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Förord 

DEN HÄR ANTOLOGIN UTGÖR en delrapport från forskningen inom "Språk 
och milW-projektet vid Mångkulturellt centrum och Utbildningsförvaltningen 
Botkyrka. Projektet har pågått sedan 1991. 

För några år sedan började känslan sprida sig hos skolansvariga i Botkyrka, 
att harn till invandrade föråldrar inte hade en tifiräckligt positiv språkutveelding 
för att kunna fullfölja en framgångsrik skolgång. Tanken väektes att språkpro-
htematik var något mer än cn klassrumsfråga och borde relateras till miljön. 
Jouko Landenperä, rcktor för invandrarundervisningen på skolförvaltningen 
Botkyrka, tog kontakt med Mångkulturellt centrum för att starta ett gemensamt 
projekt som skulle koordincra forskning om möjliga samband mellan miljö och 
språkinlärning, med pedagogiska utvccklingsprojekt i skolorna. 

Pmjektet "Språk och miljö" startade med syfte alt studera relationerna mefian 
livsvillkor och språkutveckling hos barn med utlåndsk bakgrund som växer upp i 
invandrartäta områden. Under årcn har projektets verksamhet utvecklats 1 flera 
riktningar: undersökningar, seminafier, utbildningsinsatser och publikationer, 
som finns redovisade i hilaga, samt pedagogiskt utvecklingsarbete i skolorna. 

Tack vare bidrag från Utbildningsdepartementet har ett antal thrstudier kun-
nat utföras för att kartlägga prohlemets omfäng. 

Resultatet blev fyra lingvistiska studier under ledning av Centrum för två-
språkighetstbiskning, Stockholms universitet, samt en etnologisk studie från 
Mångkulturellt centrum/Institutet för folklivsforskning, Stockholms universitet. 
Dcssutom pågår med finansiellt stöd från Skolverkets fonkningsenlict, två långre 
etnologiska studier som presenteras i denna skrift. Ett antal kompletterande stu-
dier har utförts med hjälp av arbctsmarknadsmedel samt ytterligare stöd från Ut-
bildningsdepartementet. 

5 



Redan från början ctablcrades ett nåra samarbcte mellan forskarc och pedago-
ger, dikterat av det sårskilda läget i området. En situation och en problcmatik som 
ständigt förändras kan intc fångas i analyser bortkopplade från fältct. Arhets-
gången har därför baserats på att lärare och skolledarc fortlöpande delgcr projek-
tet sina erfarenheter och kunskaper. Etnologernas roll är att komma med nya per-
spektiv samt att sätta in den lokala kontextcn i ett större sammanhang. Ilthyte och 
återkoppling mellan finskare och praktiker äger rum i både formella och infor-
mella diskussioner. Lärarna utformar sedan egna lösningar, anpassade till den 
sårskilda situationen i klassrummet. Vi har kunnat notera ett stadigt ökat intresse 
över hela landet för de frågor som projektet inriktat sig på, inte minst i skolmiljö-
er som präglas av en hög grad av etnisk mångfald. 

• 

Vi vill tacka alla lärtire, sk011edare, administratörer, lokala och statliga tjänstc-
män, elever ocll föräldrar, kollegor på universitet och vid Mångkulturcllt cen-
trum, som medverkat i eller bidragit till projektets utveckling. Så mänga har del-
tagit i materialinsatnling, seminarier, utbildningsverksamhet, pedagogiskt utveck-
lingsarbete, redaktions- och publiceringsarbete att vi inte kan nämna alla vid 
namn. Men utan deras hjälp och intresse skulle vi aldrig ha vare sig påbörjat eller 
fortsatt arbetet. Vi hoppas au i de följande sidorna kunna återge litc av de erfaren-
heter vi fått del av. Vår förhoppning är att vårt arbete kommer den uppväxande 
gencrationen till godo. 

Leif Magnusson, 
chcf på Mångkulturellt centrum 

Annick Sjtigren, 
forskningsledare på Mångkulturcllt centrum 
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Introduktion 
ANN RUNMRS & ANNWK SAGRPN 

bi mellanstadieklass i en Stockholinsförort på 1990-talet: 
• 30 elever med förattbar från följande ursprungslånder: Arkiet, Sterige, 
Syrien, Pakistan, Fhlen, Finland, Chile, Irak, fran, Kina, Nigeria, DirkietI 
Flnland. SyrientlUrkiet, UngernIChile, Jugoslaviennverige. 
• 22 elever Mda i Sverige, bland dessa har 4 två svenska föråldmr. 
• Språk i hemmen: svenska, turkiska, kurdiska, syrianska, arabiska, urdu, 
polska, finska, spanska, kantonesiska, ungerska, engelska. 

1.I KNANDE KLASSAMMANSÄTTNINGAR är vanligt förekommande 1 etnisla 

och språkligt blandade bostadsområden i både Europa och Nordamerika. 1)e fles-

ta av dessa skolbarn använder sig av minst två språk i vardagen och tlera av dem 

upprätthåller kontakt med släkt i olika delar av vårlden. 

1 en epok av ökad internationalisering utgör flerspråkighct och mångkultural-

ism tillgångar att vara mån (011 och utveckla vidarc, sett ur både individens och 

samhällets perspektiv. Men samtidigt ståller situationen skolan i invandrings-

länderna inför helt nya unnaningar. 

I 1990-talets Svcrige år dock den centrala frågan som skolpersonal i invand-

rartåta fömrterna ställer sig: Varför lär sig barnen så dålig svenska och vad skall 

vi göm åt det? Vikten av att bchårska "bm" svenska, för att klara undervisning 

och få en plats på arbetsmarknaden, diskuteras inte hara inom skolvärlden, utan 

också i massmedia och i politiska kretsar. Invandrares svenskkunskaper har under 

senare år vuxit till en allt större fråga och utvecklats till något av en nationell 

angelägenhet. Tvåspråkighct däremot, som sedan 1970-talet varit det officiella 

målet för grundskotelever mcd ett annat hentspråk än svenska, har fått en alltmer 

undanskymd plats i diskussionerna. 
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Den hår antologin presenterar olika kulturella och samhälleliga aspekter på 

språkproblentatiken. ArtIklarna baseras på empiriska elnologiska studier utförda 

inom ramen för projcktet Språk och miljö. Med exempel tagna ur vardagen i 

mångkulturella och mångspråkiga miljöcr i dagens Sverige, är syftct att lyfta fram 

och resonera om språkfrågans många hounar. 

Bygge pågår! 
De studier som presenteras är alla utförda i etniskt och språkligt brokiga fömrter 

av den typen som idag omger många av våstvårldens storstäder. Vi inleder med 

några ord om norra Botkyrka, ctt av dessa områden, som tjäna som exempel 

för att ge låsaren en uppfattning om undersökningsfältens karaktär. 

Inom fem år, 1969-1974, och som en del av det så kallade miljonprogrammet 

byggdes i norra Botkyrka bostadsområden för 35 000 invånare i ett landskap som 

fram till dess varit landsbygd. Tunnelbanelinjen förlängdes och stationerna, lik-

som förortema, Norsborg, Hallunda, Alby och Fittja, fick de gamla herrgårdar-

nas namn. Tanken med det enorma byggprojektet var att åtgårda bostadsbristen 

och på samma gång inrätta framtidens boende för dcu nya månnislum. Planering-

en var noggrann. Det som stadsplauerare såg framför sig var den svenska kärn-

familjen, med både mannen och kvinnan arbetande och mcd statlig ornsorg om 

deras två barn. Välfiirdsideologin uttryektes symboliskt i en slogan som återkom i 

kampanjen för det svenska framtidssamhållet: "Ett klättcrträd för varjc barn". 

Man byggde inte bara rationellt, utan också fort och hilligt. 

Når området var färdigbyggt hade många sveaskar flyttat in. Efterfrågan på 

boståder var allmänt hög. För dern som fiyuade till förorten var arbetsbristen i 

andra delar av landet en tvingande orsak, men moderniteten och närheten till na-

turen var också faktorer som lockade. Samtidigt flyttade det in många arhets-

kraftsinvandrares tämiljer från Finland, Turkict, Grekland och Ingoslavien. På 

slutet av 1970-talet genomlevde områdena en stor dinsesidig anpassning mellan 

det svenska och det främmande - då en ny företeelse för Sverige, i dag ett utbrett 

krav för i stort sett hcla landet. Ett samhälle plancrat för progressiva, urbana 

familjer med svensk bakgrund fick sadla om för att ta emot familjer från lands-

bygden i Sydeuropa och Mellanöstern, samt lite senare politiska flyktingar från 

Sydamerika. Allt var nytt, alla var mer ellcr mindre nyinflyttade, och rätt lite 

fungerade som planerat. Enda lösningen för att inte kapsejsa var att innovera. 

Otaliga projekt kom igång inom vård, undervisning, kommunal planering, kultur 

och fritid. Några inisslyekades, andra överlevde och har sedan utvecklats i sam-

klang med en verktighet 1 snabh förändring. 1 skolan ligde hernspråksretbrmen 
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rum. Som mest undervisades uppemot 60 språk parallellt i konimunens skolor. 

Nu, 1996, är siffran på grund av nedskårningar nele i 45. Samtidigt har antalet 

harn med utländsk bakgrund i norra Botkyrka stadigt ökat. 

Många svenskar som köpte eller hyrde in sig för tjugo år sedan, har nu stora 

barn och flyttar ut. Knappt några nya unga svenska par flyttar in. 1)e familjer som 

kom från utlandet för tjugo år sedan och som nu år väletablerade tar över radhus-

och sniåhusOmråden medan nyanlånda flyktingar finner plats i höghusen. Segre-

gation eller inte, ingen makt rår över bostadsmönstrens utveckling, i alla fall inte 

så länge bosåttningsfriheten hestår. 

Även om invandring och mångkulturalism präglar dessa hostadsområden lig-

ger makten i svenska händer. Den institutionella inranmingen med undervisning, 

barnomsorg. vård, polis, kolIcktivtrafik och bostadsförvaltning, år alltigenom 

svensk. Beslutprucesserna ligger på den svenska sidan. Andelen av befolkningen 

mcd utländskt ursprung kan stiga till närmare 80 procent i vissa områden, ändå är 

invånarna för en stor del av sitt vardagliga liv beruende av offentliga strukturer. 

De svcnska normerna uch de svenska lagarna gäller. Invånarna år individer mcd 

begränsad uttrycksförmaga inför en främmande vårld, och det de möter år  väl-

etablerade institutioner. De måste lära sig att finna sig tillrätta med dessa nya 

principer och regler, hitta kompromisser och bygga vidare. Anda, inom gällande 

ramar, kan dessa förorter ses som frizoner för annorlundahet. 

Miljonprogrammets utveckling till multietniskt och flerspråkigt samhälle i 

svensk tappning har gått snabbt. Vilka byggklossar får den unga generationen att 

forma sina liv med? Föräldrarnas ertärenheter fortlever i ett antal grundläggande 

livsvården refIckterade i hemmiljön. Men barnen tar också intryck från det omgi-

vande svenska samhället; dagis för vissa, Skola för alla, fritidsverksamhet, tv, ga-

tuliv, kamrater. Dessutom erbjuder omgivningen otaliga skilda kulturella feno-

men som moskeer, kyrkor, olika symboliska inslag i klädedräkten och en mång-

fald språk på gatan. Varje barn gör sin egen syntes av denna mångfald. Aven för 

dem födda på svensk mark år dct inte alltid självklart att tala sveaska i alla sam-

manhang. De förhållanden som gynnar eller bromsar språkinlärningsproccssen 

kännetecknas av en stor komplexitet. 

"En 'bra' svenska" 
som realitct och som tankefigur 

Titeln, 	"bra" svenska, rymmer två aspekter som speglar antologin håde vad 

gåller innehåll och utgångspunkter. "En bra svenska" år ett vanligt återkomman- 

de uttryck på skolor och i allmän invandrardebatt som sunimerar co syn både på 
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vad som år problemet - bristande kunshper i svenska språket, och dess lösning - 

att Iåra sig "bra" svenska. IIår behandlar vi denna problemtörmulering å en sidan 

som uttryck för en realitet, å andra sidan som en tanketigur. 

Det förstnämnda betyder att vi utifrån ett etnologiskt perspektiv diskuterar 

hur man kan förstå spräkinlårningssvårigheterna genom all se dem i förhållande 

till kulturella mönster och samhälleliga relationer. 

Det senare innebår att vi analyserar pmblemformuleringen som uttryck för 

något mer ån en språkfråga. Den allmånt spridda problembeskrivningen diskute-

ras då som en kulturellt tidsbunden tankebyggnad och som en teeken på en djupa-

re och mer vidsträckt problematik. 

SprAk, kultur, makt 
Språk kan ses som något tekniskt, som en intellektuell fändighet eller kunskap. 

Sett ur detta perspektiv sker inlärning genom innötning och målet blir språkbe-

härskning, punkt slut. Men Npråk kan också ses som ett samhällsfenomen - ett 

synsätt som genomsyrar artiklarna i antologin. Fokus tlyttas då från språk som 

färdighet till språk som något förbundet med sociala och kulturella erfarenheter, 

hland annat med maktrelationer. Intresset riktas alltså inte mot språket i sig utan 

mot månniskorna. språkanvändarna, och språkets roll i deras socia1a och kultu-

rella relationer. Vår utgångspunkt år att språkinlärning inte bara innebär tilläg-

nande av ord och begrepp, utan också tanke- och handlingssätt. Inlärning av 

språk ser vi med andra ord som en process törhunden med insocialisering i ett 

specifikt samhälle eller grupp och dess kultur. 

Kultur Ican beskrivas och analyseras på många sått. Kultur skapas bland annat 

genom insocialisering i den egna familjen, i den egna samhällsklassen och etniska 

gruppen, och i det omgivandc lokalsamhället. Om vi knyter detta till språk bety-

der det att språkvauor kan diskuteras som något kulturellt inlårt. Genom sin till-

hörighet till skilda sociala och kulturella kontexter utvecklar barn olika språkliga 

monster varav vissa passar med skolans och andra inte - något som får olika kon-

sekvenser för barnens skolgång. (jfr t ex Hcath 1983). 

Kultur formas också i möten mellan individer och grupper från skilda miljö-

er, från olika samhållsklasser, etniska grupper etcetera. När kultur beskrivs på 

detta sätt fokuseras gränsöverskridanden och grånsdragningar mellan grupper. 

Dialekter kan då diskuteras inte hara som en grupps språkbruk utan också som en 

skiljelinje och muarkering gentemot andra grupper. 

Med detta senare sätt att behandla kultur framtråder maktaspekter. Skohniss-

lyekanden bland vissa minoritelsgrupper kan till exempel förstås bland annat som 
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ctt kulturellt mönster, utvecklat i ett motsatsförhållande till den dominerande 

samhällsgruppen till följd av upplevd underonlning. (jfr t tur Oghu 1992). 

Båda dessa dimensioner av kultur behandlas i antologin. Det sker dock med 

olika tonvikt i olika artiklar, vilbt avspeglar Ihrfrutarnas skilda teoretiska tyngd-

punkler och intresseontråden. Nedan presenteras den undersöknIngsmodell och 

de gemensamma utgångspunkter som ramar in de olika artiklarna. 

Skolan som mötesplats 
för olika aktörsgrupper 

Vårt avstanip är att språktillägnande och uthildningsresultat bör studeras i Ibrhål-

lande till månniskors mM, värden och strategier sann i förhållande till relationer 

mellan grupper i samhället. 1 projektet har vi gjort detta genom att i olika under-

sökningar fokusera olika aktörer: lärare, elever, föräldrar och myndigheter och 

deras möten på en specifik arena; skolorna i invandrartåta förorter. 

Vi betraktar alltså skolan som en arena dår det åger rum möten mellan olib 

aktörer som alla har sina olika preferenser, referensramar och villkor, sann dår-

med också skilda förhållningssätt. Skolan kan vi(lare sägas reflektera olika aspek-

ter av samhället. Lokalsamhällets socioekonomiska och detnografiska verklighet 

avspeglas i elevunderlaget och bland föräldrar, medan skolans ordning, fthttrådd 

av skoldirektiv och Iårare, kan sägas representera det svenska samhällets gemen-

samma kulturella antaganden i en institutionaliserad form. 

På basis av dessa utgångspunkter studcrar vi skolan som en mötesplats dår 

faktisks rnakibmper utspelas och samhälleliga relationer gestahas. Språk betonas 

då inte främst som en personlig egenskap hos eleven utan som uttryck för elevens 

sociala och kulturella situation. Debatten om invandrares bristande svenska och 

kraven på "bra" svenska ser vi som en problemdefmition som speglar en viss tid 

och en viss plats, och som i sin tur återverkar på vcrkligheten med olika effekter. 

Det stora som det speglas i det lilla 
Dc studier som presenteras i antologin år utförda inom den etnologiska tradition 

som söker kunskap om kultur och samhälle gcnom forskarens personliga, nära 

studium av en samtida verklighet på ett mindre, avgränsat fält. 

1 detta fall utgör alltså skolan den gemensanuna emograllska startpunkten ut-

ifrån vilken olika aktihsgrupper tökuserats. 1)e klassrumsverkligheter som stude-

rats, de elever, föråldrar, lärare som medverkat, år inte valda för sin representati-

vitet. Istället har faktorer solll forskarens kunskapsmål, intresscområde och till- 



gången till personer som velat bidra med sina erfarenheter varit avgörande för stu-

diernas utformning. 

Undersökningarna har utförts med hjålp av finskandrvaro i vardagen, inter-

vjuer, samtal och dokumentanalys. Syftet har varit att med kvalitativa metodcr 

tränga djupt in i situationen på några begransade not - där det aktörerna gör. sä-

ger och skriver har betraktats som tolkningsbara budskap. Det lilla sammahanget 

scr vi dock inte bara sum uttryck lbr det lokala utan också som det av en större 

struktur - som fålt där kulturella mönster och processer synliggörs. Det stora kan 

alltså sägas återspeglas i, och vara åtkomligt genom, det lilla och vår förhoppning 

är att de exempel vi presenterar här kan hilda utgångspunkt både för vidarc dis-

kussioner och för törståelse av mer generella förlopp. 

• 

Antologin inleds med NÅGKA RAsnx ritArr LARAvsnwt, en kort sammanfattning av 

tankar som en liten grupp lärare mcd lång erfarenhet av undervisning och fortbild-

ning i mångkulturella områden diskuterat sig fram till. Antologin är en forskarpro-

dukl, men den hade aldrig kommit till stånd utan den substans och den stimulans 

som återkommande kontakter med lärare tillfört vårt arbete. Dessutom är det vår 

förhoppning att boken ska ge tillfälle till ffirtsatt undersökande verhamhet genom 

vidare utbyte mellan praktik och tcori. 

Annick Sjogmn, docent i etnologi vid Stockholms universitet och ledare för 

Språk och Miljö-projektet, fortsätter med en övergripande artikel, SPRAKET, NY- 

KOMUNGKNK NYCKEL TILL SAMHÄLLET, MEN OCKSA EN SVENSK EÖRSVAKKIEKANIKM, 

där hon dels tar upp skilda förhållningsätt till språk, inlärning och kunskap, dels 

relaterar språkfrågan till pågående kulturella processer. Utifrån sina kunskaper 

om olika kulturmönster och en studie av invandrade föräldrar inför det svenska 

skolsystemet diskuterar Annick Sjögren möten mellan enspråkighet och flersprå-

kighet, muntlighet och skrittlighet. Hon sammanfattar också erfarenheter som 

gjorts och frågor som väckts inoin projektets olika studier och resonerar vidare 

kring hur dagens starka betoning på invandrarcs svenskkunskaper kan förstås. 

Vad avses med en "bra" Nvenska? Är dålig svenska orsaken till utanförskap eller 

ett symtom på underordning? Kan kravet på en "bra" svenska ses sollt en svensk 

försvarsmekanism? 

Ann Runfors, doktorand i etnologi vid Stockholms universitet, sammankopp-

lar i sin artikel SKOLAN, MANGFALOEN Cat firmutowini, den allmänna debatten 

om invandrarts svenskkunskaper med det som händer i skolvardagen. På hasis av 

en studie av lärares sätt att uppfatta och hantera etniska och språkliga olikheter 

diskuterar hon hur deras förhållningssätt kan förstås i relation till deras syn på vad 
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skolan bör göra för och med harnen. Skolan, menar Ann Runfors, kan scs som en 

arena där uppfattningar om vad välfärd är och bör vam synliggörs, och där aktucl-

la frågor om samhällagt innanförskap och utanförskap bearbetas. Språkfrågan 

kan då ses som ett tecken på kulturell reorganisation, bland annat som ett sätt att 

debattera och organiscra sociala och kulturella relationer och som en ingång till 

en vidare analys av hur skillnader uppfattas, hanteras och används i Sverige idag. 

Skolmyndigheterna år en annan aktör på skolarenan, om ån indirekt. Hur ska 

mångfalden i skolan hanteras enfigt deras direktiv? Åsa Bringlöv, fil kand i etno-

logi, har i en förstudie analyserat vad den nya läroplanen, Lpo 94, säger om detta. 

I artikeln KULOIREI.1. MANGFALD INOM 1324 RAM AV EVIGA VARDEN visar hon hur HIYO-

planen snarare än lättolkade riktlinjer ger en mängd olika och ibland niotstridiga 

hudskap. LItc, 94 kan, menar Asa Bringlöv, läsas som en diskussion kring vad kul-

turell mångfald får och bör innebära och som en avspegling av en allmän dubbelhet 

i denna fråga. 

Hur navigerar cleverna på det laddade fält som sprakfrågorna utgör? Hur för-

håller sig tvåspråkiga elever som har finska som modersmål och svemska som an-

dra språk till sina språk? Kan finskan och svenskan från elevernas perspektiv ses 

som två sidor av ett språk? Utifrån cn förstudie i en hemspråksklass på högstadiet 

diskuterar Riikka Nortbacka, fil kand i etnologi, i artikeln TVÄRPRAKIGHFIr ROM 

ETT SPRÄK. OM  NAGRA UNGDOMARS amtuk.I.Nusasskrr Tud. SPRÅK 1 EN MÅNGKIII.- 

TURCLL MIL1G 1 Svwucw hur ungdomarna kategorismar sig själva och andra i för-

orten och hur de använder olika språkliga strategier för olika mål. 

Birgit Geiger, fil kand i ctnologi och antropologi, har studeral föråldrar, når-

mare bestämt muslimska mödrar som kommit som tlyktingar från Somalia och 

deras förhållningssätt till svenska språket. Hur kan dct komma sig att utbildade 

och språkintresserade, flerspråkiga mödrar inte samar mer på svenskinlärning för 

sig och sina barn? Är det så att deras harn lär sig mer svenska på muslimska sko-

lor och daghem än på "vanliga" svenska dito? I Mon Er ET, REUGIONENS 

SPRAK ocu "DEN vrru MANNRNIN" NPRAK diskuterar Birgit Geiger dessa frågor i re-

lation till kvinnornas uppväxt 1 Somalia, i förhållande till en ökad musfimsk med-

vetenhet men också i relation till deras erfamnlicter av det svenska samhäfiet. 
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