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Från monokulturell till interkulturell
pedagogisk forskning

Pirjo Lahdenperä

Det finns redan många s k multietniska eller mångkulturella skolor, och allt
fler skolor har eller kommer att få elever med skiftande kulturell bakgrund.
Skolorna är mångkulturella och multietniska eftersom eleverna är det. Dessa
skolor kan i och för sig arbeta som en vanlig nationell svensk skola utan att
definiera sig eller arbeta som en mångkulturell eller multietnisk skola. Anja
Paulins (1994) utvärdering från ett antal mångkulturella klasser visade att
lärarna trots elevernas skiftande bakgrund ofta undervisade i klassen som om
eleverna var från Sverige. Även annan forskning som t ex Lahdenperä (1997)
har visat att en klass bestående av ett antal mångkulturella elever ofta definie-
ras av lärarna som en klass med många invandrarelever i. Betraktelsesättet
utgår ifrån ett monokulturellt perspektiv där svenskheten är utgångspunkt,
norm och mål för undervisningen.

Om man definierar en skola som multietnisk och mångkulturell till sin verk-
samhet borde det rimligtvis förutsätta ett annat pedagogiskt innehåll, arbets-
sätt och en annan organisation som mer utgår från elevers olika kulturer och
språk än enbart det svenska. De olika verksamhetsaspekterna som undervis-
ning, bedömning och betygsättning, verksamhets- och kursplaner, läromedel
osv borde avspegla den mångkulturella elevsammansättningen. Verksamhets-
utveckling från monokulturellt till mångkulturellt är ett outforskat område
där forskningen om lärarrollen går i hand i hand med den mångkulturella
skolutvecklingen. Således finns det en klar utvecklingspotential och en utma-
ning för skolforskningen att utveckla kunskapsområdet ”lärandet och lärar-
rollen i multietniska skolor och klassrum” eftersom kunskapsområdet med
ett mångkulturellt perspektiv är nytt och i sin linda.
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Från invandringsforskning till interkulturell forskning

Det finns en omfattande internationell och svensk forskning om etniska rela-
tioner där fokuseringen ligger på s k invandrare och minoriteter. Också atti-
tyder och värderingar mellan olika folkgrupper eller mellan svenskar och in-
vandrare har utgjort ett stort intresse för denna forskningsinriktning.1 För
samhällsplaneringen har det varit viktigt att få kunskaper om invandrare vil-
ket, enligt Markku Peura (1988, 1991), har lett till att invandringsforskning-
en fått legitimitet, pengar och status i landet. Men den svenska staten, sam-
hället, skolan och svenskarna faller hittills utanför detta forskningsintresse.
Att så lite forskning sker om etniska relationer där fokus ligger på majoritets-
samhället och dess institutioner kan bero på det faktum att få forskare har
ursprung som invandrade eller representerar landets etniska eller språkliga
minoriteter, vilket givetvis påverkar valet av forskningsintresse och perspek-
tiv. Vidare hävdar Peura att majoriteten – till skillnad från minoriteterna –
har en privilegierad tillgång till utbildning, resurser och viktiga kontakter
inom forskningsvärlden.

Invandringsforskningens problem kännetecknas inte enbart av att invandra-
re eller minoriteter utgör objektet för olika typer av kartläggningar och un-
dersökningar utan också av att referenspunkten till resultat och slutsatser
utgår från det monokulturellt svenska synsätt där ”svenskheten” utgör ut-
gångspunkt, norm, idealtillstånd och mål för åtgärderna. Det monokulturella
– det må vara synen på identitetsutveckling hos minoritetsbarn, språkbehärsk-
ningen, synen på skolframgång eller det praktisk-pedagogiska arbetet i sko-
lan – framhävs i regel som ett önskvärt tillstånd i den nuvarande skolforsk-
ningen.

I språk- och kulturarvsutredningens huvudbetänkande Olika ursprung – ge-
menskap i Sverige (SOU 1983:57) lanserades begreppet interkulturell under-
visning officiellt i Sverige. Där rekommenderades användningen av termen
interkulturell undervisning som ett uttryck för ett nytt förhållningssätt mel-
lan svenskar och invandrare i skola och utbildning. Samma utredning före-
slog att interkulturell undervisning förs in som ett moment i all utbildning av
personal i skolan. När begreppet interkulturell lanserades under 80-talet hand-
lade det således om s k invandrarkunskap, i syfte att uppnå förståelse för
invandrare och minoriteter och därmed en konfliktfri samexistens mellan oli-
ka etniska grupper i landet (Lahdenperä 1995b).
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Det finns många olika sätt att definiera termen interkulturell, beroende på i
vilket sammanhang den används. Det gemensamma för termen interkulturell
är dock att den refererar till en interaktionsprocess med ömsesidig kontakt
mellan personer med olika kulturella bakgrunder. Med olika kulturella bak-
grunder hänsyftas vanligen i interkulturella sammanhang till olika etniska2

kulturer.

I kommunikationsteoretiska sammanhang (Lundberg 1991) lyfts kvalitéer i
kulturmöten fram för att de ska betraktas som interkulturella, dvs möten där
olika aktörer är medvetna om att deras egna kulturer sätter begränsningar
för kommunikationen och därmed även för en öppen och jämbördig relation.
Man är beredd att genom kommunikation och interaktion ompröva och vid-
ga den egna kulturella horisonten.

I min avhandling Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? (1997) undersökte
jag lärarnas förhållningssätt till elever med invandrarbakgrund och angav det
utmärkande för ett interkulturellt förhållningssätt. I konstruktionen av ett
interkulturellt förhållningssätt gestaltade jag ett fokusskifte; från elevers in-
vandrarbakgrund och etnicitet till lärarens medvetenhet om den egna kultur-
bakgrunden och vetskap om att beskrivningar eller relationer rör en person
med en annan etnisk bakgrund. Vidare bygger ett interkulturellt förhållnings-
sätt på ett mer jämlikt förhållande mellan aktörer där ingen av aktörerna har
makten att definiera den andres kultur och etnicitet. Ett interkulturellt för-
hållningssätt kan även komma till uttryck i beskrivningar av problem i ter-
mer av kulturkonflikter eller i beskrivningar av kulturskillnader och kultur-
konflikter t ex i skolan, klassen, mellan lärarna eller mellan lärarens och elev-
ens kultur.

Avhandlingen kan utgöra ett exempel på interkulturell forskning. Jag har inte
studerat hur de mångkulturella barnen mår eller vilka svårigheter de har i
skolan, utan hur den interpersonella relationen gestaltas i lärarnas beskriv-
ningar av eleven och vilka uppfattningar och antaganden dessa bygger på.
Därmed har jag berört de interetniska interaktionsmönstren mellan läraren
och den tänkta eleven eller de tänkta eleverna.

Sammanfattningsvis kan interkulturell forskning beskrivas som forskning som
studerar olika företeelser från en inter-etnisk, inter-kulturell synvinkel där de
olika kulturella perspektiven som exempelvis majoritets- och minoritetsper-
spektivet samverkar och kompletterar varandra. Det mångkulturella samhäl-
let där skolan kommer att arbeta interkulturellt utmanar den etablerade forsk-
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ningen och ställer nya krav. Den interkulturella pedagogiska forskningens
uppgift är bl a att tydliggöra etnocentriska och monokulturella föreställning-
ar och värderingar i skola och utbildning. Syftet är att åstadkomma föränd-
ringar i synsätt och interaktion och det monokulturella sättet att angripa ”pro-
blemet”. Men ingen enskild forskningsgren kan ensamt studera detta kom-
plexa mångkulturella system. Det behövs tvärvetenskapliga och mångveten-
skapliga forskningsansatser som belyser t ex skola och utbildning från olika
synvinklar.

Att tydliggöra bärande meningssystem och
kulturbundenhet

Val av forskningsansats och metod styrs bl a av hur forskningsproblemet och
syftena är formulerade samt vilka kunskaper som söks om problemet. Med
syfte att studera tänkande, uppfattningar, attityder, värderingar och förhåll-
ningssätt i ett interkulturellt perspektiv mellan olika aktörer utgör den social-
konstruktivistiska inriktningen och forskningsansatsen ett redskap för att
utforska dessa aspekter som relationistiska och interpersonella fenomen.

Socialkonstruktivism, kontext och kultur

Många forskare (exempelvis Pearce 1989, 1994, Shotter 1993, Gergen 1985,
1989) med en socialkonstruktivistisk inriktning använder sig också av kom-
munikationsteoretiska ansatser och metoder i forskningen, eftersom båda
inriktningarna, såväl de kommunikationsteoretiska som socialkonstruktivisti-
ska, fokuserar på kommunikation och interaktionen mellan människor. Om
de kommunikativa aspekterna i socialkonstruktivismen skriver John Shotter
(1993):

... in shifting to a focus upon our conversational talk among ourselves, we
direct our attention to different factors in our human existence. Instead of to
events within the inner dynamics of the individual psyche (subjectivism, ro-
manticism, and cognitivism), or to events within the already determined char-
acteristics of the external world (objectivism, modernism, and behaviourism)
– the two polarities in terms of which we have thought about ourselves in
recent times – in social contructionism, we attend to events within the contin-
gent flow of continous communicative interaction between human beings
(Shotter 1993, s 6–7).
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Den socialkonstruktivistiska synen på kommunikation utgår från att männis-
kor tolkar och skapar den sociala verkligheten. Språket är det medel med
vars hjälp vi skapar den verklighet vi lever i och samordnar våra handlingar
med andra. Detta innebär att mening skapas och ges i interaktionen mellan
människor, och att tolkningen av en händelse eller upplevelse för en person
beror på det sammanhang eller kontext som hon eller han befinner sig i.

Antagandet om sammanhangets betydelse för språk, kommunikation och
mening kan härledas ur många olika vetenskapsgrenar. I en postmodern teo-
ribildning ses i allmänhet vetenskapen, logiken, epistemologin och kunska-
pen som inordnade i ett språkligt och socialt sammanhang. Vetenskapens och
etikens sanningar bygger på språkliga metaforer och inte på naturgivna fak-
ta. Därmed beror också mening på sociala omständigheter, värderingar, kri-
terier, intressen, attityder och på sociala praktiker. Michel Foucault (1972,
1993) placerar meningen i diskursiva praktiker. Ludwig Wittgenstein (1953)
lägger med sin språkfilosofiska inriktning tonvikten på relationerna mellan
språk, mening och handlande. Enligt Wittgenstein är meningen av en sats
intimt förknippad med den situation i vilken satsen förekommer, och förstå-
elsen av en sats handlar om att förstå den konkreta satsens roll i just den
situation där den förekommer.

I ovanstående synsätt utgår det epistemologiska antagandet från att den soci-
ala verkligheten skapas i interaktionen mellan iakttagaren och det iakttagna
objektet, och att den inte med nödvändighet har sin motsvarighet i yttre före-
teelser. Detta lyfter fram idéer, myter, värden, upplevelser, fantasier, metafo-
rer och andra tolkningsskapelser hos individer i ett system, som blir viktiga
redskap när man analyserar tänkandet i systemet. Kenneth Gergen (1985,
1989) förskjuter tonvikten i analysen och åtgärderna från beteendesystem till
meningssystem. Han menar att olika företeelser får mening i interaktion mel-
lan människor. Meningssystem kan studeras genom de processer och struktu-
rer som finns i denna interaktion.

Socialkonstruktivisterna skiljer sig från konstruktivisterna3 genom att anse
att den mening och den värld som människor lever i existerar i ett intersub-
jektivt medium och att även känslor och mellanmänskliga förhållanden utgör
sociala konstruktioner. Vi konstruerar världen genom språket och språk är
till sin natur ett relationellt fenomen. Den sociala verkligheten skapas, ordnas
och ges mening med språkliga verktyg som benämningar, begrepp, kategorier
osv. De är kulturbundna så tillvida att de definieras utifrån den kulturella
kontext, där mening skapas och ges. Kultur är en del av vår sociala värld och
utgör som sådan den kontext för våra samtal av vilka vi är produkter.
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När man applicerar den ovanstående socialkonstruktivistiska teoribildning-
en på begreppet kultur kan denna, enligt min mening, beskrivas med eller
analyseras och studeras utifrån sex olika angreppspunkter. I boken Interkul-
turella läroprocesser (1995a) presenterade jag tre av dessa kulturaspekter: 1)
kulturella artefakter, dvs olika kulturella produkter och avbildningar, som
maträtter, konst, byggnader, musik, dräkter och dans; 2) kollektiva trosföre-
ställningar och värderingar, dvs olika religiösa trosföreställningar, värden,
meningssystem, normer och värderingar, vad som är rätt och fel; 3) upprepa-
de beteendemönster, som olika typer av praktik, traditioner, ritualer, firan-
den, hur man rutar in sin dag etc (s 64). Utöver dessa tre angreppspunkter,
menar jag, att även 4) vårt tänkande, dvs sättet att tänka, abstraktioner, be-
grepp, metaforer, minnesfunktioner etc är kulturbundna likväl som 5) käns-
lor, dvs sinnestämningar och känsloyttringar är det. Likaledes 6) sättet att
kommunicera och relatera till sin omgivning som relationer i släkten och fa-
miljen eller mellan könen blir i det ovannämnda socialkonstruktivistiska per-
spektivet beroende av det omgivande samhället och kulturen.

Kulturkontrastering

Människor som ingår i en och samma etniska kultur uppfattar företeelser på
likartade sätt. ”Att ta någonting för givet” och ”att se någonting som nor-
malt” omfattas av personer med gemensam kulturhorisont enligt Barnett Pear-
ce (1994). Därför kan alla kulturbundna uppfattningar och föreställningar
betraktas som mer eller mindre etnocentriska. Individer som delar dessa före-
ställningar och värderingar uppfattar dem vanligen inte som etnocentriska
utan som självklara. För att tydliggöra dessa etnocentriska föreställningar
och värderingar måste individerna konfronteras med andra sätt att uppfatta
och värdera företeelsen i fråga.

Olika forskningsinriktningar använder varierande metoder för att tydliggöra
dessa etnocentriska eller kulturbundna föreställningar, sättet att tänka, vär-
deringar, känsloyttringar osv. Martti Grönfors (1982) pekar på antropolo-
gernas sätt att studera ”främmande” kulturer och vikten av att forskaren
idkar ”immersion”, vilket innebär att forskaren måste leva i den kultur som
ska studeras utan att för den skull tappa sina egna kulturella referensramar
och värderingar. Det gemensamma för olika forskningsinriktningar är att fors-
karen intar ett kulturkontrastivt perspektiv. Det ”immersiva” består i att man
använder sig av den kulturella kompetensen som gör det möjligt att komma
åt och att förstå det underliggande tänkande och de kontextuella överens-
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kommelser som är gällande i kulturen i fråga. Men om man identifierar sig
alltför starkt och ”förlorar” sig i de gemensamma meningssystemen kan dessa
inte kartläggas och tydliggöras, eftersom de måste kontrasteras med ett annat
perspektiv som t ex ett minoritetsperspektiv.

Det går inte att enbart teoretiskt, dvs kognitivt, lära sig att bli medveten om
sina kulturella föreställningar och begränsningar. Etnocentriska föreställningar
och värderingar måste konfronteras med andra uppfattningar och känslo-
mässigt bearbetas (Lahdenperä 1995a).

Tänkbara forskningsmetoder

Diskursanalyser

Diskursanalyser är i pedagogisk forskning en alltmer flitigt förekommande
metod när man vill analysera och tydliggöra underliggande tänkande i olika
institutioner i samhället. Den franske filosofen Michel Foucault (1972, 1993)
definierar diskurs som system av yttranden; system som styrs av bestämda
uppfattningar om vad som sägs, vem som får tala och vad som betraktas som
sanning. Varje diskurs är dessutom relaterad till en bestämd praktik. Det finns
således för varje tid en dominerande diskurs som är legitim inom medicin,
biologi, psykologi, specialpedagogik, interkulturell undervisning etc, liksom
det finns diskurser som är relaterade till institutionaliserad samhällelig prax-
is.

Diskurs kan således användas som ett analysinstrument för att beskriva bland
annat uppfattningar, synsätt, ideologier samt handlingar i form av praktik
och institutioner under en viss tid. I Diskurssianalyysin aakkoset (Diskurs-
analysens ABC) av Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (1993) delar
författarna in diskursanalyser i två olika inriktningar: 1) en brittisk inrikt-
ning, som används mest bland socialpsykologer och psykologer som studerar
olika meningssystem och hur den sociala verkligheten skapas och ges me-
ning, och 2) Foucault-inspirerade kritiska analyser som laborerar t ex med
maktbegrepp och studier av maktrelationer. Författarna till boken ser inte
diskursanalysen som en forskningsmetod utan snarare som en teoretisk refe-
rensram som tillåter olika granskningspunkter och metodiska tillämpningar.
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I artikeln ”Critical discourse analysis” av Norman Fairclough & Ruth Wo-
dak (1997) beskrivs diskurser som en form av social praktik. Detta innebär
att det finns en relation mellan en speciell diskursiv händelse, situation, insti-
tution och sociala strukturer som främjar ”diskursen”.

A dialectical relationship is a two-way relationship: the discursive event is
shaped by situations, institutions and social structures, but it also shapes
them. To put the same point in a different way, discourse is socially constitu-
tive as well as socially shaped: it constitutes situations, objects of knowledge,
and the social identities of and relationships between people and groups of
people (s 258).

I detta perspektiv är diskursanalyser inte enbart ett analysinstrument utan
kan även innebära ett socialt konstituerande redskap när det gäller att under-
söka och vidga exempelvis talet om olika företeelser i samhället.

I diskursanalyser av kulturella uppfattningar, värderingar eller ideologier är
det viktigt att dessa även inbegriper analyser av intuitiva föreställningar om
det som är påbjudet respektive förbjudet eller om det som uppfattas som
icke-uttryckbart. Dessa förbjudna aspekter kommer man åt genom att t ex
analysera det som är exkluderat i texter och i kommunikation.4 I avhandling-
en Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? analyserade och tydliggjorde jag
bärande meningssystem kring elever med invandrarbakgrund. Meningssyste-
men definierade jag som kulturbärande i den svenska skolkontexten. Dessa
frammejslade kulturbärande meningssystem var ett resultat av en interkultu-
rell diskursiv analys där det underliggande ”svenska” meningssystemet kon-
trasterades med ett bikulturellt (finskt-svenskt) invandrarperspektiv. Det kon-
stituerande inslaget utgjordes av att ”invandrardiskursen” beträffande bl a
elever, föräldrar och forskning ersattes av en mångkulturell eller interkultu-
rell diskurs.

Life-story forskning

Gerhard Arfwedson (1996) lyfter i förordet till boken Att stärka lärarnas
röster fram den engelska skol- och undervisningsforskaren Ivor Goodsons
forskning som ett sätt att placera skolan, lärarna och eleverna i större kultur-
och traditionssammahang. Goodson (1996) skisserar ett forskningsprogram
där lärares livsberättelser står i fokus. Han ser denna väg som mer framkom-
lig än den traditionella undervisningsforskningen. Han menar att praktiken
inte kan granskas utifrån av en utanförstående observatör. Genom att foku-
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sera personen, läraren, i stället för praktiken och handlingarna i klassrum-
met, kan man få insikt i undervisningen som en del av lärarens liv. Forskarens
bidrag till samarbetet är att ”lokalisera” eller kontextualisera lärarens berät-
telser genom att komplettera med andra källor – andra lärares beträttelser,
offentliga texter, den lokala och historiska inramningen, dvs olika typer av
kontextfaktorer som kan vara av betydelse.

Genom kontextualiseringen av berättelserna går man från personliga life-sto-
ries till life-histories, som både är samhälleligt och kulturellt intressanta. Denna
Life-history-forskning bygger utöver individens historia på konstruktioner
och rekonstruktioner av det kollektiva tänkandet under den tid som perso-
nen i fråga har varit verksam. Den lokala och nationella traditionen påverkar
berättelsen. Man använder socialt accepterade beskrivningar av yrket osv.
Lärarens egna beskrivningar, tolkningar, upplevelser och bedömningar av sitt
arbete i dess personliga och kontextuella sammanhang står i fokus.

Denna Life-story- och Life-history-forskning ser jag som ett metodiskt sätt
att komma åt det kulturbundna i lärarens arbete. Studier av lärares liv ger en
möjlighet att få grepp om både individens unika liv och samhällets historiska
situation, dvs ”legering av den personliga rösten och bredare kulturbundna
tankeformer”(Goodson 1996, s 112). Därmed kan livshistorier erbjuda ett
sätt att utforska relationen mellan en kultur, dess sociala strukturer och indi-
videns liv – och att se den formella situationens tryck och de krafter i den inre
subjektiva tolkningen av situationen. När det gäller lärarens arbete i multiet-
niska klasser och skolor kan kulturbundna underliggande antaganden hos
läraren självfallet utgöra ett etnocentriskt tänkande om andra kulturer. Den-
na etnocentrism kan komma till uttryck i ett (ofta omedvetet) negativt för-
hållningssätt och diskriminering av elever med annan etnisk tillhörighet och
kultur.

Goodson påpekar i sin bok svårigheter med teachers’ lives-forskning. ”Om
lärarens undervisningspraktik är mycket sårbar som utgångspunkt för forsk-
ning, så är samtidigt lärarens ’life story’ personlig och djupt intim” (Goodson
1996, s 35). Samarbetet mellan forskaren, som tar emot livshistorien, och
läraren, som tillhandahåller sin livsberättelse, har både etiska och mellan-
mänskliga (exploaterings) problem. Ett genuint samarbete kring studier av
lärares liv förutsätter ett ömsesidigt givande utbyte mellan life story giver och
research taker. Att klargöra och se fördelar mellan forskarens och lärarens
olika strukturella placeringar är nyckeln till ett givande samarbete. Enligt
honom har forskningsinstitutionen tid och resurser att samarbeta med lärare
och utveckla kontextgenealogier, dvs bredare sammanhangsanalyser. När man
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fokuserar lärarberättelsen i dess kontext kan forskarens och lärarens uppfatt-
ningar om undervisning mötas och ömsesidigt utvecklas.

En interkulturell forskningsansats kan erbjuda ytterligare möjligheter att tyd-
liggöra kulturbundna antaganden om lärande, undervisning, lärarens arbete
och roll – om de kontrasteras med ett annat sätt att se på dessa företeelser.
Detta underlättas om läraren och forskaren har olika kulturella kompetenser
och etniska bakgrunder. Förutsättningen för det interkulturella arbetet är att
det finns tolerans att diskutera kulturbundna aspekter och att det sker i ett
öppet och tillåtande klimat, där ingen bedömer eller utvärderar den andres
arbete. Det kan vara svårt att åstadkomma denna relation mellan en lärare på
fältet och en forskande lärarutbildare/metodiklärare eftersom lärarutbildare i
allmänhet har haft som sin arbetsuppgift att bedöma och värdera lärarkandi-
daters lektioner. Att tydliggöra de olika perspektiven och ”kulturbundenhet”
i rollutövandet kan vara en möjlig väg för ett gemensamt och fruktbart forsk-
ningsarbete.

Didaktiska forskningsområden och aktionsforskning

Det finns ett stort antal pedagogiska och didaktiska problemställningar som
handlar om lärandet och lärarens arbete i mångkulturella skolor och klasser.
Lärare verksamma i mångkulturella skolor har genom sin dagliga verksam-
het förvärvat praktiska kunskaper om hur man arbetar i dessa skolor. Att
synliggöra tyst kunskap eller s k omedveten lärarkompetens inom den mång-
kulturella undervisningen förutsätter skolforskning där utomstående forska-
re/lärarutbildare är med och analyserar skeenden i klassen och i undervis-
ningen. Att komma åt den tysta praktikerkunskapen är således en viktig del
av den totala kunskapsutvecklingen. Jag ser följande forskningsområden som
centrala för utvecklandet av kunskaper om det praktiskt-pedagogiska arbetet
i en mångkulturell/multietnisk skola:

a) Att utveckla kunskaper om att undervisa och att organisera lärandeproces-
ser i multietnisk/mångkulturell skola och utbildning.

b) Att utveckla både ämnesövergripande och ämnesspecifika mångkulturella
och interkulturella innehåll i undervisningen och arbetssätt i skolan.

c) Att vidareutveckla skolans och lärarutbildningens samarbete med elevens
föräldrar och närmiljön.
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Utöver dessa praktiskt-pedagogiska områden är det angeläget att studera i
vilka avseenden lärarrollen förändras när man arbetar i en mångkulturell
kontext. Det kan vara påfrestande att samarbeta med många modersmålslä-
rare och föräldrar från olika etniska kulturer. Likaså kan läraren hamna i
olika typer av rollkonflikter där elever och föräldrar förväntar sig en annan
typ av pedagogik än vad t ex den nationella läroplanen förespråkar.

Att återupprätta aktionsforskningen: Stötestenar och möjligheter

En förutsättning för att man ska kunna utveckla både ämnesövergripande
och ämnesspecifika mångkulturella och interkulturella innehåll och arbets-
sätt i skolan är att både lärarubildare/forskare och lärare är involverade i
forskningsprocessen. Aktionsforskning är en metod som återkommer flitigt i
diskussioner om lärarforskning eftersom den tar sin utgångspunkt i prakti-
ken och i samarbetet mellan forskare och praktiker. Stephen Kemmis & Ro-
bin McTaggart (1988) definierar aktionsforskningen som

a form of collective selfreflective enquiry undertaken by participants in social
situations in order to improve the rationality and justice of their own social
or educational practices, as well as their understanding of these practices and
the situations in which these practices are carried out (s 5).

Aktionsforskning som forskningsmetod fick sin början genom att socialpsy-
kologen Lewin på 40-talet började använda begreppet action research. Lewin
och hans forskningsgrupp presenterade tre av aktionsforskningens viktigaste
ingredienser: Deltagande och samverkan, demokratiska ideal samt nära kopp-
ling mellan teori och praktik. Med sitt valspråk ”nothing is as practical as a
good theory” ville han hitta teorier och metoder som kunde vara användbara
när man förändrar praktiken (Räsänen 1993). I 1960- och 70-talens aktions-
forskning kom man att skilja mellan forskar-, myndighets- och gräsrotsinitie-
rade projekt. De förstnämnda hade karaktären av ”fältexperiment”. De myn-
dighetsinitierade bestod av utvärdering och implementering medan de gräs-
rotsinitierade utgjorde en form av samhällsarbete5.

Målen för aktionsforskning

Att lösa praktiska problem utgör både ett mål och en startpunkt för aktions-
forskning. Viljo Kohonen & Pauli Kaikkonen (1998) menar att ett väsentligt
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skäl att starta aktionsforskning är att förbättra kvalitén på undervisning och
lärande, samt arbetsförhållenden för lärare och elever i skolorna. Leena Syr-
jälä, Pirkko Ahonen, Eija Syrjäläinen & Seppo Saari (1994) fokuserar på
kollektiv problemlösning som grundpelare för aktionsforskning. Därför är
både den faktiska situationen och sammanhanget vari praktiken utövas vikti-
ga forskningsobjekt. Undervisningen, skolan som organisation och det omgi-
vande samhället problematiseras. Man talar om emancipatorisk eller kritisk
aktionsforskning som syftar till att utöka deltagarnas (lärarnas) makt (empo-
werment) över sin egen arbetssituation.

Aktionsforskning kan utgöra ett sätt att få kunskap om den verksamhet som
man själv är involverad i genom att man försöker förändra den. Enligt Rön-
nerman (1997, 1998) blir aktionsforskning därmed en strategi som förknip-
pas med studier som leder till förändring och förnyelse av praktiken. Skolans
olika aktörer blir delaktiga och tar ansvar för både egen kunskapsutveckling
och skolutveckling i en process där reflektion och aktion förutsätter varan-
dra. Aktionsforskning kan därmed bli ett verktyg för lärarnas kompetensut-
ökning, professionalisering och för skolutveckling.

Flera olika skolforskare (Altrichter & Posch 1994, Goodson 1996, Niemi &
Kohonen 1995, Kohonen & Kaikkonen 1998, Rönnerman 1998, Syrjälä 1997)
framhåller aktionsforskning som ett sätt att utöka lärarnas kompetens. Att
kunna förstå och förändra sitt eget arbete förutsätter emellertid att praktiska
erfarenheter analyseras och reflekteras över. Att lärarna ska bli mer reflekte-
rande och ”tänkande” lyfts fram bland syften för och fördelarna med ak-
tionsforskning. Aktionslärande6 (Egerbladh & Tiller 1998) är en term som
förknippas med aktionsforskning, dvs en kontinuerlig lärande- och reflek-
tionprocess med aktiv handling som utgångspunkt. Juhani Aaltola & Leena
Syrjälä (1997) betonar att en god aktionsforskning ger möjligheter till en
kunskapskonstruerande process, där kunskapen ses som föränderlig och kon-
textuell.

Vad är aktionforskning: En skolutvecklings- eller forskningsmetod?

Syrjälä (1997) tar upp svårigheter med att definiera aktionsforskning och
anser att aktionforskningen består av olika tekniker där man undersöker prak-
tiken.
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Herbert Altrichter & Peter Posch (1994) och Pauli Kaikkonen (1995) menar
att det är fel att begränsa aktionsforskning till att gälla specifika forsknings-
metoder eller till olika sätt att rapportera. Det gemensamma för alla typer av
aktionsforskning är, enligt dessa forskare, forskningsprocessens olika steg:
Identifiering av problem, planering, handlande samt reflektion över och ut-
värdering av de praktiska erfarenheterna.

Juhani Aaltola & Leena Syrjälä (1999) definierar aktionsforskning mera med
ett förhållningssätt till forskningsobjektet än med olika tekniker och meto-
der. De anser att aktionforskningen är deltagande till sin karaktär och utgår
från praktiken. Deltagare blir därmed ”tvungna” att i ett socialt samspel ana-
lysera och granska sina egna uppfattningar, värderingar och färdigheter. Ak-
tionsforskning utgör en process, en långvarig och kollektiv läroprocess, där
resultatet är deltagarnas kvalitativa förändring av förståelse och färdigheter.

Leena Syrjälä (1997) refererar J Peltonen som påpekar att den anglosaxiska
aktionforskningstraditionen betonar aktivitet och personlig förståelse på be-
kostnad av forskningen. Den tyska traditionen, menar Peltonen, har däremot
fokuserat forskningssidan och aktionsforskningens vetenskaplighet. Karin
Rönnerman (1998) ser aktionsforskningen som en metod där förståelse och
aktion träder fram i en cyklisk process – en process som inte tar slut utan där
nya frågor efterhand uppträder som i sin tur fokuserar behov av nya aktioner.
Därmed ligger hennes definition närmare en lärarbaserad modell för skolut-
veckling än en forskningsmetod med ett generellt kunskapsproducerande syf-
te.

Stötestenar

I litteraturen om aktionsforskning kan man finna olika motiv för att starta
och driva aktionsforskning. I projektet ”Interkulturellt lärande i mångkultu-
rella skolor”, som har pågått sedan 1995 på institutionen för pedagogik vid
Lärarhögskolan i Stockholm, har vi använt oss av aktionsforskningsmodel-
len. En eller två lärarutbildare från varje ämnesinstitution ingår tillsammans
med lärare i mångkulturella skolor i Rinkeby i en mindre aktionsforsknings-
grupp där syftet är att analysera, planera, genomföra, utvärdera och doku-
mentera olika pedagogiska och didaktiska projekt rörande interkulturellt lär-
ande i multietniska skolor och klassrum.
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Under arbetet med detta aktionsforskningsprojekt har vi emellertid stött på
olika svårigheter och problem beträffande samarbetet mellan forskare tillika
lärarutbildare och lärare. Den traditionella relationen mellan högskolor och
universitet är den att universitet har auktoritet och kunskap. Synen att den
teoretiska kunskapen som tillhör universitetet/högskolan överträffar lärarens
praktiska kunskap är alltjämt utbredd. Detta kan ha försvårat samarbetet
mellan en del lärare och forskande lärarutbildare.

Flera skolforskare (bl a Goodson 1996, Kaikkonen & Kohonen 1998, Eger-
bladh & Tiller 1998, Rönnerman 1998) har tagit upp svårigheter i samarbe-
tet mellan forskare och lärare. Det bristande samarbetet har ofta resulterat i
känslan av exploatering och forskarens nedvärderande behandling av lära-
ren. Detta kan medföra att läraren känner sig behandlad som mindre vetande
eller reducerad till ”lärarkandidat” där lärarutbildaren/forskaren granskar
och bedömer undervisningspraktiken. Dessutom pressar självfallet universi-
tetskarriärens villkor forskare till att utnyttja forskningsdata, i vilket kraven
att publicera sig har sina egna stötestenar för samarbetet. Det kan också vara
så att läraren är van att arbeta isolerat, vilket kan skapa motstånd och ovana
för kritik och förändringar.

Således är de praktiska betingelserna för de respektive aktörerna olikartade.
Aktionsforskningen är krävande både tids- och kompetensmässigt, och lära-
re har ofta inte dessa förutsättningar för att kunna delta. Att vara med i
planeringen och genomförandet av ett utvecklingsprojekt för att kontinuer-
ligt samla data, föra exempelvis dagboksanteckningar och reflektera över
praktiken, utvärdera och se hur utvecklingsprocessen kan gå vidare är arbets-
uppgifter som tar mycket tid och stor möda i anspråk. Det har visat sig att de
lärare som stannade kvar i projektet7 har gjort det av eget intresse och enga-
gemang utan stöd i form av tid eller intresse från skolan. Vanligtvis gäller det
motsatta, dvs skepticism mot teorier och forskning bland skolpersonalen, vil-
ket ofta medför försvårande förhållanden för de lärare som vill delta i forsk-
ningen.

Att bedriva aktionforskning är ett långsiktigt och tålamodsprövande projekt.
De olika stegen i forskningsprocessen: Identifiering av problemen, planering,
handlande, analys, insamling av data, reflektion och utvärdering, dokumen-
tation osv, formar en cirkulär process, där man måste företa flera turer för att
komma fram till en forskningsprodukt. Forskningsprodukten blir ändå oftast
bara en delrapport av pågående forskning. I forskningen upptäcks efterhand
flera problem som behöver belysas. Det ovannämnda projektet ”Interkultu-
rellt lärande i mångkulturella skolor” har nu pågått under fyra år. Detta inne-
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bär att flera deltagare har bytt arbete, flyttat eller tröttnat p g a att man inte
har fått ersättning i form av tid eller uppnått konkret resultat under kortare
tid, osv.

Aktionsforskningsmodellen är också fordrande men samtidigt utmanande för
forskaren. Han/hon måste ha en annan kompetens än den som vanligtvis
krävs i forsknings- eller högskolesammanhang. Eftersom målet för aktions-
forskningen är att skapa något nytt utifrån syftet för projektet måste forska-
ren kunna leda såväl lärandeprocesser som grupprocesser samt kunna inspi-
rera och handskas med olika personligheter bland medforskare. Att kunna
bearbeta motstånd mot förändringar ingår också i arbetet. Den avgörande
kompetensen i aktionsforskningen handlar emellertid om att kunna pendla
mellan praktik och teori; från teori till praktik och tillbaka till teori. Teorin
måste ständigt förnyas för att kunna vara användbar i syftet att beskriva,
förstå och hantera den komplexa skolverkligheten.

Låt oss konstatera att samarbetet mellan lärare och forskare har viktiga och
specifika problem, som måste hanteras för att få till stånd en mer jämlik
relation. En av det viktigaste aspekterna på samarbetet mellan en som kom-
mer utifrån (lärarutbildare, forskare) och den som är praktiker (lärare) är att
det rör sig om ett samarbete mellan två parter som har strukturellt och inne-
hållsmässigt sett olikartade perspektiv.

Möjligheter med interkulturell aktionsforskning

Eftersom de pedagogiska och didaktiska problemen i multietniska skolor i
grunden är socialt konstruerade och kontextuella är det en fördel att forsk-
ningen sker i interaktion mellan olika aktörer i den situation där de upplevs.
Heterogenitet i projektgruppen beträffande ”insiders” och ”outsiders”, olika
etniska bakgrunder, yrkeserfarenhet osv är en tillgång i forskningsprocessen.
”Forskare” kommer med en utanförstående och kontrasterande syn, det kan
vara teorier, forskningsresultat eller ett forskande förhållningssätt och lära-
ren kommer med kulturkompetensen beträffande undervisningsproblematik-
ens innehåll, metoder och processer. Heterogeniteten kan ge möjlighet till
”komplementära asymmetriska positioner” (Boman & Rodell Olgac 1999)
där den utomstående medforskaren och läraren kan tillvarata olika kompe-
tenser och perspektiv för att tillsammans skapa en bild av arbetet i klassen.
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Dessutom hävdar jag att det inte går att lära sig enbart teoretiskt, dvs kogni-
tivt, att bli medveten om sina kulturella föreställningar och begränsningar.
Etnocentriska föreställningar och värderingar måste konfronteras med andra
uppfattningar och känslomässigt bearbetas – vilket även är tidskrävande. Om
ett aktionsforskningsprojekt ska kunna göra anspråk på att kallas interkultu-
rellt förutsätts således aktörer med olika etniska och kulturella perspektiv
tillika ett majoritets- minoritetsperspektiv. Forskningsobjektets karäkteristis-
ka, som t ex mångkulturella barn eller interkulturellt lärande gör inte forsk-
ningen interkulturell. Det krävs en interkulturell läroprocess, där olika före-
teelser betraktas från och konfronteras med olika kulturella utgångspunkter.
Därför är det en fördel om forskningsgruppen består av olika etniciteter så
att det samtidigt uppstår en interkulturell lärandeprocess i forskningsgrup-
pen. Denna lärandeprocess möjliggör bearbetning av olika kulturbundna fö-
reställningar, rekonstruktion av gamla trossystem och praktiker samt ska-
pandet av något nytt.

För många som arbetar inom lärarutbildning och universitet kan den multiet-
niska och mångfacetterade skolverkligheten vara okänd. Interkulturell ak-
tionforskning möjliggör skolkontakter för oss inom lärarutbildningen och
ger forskningskontakter med mångkulturella barn och föräldrar. Elevperspek-
tivet ger oss kunskaper om hur t ex mångkulturella barn upplever sin skolvar-
dag (se Parszyk 1999). För närvarande finns det få exempel på skolforskning
som t ex tar tillvara på de s k hemspråkslärarnas kompetenser och erfarenhe-
ter. I ovannämnda projekt ”Interkulturellt lärande i mångkulturella skolor”
har vi erfarit att den sverigeturkiska kulturkompetensen (jfr s 48 om olika
kulturaspekter) har varit avgörande för att få en mer ”rättvis” bild av hur
exempelvis turkiska föräldrar uppfattar den svenska skolan (Berktan 1999).
Med andra ord har alla dessa olika delprojekt varit – och är fortfarande –
värdefulla när det gäller att åstadkomma förändringar i det etnocentriska
tänkandet och i det monokulturella sättet att angripa såväl undervisnings-
som forskningsproblem.

Noter

1. Det finns ett samband mellan olika inriktningar inom den mångkulturella/interkulturel-
la undervisningen och forskningen. James Banks (1992) skiljer mellan olika inriktningar
och strategier inom den mångkulturella undervisningen i USA: Läro- och kursplanein-
riktning, resultatinriktning och intergruppsinriktning. Läro- och kursplaneinriktningen
fokuserar på förändringar av innehållet i läroplaner, verksamhetsplaner och kursplaner.
Det är viktigt att de mångkulturella aspekterna som t ex interkulturell undervisning
skrivs in i måldokumenten och utgör ett innehåll för utbildningen. Resultatinriktning-
ens mål (achievement) är att hitta strategier, arbetssätt och förändringar i utbildnings-
strukturen för att förändra utbildningskontexten så att studenter med minoritetsbak-
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grund kan bedriva studier lika framgångsrikt som studenter från majoritetsbefolkning-
en. Inriktningen med intergruppsinlärning (intergroup education) syftar till att hos
studenter utveckla positiva attityder till och värderingar om olika etniska grupper. Ett
annat viktigt mål är att minoriteter, handikappade osv utvecklar mer positiva känslor
till den egna gruppen. I kapitlet ”Internationalisering och interkulturellt synsätt i
lärarutbildningen” i boken Interkulturella läroprocesser (Lahdenperä 1995b, 1996)
analyserade jag inriktningar av interkulturella aspekter i lärarutbildningen och framhöll
att såväl läro- och kursplaneinriktning som intergruppsinriktning har varit i fokus för
den interkulturella/mångkulturella undervisningen i Sverige. Resultatinriktning finns
däremot få exempel på i skoladministrativa diskussioner och i pedagogisk forskning.
Däremot har tvåspråkighetsforskningen eller den lingvistiska forskningen studerat
invandrarelevers skolframgång utifrån språkliga aspekter. Vidare finns det utvärdering-
ar av olika undervisningsmodeller kring invandrarelever som hemspråksklasser,
sammansatta klasser, hemspråksundervisning osv som har haft stor betydelse för t ex
den sverigefinska minoritetens kamp för undervisning på modersmålet.

2. Lange & Westin (1981, s 302) definierar etnicitet på följande sätt: ”Etnicitet syftar på
en grupp (eller på avkomlingar till en sådan grupp) med ofrivilligt medlemskap.
Medlemmarna delar samma kultur och identifierar sig själva eller identifieras av andra
som tillhörande denna (ofrivilliga) grupp”. Pumfrey & Verma (1990) inberäknar
kulturell identitet, språk, religion och livsstil som olika komponenter i etniciteten. ”The
fundamentally distinctive feature of an ethnic group is not its physical appearance, but
its cultural heritage and values” (Pumfrey & Verma 1990, s 2).

3. Bägge inriktningarna, konstruktivismen och socialkonstruktivismen, är enligt Hoffman
(1990, 1993) överens om att objektiv kunskap om verklighet inte existerar och inte kan
uppfattas utanför våra sinnen eller utanför ett språk. Konstruktivisterna anser att
händelser och artefakter är skapade genom hjärnaktivitet och erfars som minnen, bilder
och idéer. De områden som dominerar fältet är biologi, kognitiv psykologi med inlär-
ningsteorier. Den socialkonstruktivistiska inriktningen har sina rötter i den amerikanska
socialfilosofin. Socialpsykologin, antropologin och lingvistiken har som vetenskaper
bidragit till utvecklingen av det socialkonstruktivistiska tänkandet med europeiska
tänkare som Wittgenstein, Derrida, Gadamer, Adorno, Horkheimer och Foucault
(Hoffman 1990, 1993).

4. För att studera texter som kommunikationsakter eller deras djupstrukturer med
värdemässiga eller moraliska dimensioner kan dessa studeras med avseende på textens
deontiska modaliteter (Pearce 1995). Det första systemet för deontisk logik presentera-
des av Georg Henrik von Wright i Mind (1951) och senare i en essä ”An essay in
deontic logic and the general theory of action” (1968).”Den deontiska logiken har gjort
det möjligt att rationellt genomlysa norm- och värdesystem med samma analytiska
skärpa som den man uppnått vid klarläggandet av matematikens och den teoretiska
vetenskapens grunder” (von Wright 1971, s 110). Deontisk logik, dvs logik som
behandlar relationerna mellan värdeomdömen, utgår från uppfattningen att normativa
slutsatser inte kan dras från deskriptiva premisser; men von Wright undersöker om man
kan dra normativa slutsatser utifrån normativa premisser. Logiken med deskriptiva
satser behandlar relationerna mellan sanningsvärdena sant och falskt. Den deontiska
logiken reducerar värdesatserna på motsvarande sätt, men till tre modaliteter. Dessa är
påbud (det som måste göras), förbud (det man inte får göra) och tillåtelse (det man får
göra). von Wright (1968) menar att sanningar hos alla dessa lagar följer av våra
intuitiva föreställningar om påbud och tillåtelse.

5. Aktionsforskning och lärarutbildning har hört ihop redan från 1950-talet t ex vid
Columbiauniversitet i USA. Under 1970-talet var aktionsforskningen populär i Eng-
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land, Tyskland och i Skandinavien inom beteendevetenskaplig forskning. Läroplans-
forskning, där lärarna var med i utvecklandet av kursplaner var en viktig grund för den
här forskningen. I England fokuserade, bl a John Elliot, inte enbart på att utveckla
praktiken utan också på att utveckla teorier om undervisning (Räsänen 1993). I Finland
har aktionsforskningen används i lärarutbildningar under 20 års tid såväl av forskare,
lärarutbildare som studenter. Det intressanta är, enligt Aaltola & Syrjälä (1999), att
aktionsforskning som forskningsmetod är accepterad bland såväl praktiker som
akademiker och myndigheter. På flera orter, t ex i Jyväskylä, Joensuu, Uleåborg och
Tammerfors, används aktionsforskningen som en metod i lärarnas fortbildning (Taka-
Eilola, Erkkilä, Jääskeläinen, Mäkelä & Nissilä 1997) och som en viktig del i lärarstu-
denternas examensarbeten.

6. Egerbladh & Tiller (1998) använder termen aktionslärande i samband med beskriv-
ningar av hur skolpersonalen kan lära sig av sina egna erfarenheter utan att forska om
sin praktik. Jag vill gärna göra en distinktion mellan aktionlärande och aktionforsk-
ning. För att någonting skall kallas för forskning, dvs aktionsforskning, måste forskare
vara involverade i processen.

7. Vi hade från början 26 deltagare och nu, våren 1999, är 11 personer involverade i
projektet.
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