kan innebära. Resultaten skiljer sig däremot inte särskilt mycket
mellan de två studierna, även om de har lite olika problemformuleringar och därmed inte kan
få exakt samma typ av resultat. Deras slutsatser är att det inte är en självklarhet hur ett

interkulturellt arbetssätt på skolor ska bedrivas och att det i många fall inte fungerar på det
sätt som det enligt regeringens beslut borde göra. Med utgångspunkt från deras resultat och
med tanke på det ansvar som skolorna idag har dvs att bedriva en interkulturell form av
undervisning, är det lätt att generalisera och säga att denna form av undervisning inte verkar
fungera. Min undersökning visar däremot att lärarna anser att de, i ett eller flera avseenden,
använder sig både av ett interkulturellt arbetssätt och en mångkulturellt anpassad undervisning och bedömning. Vilka arbetssätt och metoder de använder sig av skiljer sig däremot.
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Det är med all sannolikhet så, att det varierar mycket i vilken utsträckning lärare använder
detta arbetssätt och att begreppet interkulturell undervisning säkerligen har olika betydelse
och innebörd beroende på vem man pratar med.

Med utgångspunkt från undersökningens resultat samt presenterad litteratur och forskning,
avslutar jag studien om lärares arbete i mångkulturell skola med följande slutsatser. Varje
person är olik en annan person från samma land, samhällsklass och religion . Vore det inte så,
skulle det vara relativt enkelt att utforma undervisningsmetoder och språkträningsprogram
som passar alla, men varje elev lär sig på sitt eget vis och har en egen referensram. Ökade
kunskaper om andra människors olikheter och en större insikt i hur den egna kulturella bakgrunden påverkar tolkningen av andras beteende, kan leda till en ökad tolerans. Om både
lärare och elever har intresse av att lyssna på varandra och försöker bortse från egna värderingar när det gäller förhållanden i andra länder, kan alla parter lära sig mycket i det mångkulturella klassrummet. Om vi lär oss och känner till de regler och värden som varierar från
kultur till kultur och hur de kan se ut i de länder som eleverna kommer ifrån, kan vi som
lärare kommunicera på ett mer adekvat sätt. Att ha kunskap om och förståelse för olika länder
och kulturer innebär att vi som lärare inte blir lika överraskade, förvånade och frustrerade när
en kulturellt betingad händelse påverkar undervisningssituationen.

På vissa skolor har lärarna lyckats pröva metoder i undervisningen av mångkulturella elever
och det är kanske på dessa skolor lärare kan hitta uppslag och nya ideer. Eftersom skolan idag
mer eller mindre kan sägas vara mångkulturell, är det av största vikt att motivera och utbilda
blivande lärare när det gäller denna fo1m av arbetssätt. För yrkesverksamma lärare handlar det
om att utvecklas i sin yrkesroll och kompetens och förnya sina arbetssätt och metoder. Det
finns därför behov av regelbunden fortbildning och gemensamma lärardiskussioner. För att få
den mångkulturella skolan att fungera krävs olika faktorer men utan lärarens positiva inställning och vilja att förändra och pröva nya saker, kommer inte den interkulturella undervisningen att få fäste i skolorna. Att omsätta denna insikt i praktiken är en stor utmaning för
lärare i den mångkulturella skolan.

44

l
·1
Vidare forskning

1
J

Mångkulturell skola, interkulturellt arbetssätt och mångkulturellt anpassad undervisning och
bedömning är breda områden som det med fördel kan forskas ytterligare om. En intressant
forskningsaspekt är, att ur ett elevperspektiv undersöka elevers uppfattning om lärares mångkulturellt anpassade undervisning och bedömning. Frågans utgångspunkt skulle kunna vara:

I

På vilket/vilka sätt anser elever att lärare anpassar sin undervisning och bedömning i
mångkulturella klasser?

'I
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Bilaga 1

ENKÄT
1. Ange (genom att ringa in rätt alternativ) om du är:
a) man
b) kvinna

2. Yrkeserfarenhet, (i år) inom mångkulturell verksamhet.

3. Tidigare utbildning, gjord innan du blev yrkesverksam lärare: (ringa in och specificera)
a) högskoleexamina .... . ... . ... . .... ................ . .. ..... ............. .. .. ............... ........ . . .
b) specialkurser (med relevans för arbete i en mångkulturell skola)

c) övrig utbildning (med relevans för arbete i en mångkulturell skola)

4. I vilka årskurser och ämnen undervisar du?

5. Hur stor andel, (i procent) av eleverna du undervisar, har annan bakgrund än svensk?

l
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6. Anser du att din kunskap är tillräcklig för att undervisa elever med annat modersmål än
svenska?
a) Ja, det tycker jag, därför att:

b) Nej, det anser jag inte, därför att:

I
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7. Vilken fortbildning har du skaffat dig, under din yrkesverksamma tid, med avseende att
undervisa elever med annan bakgrund än svensk?

8. Under de år du arbetat i en mångkulturell verksamhet, vilken typ av fortbildning har skolan
anordnat?

9. Vad innebär en mångkulturell skola/klass, för dig?

10. Vad innebär en mångkulturellt anpassad undervisning, för dig?

11. Vilka problem kan, enligt dig, uppstå i en mångkulturell verksamhet?

12. Vilka möjligheter kan, enligt dig, uppstå i en mångkulturell verksamhet?

13 a) På vilket/vilka sätt anpassar du din undervisning i mångkulturella klasser?

I
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13b) Vilka arbetssätt/metoder har fungerat?

Vad skulle kunna utvecklas vidare?

14) Använder du dig av särskilt anpassade läromedel i en mångkulturell klass?
a) Ja, jag använder mig av:

b) Nej, det gör jag inte, för att:

15. Massmedia skriver ofta om den mångkulturella skolan. Elever med annan bakgrund än
svensk, beskrivs ofta ha stora svåiigheter med att nå upp till de utsatta målen. Upplever du, att
elever med annan bakgrund än svensk, har stora svårigheter i sin kunskapsutveckling?
a) Ja, det tycker jag. Främst med

b) Nej, det tycker jag inte, därför att:

16. Vad, anser du, är det som främst skiljer sig, vad gäller kunskapsutvecklingen i skolan hos
elever med annan bakgrund än svensk / svenska elever?

17 a) Vad kan, enligt dig, försvåra eller hindra elever med annan bakgrund än svensk att
uppnå målen enligt Lpo 94?

17 b) Vad kan du, som lärare göra, för att understödja elever med annan bakgrund än svensk
att uppnå dessa mål?

18. VilkeUvilka bedömningsverktyg anser du är mest lämpliga att använda vid bedömning av
elevernas kunskaper i mångkulturella klasser? Motivera gärna!

19. Vilken typ av underlag, anser du, är viktigt att ha vid bedömning av elevers kunskaper i
mångkulturella klasser?

1I
I

20. På vilket/vilka sätt uppfattar du att ditt arbete i mångkulturell klass påverkar din
bedömning av elevernas kunskaper?

I
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21 . Hur beaktar du eventuella brister i svenska språket, vad gäller din bedömning av elevernas
kunskaper inom andra ämnen än svenska?
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