
Modersmålet, religionens och 
"den vite mannens" språk 

Några somaliska kvinnors syn på språk 

Rwarr GR1Grit 

En somalisk kvinna berättade följande om sin utbildning i hemlandet: Vid fyra 

års ålder hörjade hon i Koranskola där hon lärde sig låsa arabiska. Två år senare 

började hon i grundskolan. Undervisningsspråket var somali samtidigt som hon 

låste arabiska som fränunande språk. Efter åtta år i grundskolan valde hon att gå 

på ett arabiskspråkigt gymnasium där hon läste engelska och franska som fram-

mande språk och undervisades också i somali. Hon valde ett arabiskt gymnasium 

just för att hon ville Ilisa alla dessa språk. lifter skolan gick hon en intensivkurs i 

italienska för au kunna studera ekonomi på universitet. 

Kvilman kom till Sverige 1989. Hon har läst svenska i fyra månader och har 

inga planer på att fördjupa sina kunskaper i språket. Hon vill inte stanna i Sverige 

utan hoppas kunna flytta till ett muslimskt land så fört som möjligt. Hon ställer 

heller inte höga krav på barnens kunskaper i svenska. Hur kommer det sig att en 

kvinna som tidigare var mycket språkintresserad inte har några större ambitioner 

för vare sig egen del eller barnens, när det gäller att lära sig svenska? 

Syftet med den har artikeln år att diskutera några i Sverige boende somaliska 

kvinnors förhållningssätt till det svenska språket. Hur kan kvinnornas syn på 

språk förstås i förhållande till deras bakgrund och situation i Sverige. Hur resone-

rar kvinnorna när det gäller barnens kunskaper i svenska? 

Artikeln baseras på ett tjugotal intervjuer med unga somaliska mammorl. 

Kvinnorna som jag haft kontakt med år mellan 22 och 34 år gamla och de har 

minst ett barn var. De år rclativt högutbildade och kom hit som flyktingar i slutet 

Drygt hältlen av kvinnomaJag utlat med gifte sig innan de kom till Sverige. Feiu kvInnor 

är numern frAnskilda, de andra är gifta och lever tillsammans med sinn män. 
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av 1980-talet eller i början av 1990-talet. Dessutom påverkas forskningen av mina 

erfarenheter som Iårare på en islamisk friskola i Stockholm dår 95 procent av 

eleverna har somalisk bakgrund. 

Att jag själv är muslim och har privata kontaktcr med somaliskor bidtog till 

att kvinnorna jag talat med visade stort törtroende tör mig. Intervjuerna blev ofta 

mycket intensiva och personliga. Samtidigt finns en viss risk att man i en sådan 

situation blir "heinmablind". 

Artikeln består av tre delar. 1 den förstadclen, under rubrikerna HISTORISK DAK-

CRUND OCH snoksrrtuototi 1 SCMALIA, UniunNIN3SVASENDET 1 SOMALIA och Rai-

GION OCH EkMU, fokuserar jag kvinnornas barndom. Avsnittet inleds med en histo-

rlk över Somalias språkliga och historiska utveckling. Det syliar till att ge en bild 

av kvinnornas politiska och religiösa erfarenheter saint av det kulturella bagage 

som kvinnorna hade med sig når de korn till Sverigc. 1 den andra delen, Merrur 

ivivo oer SVENSKA SAMIIM.Ln, beskriverjag hur kvinnorna upplever sitt mötc med 

Sverige och hur denna upplevelse påverkar deras inställning till det svenska språket. 

I tredje delen, BARNNtis sntAKUTVECKLING, belyser jag kvinnornas resonemang vad 

gåller barnens språkutveckling. 

Historisk bakgrund och språksituation i Sornalia 
I flera avseenden är Somalia ett mycket enhetligt land. Alla somalier tillhör sam-

ma etniska, språkliga och religiösa grupp. 2 Det gemensamma språket år somali 

och den gemensamma religionen islam. Även ont somali sedan länge har talats på 

Afrikas hurn år det myeket ungt som skriftspråk. Dessutom har flera andra språk 

varit domincrande i Somalia under historiens lopp. 

Kolonialtiden 
Fram till 1800-talet levdc somalierna i olika klanfamiljer utan någon övergripan-

de centralmakt. På 1800-talet delades det av somalicrna behodda områdct upp 

mellan fyra kolonialmakter: Storbritannien, Italien, Frankrike och fillopien. 

Kolonialmakternas språk användes i officiella sammanhang samt i alla skriftliga 

transaktioner medan somali förblev heffilkningens talspråk. Arabiska anvandes i 

religiösa sammanhang, till exempel i Koranskolorna, mcn hade inte samma status 

som engelska och italicnska 3. 

2 Historiken haseras huvudsakligen påSoznalier. Grundinfonnalion 1993. 

3 1 2ranska och ambariska var officiella språk i områden som numera ligger utanfor Somalias 

gränser (se nedau) oeh Ignorcras därför i deu hår artikeln. 
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Somalias självständighei och den nationella andan 
På 1960-talet erhöll först den brittiskt och sedan den italienskt stynla delen av So-

malia sin självständighet. De båda befriade kolonierna bildade ett land med cen-

tralregering 1 Mogadishu. Den nya statsbildningen omfattade emellertid inte alla 

av somalier bebodda områden. Västra Somalia (Ogaden) förblev under etiopiskt 

styre. Områden söder om Somalia tillskrevs Kenya efter befrielsen från Storbri-

tannien och regionen norr om Somalia bildade ett självståndigt land, Djibouti. 

Under den tiden hoppades många somalier piett "Stor-Somalia" som skulle 

omfatta alla regioner som beboddes av somalier. Detta orsakadc politiska spån-

ningar mellan Somalia och grannländerna. Denna nationella anda medförde ock-

så en uppvårdering av det somaliska språket samtidigt som de tidigare prestige-

fyllda kolonialspråken fick en negativ innebörd. 

Förutom utrikespolitiska problem mötte den unga staten också olib inrikes-

palitisb problem. Dessa nationella och internationella svårigheter ledde till en 

militärkupp i oktober 1969, Somalias oktoberrevolution. Militären ockuperade 

offentliga byggnader och arrestcradc de lcdande politikerna. General Mohammed 

Siad Barre blev landets nye president. 

I början av sin regeringstid åtnjöt Barre både nationellt och internationellt re-

lativt stor popularitet. Han startade en kampanj mot ökenutbredning och initiera-

de en landsomfattande alfabetiseringskampanj som syflade till att öka befolkning-

ens utbildningsnivå. Han avsbffade skolavgiften, införde skolplikt samt introdu-

cerade dct somatiska skriftspråket. (Griefenow-Mewis 1992) Barres politik be-

traktades då som ett exempel på en lyclrad utvecklingspolitik. Det hadc ännu inte 

framkommit att han samtidigt installerade en omfattande kontrollapparat och ut-

vecklade en måttlös personkult runt sig själv. 

Barre var särskilt skickligt på att tillmötesgå befolkningens nationella kånslor. 

Han stödde idén om ctt Stor-Somalia och uppvårderade beffilkningens modeumM 

genom införandet av det somaliska skriftspråket samtidigt som soinali blev offici-

ellt statsspråk. Barre anvånde alltså befolkningens nationella medvetenhet för att 

öka sin popularitet. Religionen som är ett Centralt moment i den nationella identi-

teten fick därftir också ett visst utrymme åven om den egentligen stod I strid med 

Barres sekulära politik. Islam spreds på Afrikas horn på 800-talet och man utgär 

ifrån att den somaliska identiteten och den muslimska utvecklades parallellt. För 

Barre var islam dock enbart ett mcdel för att leda befolkningen bort från kolonial-

makternas kapitalism mot den vetenskapliga socialismen. Religionen fick före-

komma inom vissa områden av vardagslivet, men inte överskrida de givna grän-

serna och absolut inte anvåndas för att ifrågasätta regimen. Barres målsättning 

var ytterst att få ett sekulärt samhälle. (Lundgren 1975a) 
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Landets religiösa elit hamnade ofta i konflikt med regeringen och förtrycktes 
därför. Många praktiserande muslimer tvingades fly. Majoriteten av befolkningen 
kände till mycket lite om sin religion men kande sig ändå som muslimer. En kvin-
na berättade för mig att sconalier alltid har varit muslimer och att det betraktas 
som ytterst förolämpande att ifrågasätta någons religiösa tillhörighet. Hon mena-
de dock samtidigt att det var mycket få personer som under denna tid etterlevde 
ens de mest grundläggande islamiska reglerna. Det törekom till och med att per-
soner Ince kunde uttala den islamiska trosbekånnelsen och följaktligen inte heller 
kånde till dess innebörd. 

Militärreghnens fall och inbördeskriget 
Vid mitten av 1970-talet föråndrades befolkningens inställning till Barre. Orsaken 
var olika inrikespolitiska reformer samt utrikespolitiska konflikter med 
Under 1980-talct växte missnöjet i landet ännu mer och olika regimmotståndarc 
började organisera sig. Barre använde nu största delen av biståndspengarna till att 
underhålla sitt privata lyxliv medan befrulkningen blev allt fattigarc. Under 1980- 
talet lyckades Baite hälla sig kvar vid makten genom att spela ut klanerna mot 
varandra och genom att genomföra en konsekvent utrensningspolitik gentemot 
regimmotståndare. 

När Barres position ytterligare försvagats återvände många av de religiösa 
flyktingarna till Somalia. Med deras återkomst spred sig kunskapen om islam hos 
befolkningen och många började utöva sin religion. Denna religiösa våg innebar 
bland annat att del arabiska språket började tillmätas mycket hög status. 

inaj 1988 utbröt ett våpnat uppror i norra Sornalia. 1 december 1990 lyckade 
regimmotståndare inta huvudstaden Mogadishu och Barre tvingades fly. Den 
störtade presidenten lämnade bakom sig ett land kört i botten. För att hålla sig 
kvar vid makten hade Barm splittrat oppositionen som nu fortsatte kriga inbördes. 
De olika klanerna kunde inte ens enas om en ny president vilket gav upphov till 
ett myeket bludigt inbördeskrig. 

1 början av 1992 uppmärksammades situationen i Somalia internationellt och 
i augusti skickades FN-observatörer till Somalia. 1 december inledde FN, med 
USA som huvudaktör, operationen "Aterställ hoppet" och invaderade Somalia. 
FN lyckades nå landets svältområden och de humanitära förhållandena förbättra-
des något, men den politiska situationen kunde inte stabiliscras. Under de senaste 
åren har många fredsförhandlingar ägt rum incn än så länge har läget inte förbätt-
rats och ingen lösning verkar vara i sikte. 

Källor från 1993 uppger att kriget och svältkatastrofen har kostat 400 000 
människoliv. Dessutom har över en miljon somalier tvingats lämna sitt hemland. 
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Man utgår ifrån att knappt en hundradel av dessa, eirka 9000. Idag befinner sig i 

Sverige. 

Utbildningsväsendet i Somalia 
Dc flesta av de kvinnor jag talat med började sin skolgång 1 Koranskolan vid fyra 

års ålder. En berauade att hon hadc gått på daghem men Mrklarade att sådana var 

mycket sållsynta i Somalia. Majoriteten av den somaliska befolkningen känner 

inte ens till cxistensen av något sådant som daghem. 

I Koranskolan lår sig barnen Koranen. inledningsvis genom att sliga efter dc 

äldre eleverna och de undervisas först från sex ärs ålder i det arabiska alfabetet. 

Före kulonialtiden fanns I Somalia inga andra skolor än Kotanskolor. Under kolo-

nialtiden uppkom sedan skolor solll undervisade på engelska, italiensta eller ara-

biska. Dessa "utländska" skolor var dyra och fanns bara i städerna. Det var alltså 

landets urbana elit som hadc möjlighet till en högre utbildning. Majoriteten av 

befolkningen gick enbart i Koranskola. 

Alfabedseringspmgrammet i början av 1970-talet forändrade utbildningssitu-

ationen drastiskt. Skolavgiften avskaffades och många skolor startada på lands-

bygden vilket medförde att en betydligt större andel av befolkningen fick möjlig-

het att Iåra sig låsa och skriva. Genom införandet av det somaliska skriftspråket 4  
kunde befolkningens modersmål bli undervisningsspråk. Somallska skolor borja-

de ersätta de engelska och Itallenska medan de arabiska tbrtsatte att existera vid 

sidan av Koranskolorna. 3 (Orlefenow-Mewis 1992) 

Den somaliska grundskolan börjar vid stsc års ålder och avslutas eller åtta års 

skolgång mcd ett prov. De elever som får bra resultat på provet har rätt att fortsät-

ta till gymnasium som omfattar ytterligare fyra år. 

Efter avslutad skolgång måste både flickor och pojkar göra nationaltjänst vil-

ket innebär militärövningar och civilt arbete. Nationaltjänsten år avsedd att fung- 

4 Lingvisten Catherine Orlefenow-Mcwis (1992) påstår att det soinaliska skriftspråket inför-

des så pass sent på grund av att smnalicrna inte kunde enas om ett alfabet. Olika nationclla 

grupper ansåg att somall borde ha ett eget alfahet och föreslog omaniaskriften. Religiösa kres-

sar menade att det arahiska alfabetet skulle passa båst. Pal trcdje grupp tyckte att man borde an-

vånda latinska bokståver. Barte bestämde sig slutligen för den latinska skriften. 

5 Rn kvinna beråttadc att det inte tinns några sornaliska skolor ide av solnalier behodda om-

rådena utanför Somalia. I Djihnuti år franska fortfarandeundervisningsspråk. i Ogaden/Etio-

pien amhariska respallve arabiska och i Kenya svnthili uch engelska. 
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era som en betalning för den kostnadsfria utbildning man fått. Utan intyget som 
bekräftar au man har gjort sin nationaltjänst är det omöjligt att få arbete eller att 
studera vidare på universitet. 

Landets enda universitet ligger i huvudstaden Mogadishu. Alfabetiseringsrc-
formerna medförde att även denna utbildning blev gratis, även om ett inträdes-
prov krävdes. 

Altäbetiseringspmgrammet hade visserligen genomslagskraft men varadc iute 
särskilt länge och nådde inte hela befidkningen, Nomader, som utgör majoriteten 
av den somaliska beffilkningen, efterföljde ofta inte skolplikten särskilt noggrant. 
Även om det gjordes försök att starta skolor på landsbygden var dessa mer eller 
mindre provisoriska och de flesta lärarna där var ungdomar som gjorde sin natio-
naltjänst. (Griefenow-Mewis 1992; Lundgren 1975b) När inbördeskriget ett par 
år senare utbröt kollapsade hela skolväsendet. Idag fiuns inga fungerande statliga 
skolor I Somalia och återigen är Koranskolorna de enda läroanstalterna. 

Språkbylen under nibildningen 
Kvinnorna jag intervjuat gjorde flera språkbyten under sln skoltid. En berättade 
att hon först lärde sig det arabiska alfabetet i Koranskolan. När hon var sex år 
började hon i en engelsk grundskola där hon lärde sig de latinska bokstäverna. 
Två år senare blev somali undervisningsspråk medan hon läste arabislra som 
främmande språk. När hon började på gymnasiet tillkom engelslra som andra 
främmande språk. Efter detta läste hon en sexmånaders intensivkurs på universi-
tetet ffir att sedan kunna studera på itallenska. 

Fram till 1973 var undervisningsspråken i grundskolan antingen engelska, ita-
lienska eller arabiska. De elever som inte hunnit komma upp till klass fem var 
WUngna att byta till en somalisk skola då dcssa infördes. De som redan hade kom-
mit till klass sex fick finisätta med samma undervisningsspråk ända till gymna-
sict. Medan somali respektive arabiska var undervisningsspråk i skolorna, för-
blev engelska och italienska undervisningsspråk på universitetet. Ciynmasister 
som ämnadc fortsätta på universitetet var därför tvungna att läsa en intensivkurs i 
engelska respektive italienskt. Intensivkursen brukar sträcka sig över en termin 
och kallas av somalier ffir "nolltermin". 

I de somaliska skolorna var 7  arabiska det första främmande språket redan från 

6 För dc tekniska åmnena och för låmmtbildning behövde man engelska. Alla andra ämnen 

gavs på italionska. 

7 Jag skriver i imporfekt eftemom det sumaliska utbildningssystemet baitit stuninan. 
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Ibrsta klass. På gymnasiet fick barnen sitt andra främmande språk, engelslot. I de 
arabiska skolorna var arabiska undervisningsspråket. Barnen läste dock redan 
från första klass även somali och på gymnasiet dessutom engelska och franska. 
Det somaliska utbildningssystunet ladc alltså större vikt vid det arabiska språket 
än vid de före detta kolonialmakternas språk. 

Trots att somaliska elever läser arabiska i så många år, kiinner kvinnor jag 
talat med inte att de kan uttrycka sig på arabiska. Flera tycker att de kan läsa ara-
biska och förstå rätt så mycket, men menar att de inte kan tala spräket. Även de 
som llar gått i arabisk skola känner sig osåkra när det gäller att använda arabiska. 
13n kvinna berättade att hon först gått i Koranskola, sedan läst arabiska som frätn-
mande spräk i ätta är och därefter gått i arabiskspråkigt gymnasium. Ändå före-
drog hon att tala svenska ined arabiska kvinnor i Sverige. Svenska hade hon läst i 
några månader. 

Denna osäkerhet kan möjligen förklaras genom de stora skillnaderna mellan 
det arabiska skriftspråket och det arabiska talspråket. Kvinnorna jag talat med 
berättar att undervisningen i arabiska oftast syftar till att få eleverna att lärd sig 
Koranen utantill. Detta betyder emellertid inte att man lär sig prata arabiska. Kor-
anens språk skiljer sig betydligt från det moderna skrillspråket och ännu mer från 
det moderna talspråket (jfr Glass och Reuschel 929). Det är därför ett spritt fe-
nomen bland icke-arabiska muslimer att de inte kan kommunicera med araber 
även om de kan hela Koranen utantill. 

Somalier födda på 1960-talet eller senare har ingått i Barres alfabetiscrings-
program. Detta innebär att många av dem har gått i grundskolan och lärt sig läsa. 
Därmed har de ofta en blittre uthildning än sina föräldrar. En betydande andel av 
den här generationen har även fortsatt på gymnasiet eller till och med på universi-
tetet. 

Alfabetiscringspmgrammet förhättrade i synnerhet kvinnornas utbildningsni-
vå. En av kvinnorna i min studie herättade att hennes far var läkatt. Hennes mor 
däremot hade enbart gått i Koranskola och kunde läsa lite arabiska. Själv hade 
hon börjat läsa ekonoml på universitetet och hennes syster hade avslutat gymna-
sict innan de Imm till Svcrige. 

Kvinnorna jag talat med tillhör den generdtion som åtnjutit Barres alfabetise-
ringsreformer. Alla är läSkunniga och de flesta av dem har en högre utbildning. 
Majoriteten kommer från urbana förhållanden. En kvinna växte dock upp som 
nomad. Hon läste på universitetet innan hon kom till Sverige och berättade att 
alla hennes sju syskon och Aven många av hennes kusincr hadc gått i skolan. Flera 
av hennes jämnåriga släktingar hade till och mcd en universheisotbildning. 
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Flerspräkighet och språkens status 
Kvinnorna växte upp I ett samhMle uch i en tid där utbildning vänderades högt 

samtidigt som språksituationen genomgick drastiska förändringar. Flera föddes i 

en miljö där italienska och engelska hade hög status. Så småningom växte landets 

nationella medvetenhet och befidlmingen började distansera sig från "den vite 

mannens språk", dct vill såga de europeiska spräken. Modersmålets hetydelse 

ökade vilket manifesterades tydligast i införandet av det somaliska skriftspråket. 

Det nya stats- och skriftspråket hade en enorm politisk laddning uch utgjorde ca 

symbol för landets självständighet. Somali hann dock inte att etablera sig som 

bildningsspråk innan systemet i början av 1990-talet kollapsade. Det finns få för-

fattam som skriver på somali och de mesta som hittills tryckts har någon politisk 

karaktär. Därför förblev det tbrtsatt viktigt att lära sig andra språk. Flera av kvin-

norna i studien berättade att de efter att de hade gått ut skolan läste På en engelsk 
privatskula för alt förbättra sina kunskaper i engelska. 

När det gäller arabiska tycker de fiesta kvinnorna att det var både svårt och 

tråkigt att läsa arabiska. De ändrade dock inställning till det arabiska språket når 

religionen hörjade bli viktig for dem. Arabiska var i motsats till somali ett redan 

etablerat skrift- och statsspråk samtidigt som det, i motsats till de europeiska 

sprälmn, upplevs som en del av den egna identiteten och inte som "den vite man-

nens språk". Även om kvinnorna inte kan uttrycka sig på arabiska i vatt sig skrift 
eller tal beskrev de det som ett ideal att kunna göra det. 

Samtnanfattningsvis kan man alltså säga att de språk kvinnorna i undersök-

ningen haft kontakt med har olika status för dcm. Under skoltiden hade somali 

särskilt högt vårde samtidigt som det fortfarande var viktigt att lära sig audra 

språk. Numera prioriterar kvinnorna arabiska medan de andra språken har en 

klart underordnad betydelse. 

Religion och familj 
Hittills har jag heskrivit hur den somaliska språksituationen och Harres alfabeti-

seringsprogram påverkade kvinnurnas barndom och utbildning. Islams och släkt-

bandens betydelse är ytterligare faktorer som är viktiga för att kunna förstä kvin-
nornas situation i Sverige. 

Tiden just innan kvinnorna kom till Sverige präglades av en religiös anda som 

påverkade stora delar av befolkningen. Alla jag har talat med berättade att religi-

onen under de sista åren i Somalia fick en allt större betydelse i deras liv och att 

de hörjade hantera sin vardag på ett helt annat sätt. Intervjuerna visade att islam 

alltid har funnits i kvinnornas liv men tidigare ofta varit inskränkt till endast någ- 
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ra få områden. En kvinna berättade att hennes familj brukade tåsta under Rama-

dan och att de aldrig åt fläskkött men att islam för övrigt inte hade någon betydel-

se i hennes liv. Liknande skildringar upprepas nästan i varenda intervju. Fastan, 

undvikandet av fläskkött oeh sexuella relationer utanför äktenskapet har präglat 

kvinnornas harn- och ungdomstid även innan de började praktisera islamK.  Au gå 
till Koranskolan och att lära sig läsa arabiska hörde också till barnens vardag. 

Därellitol var det under den tiden inte viktigt att kunna förstå de religiösa skrifter-

na eller att lära sig tala arabiska. 

Alltsedan åren närmast innan dc lämnade Somalia präglas kvinnornas liv av 

en religiös medvetenhet. De utför sina fem dagliga höner, klär sig enligt de 

föreskrifterna och praktiserar könssegregering, sådant som tidigare an-

sågs mer eller mindre oväsentligt. De strävar efter att utföra handlingar som re-

kommenderas eller föreskrivs muslimer, medan de försöker undvika sådana som 

år olämpliga respektive förbjudna. Deras liv präglas alltså av en religiös medve-

tenhet som inte tidigare funnits. 

En annan faktor som påverkar kvinnornas liv år släkten. Visserligen år familj 

och släkt viktiga inom islam, men dessa band tillmäts ännu större betydelse i den 

somaliska kulturen. Klanväsendet år centralt för den somaliska samhällsordning-

en. Det somaliska klanväsendet baseras på ett patrilinjärt släknkapssystem vilket 

innebär att medlemmar av samma klanfamilj anses häntamma från en gemensam 

stamfader. Den somaliska befolkningen är uppdelad i stx olika klanfamiljer som i 

shi tur är uppdelade 1 många klaner och underklaner. 

Klanmedlemmarna utgör ett välfungenntle nätverk. De ansvarar ekonomiskt 

för varandra och känner sig förpliktade att hjälpa till när någon hamnat i svårig-

heter. Klanväsendet baseras på gruppeentrerade tendenser vilket innebår att män-

niskorna i första hand känner sig som medlemmar i en grupp och inte som själv-

ständiga individer. Därför är dc beredda att prioritera gruppens intresse inför de 
egna. (jfr Sjögren 1993r 

I synen på sexualiteten framträder somaliernas gruppeentrerade tänkande 

mycket tydligt. Både män och kvinnor förväntas ingå sexuella relationer enhart 

8 1 Somalia tillämpas don grövsta formen av kvinnlig omskärelse. infibulation, för att kon-

trollera sexualiteten. Kunskapen om att ingrappet är förbjudet för muslhnor har bildat sprida 

(sig i samband mcd somalicmas ökade rcligiösa medvetande. Flertalet praktiscrandc somaller 

förkastar därför infibulation och försöker istället bevant samhälIcts moraliska vårderingar ge-

nom att efterleva de religiösa föreskrifterna. till exempel könmegmgering. (Geiger 1995) 

9 Emologen Anniok Sjögren (1993) skrivcr dock inte om den somaliska kulturen utan om 

liknande mönster i medelhavområdet. 



inom äktenskapet och deras relation skall garantera gruppens figthestånd. Sexuel-
la förbindelscr utanför de tillåtna ramarna betraktas därför som omoraliska. 

Kvinnorna jag mött har kommit 011 Sverige med erfarenheter av alfabetise-
ringsprogramniet, mcd flerspråkighet, en muslimsk världssyn och ett grupptän-
kande. Mycket av detta kulturella bagage förändras och omskapas i mötet med 
Sverige, Samtidigt fmns•vissa sega strukturcr som antagligen kommer att överleva 
även i det nya samhället, 1 det följande kommer jag att bcskriva bur kvinnorna 
upplevt sitt möte med Sverige. 

Mötet med det svenska samhället 
För kvinnorna jag talat med blev mötet med Sverige en svår erfarenhet, och de 
uppvisar cli avvaktande hållning gentemot det nya samhället. Alla har valt att leva 
i segregerade bostadsområden och de har få kontakter med svenskar. Mötet med 
svenskar sker främst inom sjukvården, på socialförvaltningen, på daghem och 
skolor och beskrivs som problematiska. I det följande kommer jag att belysa de 
konflikter och problem som kvinnorna skildrat. 

Det kulturella bagagets defiallon 
En kvinna berättade för mig att hon alltid velat studera mcdicin. När jag frågade 
om hon fortfarande tänkte göra dct nekade hon och förklaradc bestämt: "1 Sverige 
kan man inte studera." De flesta kvinnorna har ursprungligen haft för avsikt att 
studera i Sverige men alla har efter hand gett upp sina plancr. 

De framgår tydligt i intervjuerna varför kvinnorna upplever situationen på 
detta sätt. De tycker att det tar för lång tid att skafth sig allmän behörighet. 1 So-
malia hade de möjlighet att läsa en intensivkurs på en termin i engelska respektive 
italienska för att bli behöriga för universitetet. 1 Svcrigc tar motsvarande utbild-
ning vanligtvis lika lång tid som hela den akademiska grunduttffidningen, alltså 
tre till fyra år. Visserligen finns det här också en intensivkurs på universitetet, 
men den är i första hand tänkt fOr gäststuderande. Som invandrare eller flykting 
år det oerhört svårt att få en plats där. (jfr Ryder Liljegren 1989) 

Kvinnorna har resignerat också på grund av att de skulle behön påbörja sina 
studier på en lägre nivå än den utbildning de redan tillgodogjort sig. Varken av-
gångsbetyget från somaliskt gymnasium eller andra studier i Somalla accepteras 
Svcrigc om de inte kompletteras. 

Kvinnorna tärklarar dessutom att studierna innebär ett finansiellt problem. I 
Sverige tvingas studenter att ta Mn som ska återbetalas ined ränta vilket är förbju-

det för muslimer. 
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Visserligen berättar Elera kvinnor att de för tillfället inte lcm studera eftersom 
de har små barn. Moderskapet uppfattas dock inte som orsak till att studieplane-
rna inte förverkligats. Istället hänvisas till de beskrivna problemen. 

För dessa kvinnor innebar flykten från hemlandet en massiv förlust av "sym-
boliskt kapital", ett begrepp som hårstammar från sociologen Pierm Rourdicu. 
Symboliskt kapital är enligt denne "det setn av sociala grupper igenkännes som 
vårdefullt och tillerkånnes vårde" (Emady 1991:169 om Rourdicu). Man kan be-
trakta olika titlar, vetenskapliga arbeten, aktning, prestige med mera som symbo-
liskt kapital. Symboliskt kapital fungerar som en tillgång enbart då det finns en 
marlmad att omsätta kapitalet på, det vill säga människor som anser att just denna 
titel eller utbildning har ctt sätskilt vårde (Broady 1991:170). 

Kvinnorna jag talat med har alltså givit upp sina ursprungliga planer på att 
studera hår i Sverige samtidigt som de tvingas acceptera att den uthildning de har 
hemifrån inte tillmäts något värde här. Når de sökt arbete har det visat sig att si-
tuadonen på arbetsmarknaden inte är sårskilt gynnsam. Språket visar sig återigen 
vara ett problem. Två kvinnor arbetade som hemspråkslärare, en annan hade fått 
arbete som tolk. De flesta berättade dock om arbeten som köksbiträde, städerska 
eller liknande. Många var arbetslösa och majoriteten socialbidragsbemende. 

Det hotfalla samhället 
En mamma till en fyraårig pojke frågade mig om den islamiska skolan jag jobba-
de på var för barn eller vuxna. Når jag berättade att den var för barn blev hon 
besviken. Hon ville själv gårna gå i skolan men ansåg inte att hon behövde någon 
islamisk skola för sin son. Hon var nämligen såker på att hon inte skulle bo kvar 
i Sverige när sonen skulle börja skolan. Orsaken till det år att hon inte kunde tän-
ka sig att uppfostra ett barn 1 Sverige. 

En annan kvinna berättade att hon hade kommit till Sverige tillsammans med 
sin mamma och sina syskon. Hennes pappa som var kvar i Somalia blev mycket 
besviken når han fick vcta att familjen hade hamnat i Sverige. Han tyckte att 
"Svcrige är det värsta land som flnns w. Kvinnan förklarade att hennes far, som ti-
digare varit i Sverige, ansåg att där inte fanns några moraliSka normer. 

Det framgår även i de andra intervjuerna att Sverige upplcvs som ett land utan 
moraliska regler. Kvinnoma tycker att den sexuella friheten har tagit överhanden. 
De undrar varför det visas nakna kroppar överallt och kan inte förstå öppenheten 

sexuella spörsmål. Flera kvinnor skildrade Svcrige som ett land där allting är 
tillåtet och där det inte finns några gränser mellan vad som är rätt clier 

Att många av kvinnorna jag talat med har svårt att se de i Sverige rådande 
moraliska normerna har flera orsaker. En förklaring kan vara att de lever i segre- 
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gerade bostadsområden och relativt sällan har personlig kontakt med svenskar 

vilket gör det svårt för dem att förstå att mediernas hantering av sex intc nödvän-

digtvis överensstämmer med beffillalingens. En annan orsak nr att de svenska 

moralföresrållningarna grundar sig på ett helt annat tankesätt lin dc somaliska. 

Som jag ntinurt tidigare baseras i Somalia moralförcstållningar på ett grupp-

ecntrcrat tänkande. I Sverige gynnas däremot individens intresse före gruppens 

vilket bland annat medför att det är individens ensak att bestämma över sitt sexu-

alliv. Sexuella relationer som ager rum utanför äktenskapets ramar behöver inte 

nödvändigtvis betraktas som omoraliska. 

Föreställningar kring moral är kulturbundna. Även orn kultur år cn tOränder-

lig process tillhör moralbegreppet dc mer sega och svårföränderliga strukturerna 

1 individens liv. Dessa scga strukturer kan förklaras med hjälp av Bourdieus habi-

tus-begrepp. Bourdieu definierar habitus som ett "system av dispositioner som 

tillåter månniskor att handla, tänka och orientera sig i den sociala vårlden" (13m-

ady 1991:225 om Bouniieu). Ilabitus bildar alltså en slags ram för månniskors 

agerande, det vill säga abjuder ett avgränsat spektrum av handlingsmöjligheter. 

Habitusteorin menar att människors sått att handla, tänka och vardera skapas ge-

nom mötet mellan det egna habituset och yttre omständigheter och inte enbart får 

ses som en reaktion på yttre omständigheter. (Broady 1991:296 om Bourdieu) 

Somalicrnas gruppeentrerade tänkande respektive svenskarnas indi videentre-

rade, och därmed de båda samhällenas moraliska normer, är sådana referensra-

mar snm formas under individens barndom och präglar handlingar och värde-

ringar under hela livct. Föreställningar kring moral blir därmed ett mycket laddat 

ämne. Kvinnorna, som anser att det svenska samhället helt och hMlet saknar mo-

raliska normer, betraktar därmed tungivningen som ett direkt hot för de egna 

moraliska värderingarna. Denna ram, eller habitus. ocli dess trögrörlighet kan 

alltså ses som en orsak till att mötet mellan somaliskor och svenshr medför kon-

flikter. Dessa sega strukturer, Som är så svåra att Overvinna, drar gränser mellan 

individerna. 

Darghem - en 	inseitudon 
Daghem och skolor, som förbemder bamen för det svenska samhället, upplas 

som särskilt hotNla. Daghemmet som institution är främmande för kvinnorna. I 

Somalia år papporna ansvariga för att försörja familjen medan mammorna tar 

hand om barnupptbstran och hemmet. Klanen har cn stödfunktion och hjälper till 

vid behov. 1 Sverige däremot, arbetar oftast båda föräldrarna manför honmet och 

staten åläggs en stort ansvar när det gäller barnens uppfostran. Staten har även en 

viss ekonomisk stödermktion genom föräldrarpenning, barnbidrag och liknande. I 
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Svcrige innehar alltså staten några av de roller som i Somalia tillskrivs föräldrar-
na och släkten. Manunorna jag talat mcd har en annan syn på staten än de flesta 
svenskar och har därtör också svårt att törstå och acceptera den svenska statens 
annorlunda roll. 

Det år dock inte enbart lanken att överlånma barnens upplbstran till staffiga 
institutioner som år frånnuande för mammorna utan de är ocbå oroliga för den 
påverkan som barnen utsätts Wr. Från daghemmens sida betonar man "det svens-
ka" och nödvändigheten att Iåra sig det svenska språket, att fira svenska högtider 
och att vistas i den svenska naturen. Andra vånleringar förmedlas mera implicit. 
(jfr Ronström. Runfors & Wahlström 1995) För mammonta jag intervjuat är det ett 
problem att barnen skall fua de svenska högtiderna och åta svensk mat. Mest oro-
liga är de dock att harnen ska ta till sig olika värderingar som strider mot kvinnor-
nas egna. I och med att dc uppfattar det svenska samhållet som omoraliskt år dc 
oroade fbr barnens moraliska fostran. 

Situationen upplevs till och mcd som så hotful1 att många inte vill ha sina 
barn på svenska daghem och fiera berättar alt de med hjälp av släktingar försökt 
arrangera så att harnen kan stanna hemma. Andra beråttar att de för att kunna 
bchålla barnen hemma valt att lera under aistensminimum och avstått från att 
söka socialbidrag". Det tinns somaliska familjer som har flera harn under sa år, 
mcn som aldrig silkt dagisplats för dem. En mamma beskriver hur hon inte kan 
sova på nätterna på grund av oro för vad som händer med harnen då de är på dag-
hemmet och hur hou Ilven på dagarna tänker på barnen och har svårt att koncen-
trera sig på någonting annat. 

l)lmensionen av mödrarnas misstro gentemot det svegska samhällets moralfii-
restållningar kan illustreras av en skildring som förekom i alla intervjuer. Kvin-
norna berättade att en somalisk pojkc hadc våldtagits på ett daghem. Jag har pra-
tat mcd personer som johhar inom barnomsorgen i det aktuclla omrädet. Vissa 
avfårdade händelsen som ett ryktc, andra var övertygade om att det verkligen in-
träffat. Jag intresserar mig i det hår sammanhanget dock inte för sanningshalten i 
berättelsen, utan för de konsekvenser den medfört. 

Daghemmen brukar visserligen inte ge flåsk- eller Modrätter till stanaliska barn men för 

mammorna är ftven andra matregler viktiga. Barnen ska inte åta livsmedel solil innehäller olika 

tinsatser snm är tillverkade av gris. 13essutorn skall de åta kött somår slaktade enligt de mus-

limska rituaterna. (Geiger 1996) 

11 För att vara berättigad 611 sociathidrag efter färähhaledigheten måste man stå "till arbets-

marknadens förfogando". Barnen maste Attoinstonc köa för en dagisplatt och förtildnima måste 

vara aktivt arbetssökandc. 
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Mammorna jag talat med år säkra på att pojken verkligen har våldtagits. Poj-

ken, hans familj och daghemmet år bekanta för alla somalier som bor i området. 

Jag har talat mcd en kvinna som står den berörda lamiljen mycket nära. Hon be-

rättade att pojken hade svåra fysiskt sleador och hade börjat bete sig underligt. 

Vidare berättade hon att pojkens familj inte gjorde mycket för att få daghemsper-

sonalen åmlad. Dels kände de inte till sina rättigheter, dels var de rädda om famil-

jens heder. 

övriga somalier visade förståelse för familjens reaktion men inte för myndig-

heternas. Det framkom i intervjuerna att kvinnorna tyckte att myndigheternas he-

teende var skumt. Mammorna menade att såväl polis som barnomsorg hade för-

sökt att t»ta ner händelsen, vilket för kvinnorna blev ytterligare ett bevis på sam-

hällets moraliska förfall. 1 och mcd att det inom den sontaliska gruppen inte råder 

något som helst tvivel om att pojken verkligen blev våldtagen tmr många att myn-

digheterna godkanner händelsen, eftersom de enligt kvinnornas uppfauning inte 

har ingripit. Därmed har de svårt att se händelsen sum ett misstag som enskilda 

individer kan ha begått. 

Somalierna reagerade med att bojkotta daghem i området. Barnomsorgsled-

ningen svarade med att inrätta en somalisk avdelning och lovade att anställa en 

hemspråkslårare där. Bojkotten hävdes så småningum då myndigheterna drug in 

familjernas socialbidrag. En kvinna berättade för mig att det kändes grymt fik 

henne att skieka tillbaka harnen till daghemnict bara för att familjen skolle få 

pengar till sitt uppehälle. Pör henne var det som barnarbete. Den här händelsen 

har lämnat djupa spår och har ökat klyftan mellan områdels somalier oeh det 

svenska samhället. 

De i kvinnornas ögon dåliga utbildningsmöjligheterna men framför allt oron 

för barnens moraliska uppfostran, har lett till att kvinnorna inte vill stanna i 

Sverigc. Helst vill de flytta tillbaka till Somalia, men de år samtidigt medvetna 

om att dctta inte kommer att vara möjligt inom de närmaste åren. Tills situationen 

i Somalia har stabiliscmts, önskar de ho i ett muslimskt land. 1 följande avsnitt 

kommer jag att diskutem hur dessa förhållanden påverkar kvinnornas tankar och 

ambitioner vad gäller barnens språkutveekling. 

Barnens språkutveckling 
Bamens språkutveckling år inte mammornas första bekymmer och inte heller den 

avgörande faktorn vid val av till exempel daghem eller skola. Barnens moraliska 

fostran oroar mödrama myeket mer. Dessulom påverkas kvinnornas förväntning-

ar på barnens språkutveckling av den höga status som det arabiNka språket 
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numera har för dem. Många av de kvinnor som 1 sin ungdom själva skolkade från 
arabisktektionerna har börjat ställa krav på barnens kunskaper i arabiska. Det har 
blivit viktigt att kunna förstä arabisks för att båttre kunna tillgodogöra sig Koran-
ens oeh andra religiösa skrifters innehörd. Det Mcker alltså inte längre att enbart 
kunna läsa texterna utantill. Dessutom önskar mödrarna som jag har talat med att 
barnen lär sig kommunicera på arabiska. Kvinnan som berättade att hon föredrog 
att tala svenska med arabiska kvinnor i Sverige var ingalunda lyeklig över detta 
faktum. Det var viktigt för henne att barnen inte skulle hamna i samma situation. 

Som jag tidigare har beskrivit herättade flertalet att dc inte vill stanna i 
Sverige. Kunskaper i svenska är för dem därmed mindre viktiga än kunskaper i 
arabiska, religionens språk. Mannmorna menar att harnen behöver arabiska obe-
roende av var de bor. 

"Vdra barn kan redan svenska" 
Kvinnorna är emellertid medvetna om att deras vistelse i Sverige inte kommer att 
bli så kortvarig som de önskar. Därför anser de att barnen horde lärd sig svenska, 
men ställer inte samma krav på "bra" svenska som lärare och daghemspersonal 
gör (jfr Ronström, Runfnrs & Wahlström 1995 och Runfors 1993), Flera mam-
mor betonade att de inte var oroliga Rir barnens kunskaper i svenska utan tyckte 
att barnen klarade sig bra. 

Emologen Ann Runfiirs (1993:25) skriver att lärare betraktar svenska som 
språket mcd 'stort S' med en särställning gentemot andra språk. Kvinnor jag talat 
med ger inte dct svenska språket denna status, istället är det arabiski som betrak-
tas som språket med stort S: På samma satt som lärarna i skolan kämpar för att få 
barnen att litra sig "bra" svenska (jfr Runfors 1993) vill mammorna jag pratat 
med alt barnen lär sig bra arabiska.I2De bctraktar affiså kunskaper i arabiska som 
symboliskt kapital (jfr Broady 1991 om Bourdieu) liksom titeln hafidg. 

Somali har i första hand betydelse som talspråk. Det är viktigt för mammorna 
att barnen lar sig sitt modersmål och de känner sig själva ansvariga för att barnen 
inte ska glömma språket. Plera menar dock att det riteker om barnen kan tala 
språket. Kvinnorna, som alla själva kan läsa somali, har bara i mycket begräusad 
omfattning möjlighet att praktisera sin läskunnighet i och med att det än så länge 
inte har tryckts särskilt mycket litteratur på somali. Koranen är översatt till somali 
men i intervjuerna kom dct fram att kvinnorna sällan använder översättningen. 

12 Det rerekommer även att somaliska harn går i arahisk hemspräksklass. 

13 11afid är en person sum kan hula Koranen utantill. 
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Jag har också noterat att mina somaliska kollegor på den islamiska friskolan bru-

kar skriva barnens namn med arahiska tecken och inte på somali. Även små-

anteckningar för de ofta på arabiska. 

Hur lunderar barnen de olika språken? 
Pedagogen Carol Edelsky (1991) har undetsökt hur den politiska relationen mel-

lan olika samhällsgrupper och olika språks status påverkar barnens språkutveek-

ling. I en studie av en spanskengelsk klass vars målsättning var att få harnen två-

språkiga visar hon att de spansktalande barnen gjordc snabba tramsteg i engelska 

medan de engelsktalande barnen verkadc stagnera i sina kunskaper i spanska. 

Hon förklarar denna utveckling med att engeIska har en högre status än spanska, 

både i skolan och i resten av samhållet. 

I motsats till Edelskys spanskengelska klass har barnen på den islamiska 

friskolan dår jag jobbar utvecklat en egen språkhierarki som inte överensstämmer 

med majoritctssamhällets. flär är det somali och framförallt arabiska som har hög 

statUs. 

Edelsky beskriver hur de engelsktalande barnen började fungera som Iårare 

för de spanskialande barnen. Ett av de somalislra harnen i friskolan där jag arbe-

tar har också börjat "undervisa" i det språk som enligt hans uppfattning har högst 

status. I hörjan av läsåret frågade flera av barnen mig om jag kunde arabiska. Ef-

tersom mina kunskaper i arabiska begränsar sig till enskilda ord svarade jag nej. 

Detta ledde till an en somalisk pojke i min klass började känna sig ansvarig tör att 

undervisa mig I språket. Idén och initiativet till detta kom helt och hållet från 

eleven. Han gav mig olika uppgifter som jag skulle lösa, till exempel enkla frågor 

som jag skulle besvara på arabiska. Om jag inte kunde, översatte han meningen 

till svenska och törklarade samtidigt hur jag skulle svara på arabiska. Ibland skrev 

han enskilda arabiska ord på ett papper och bad mig att låsa det. Eleven intog 

denna lararroll inte bara någon gång utan då och då mcd jämna mellanrum. För 

honom var det uppenbarligen viktigt att jag Iårde mig arabiska. 

Vid ett tillfälle bevittnade jag hur en av de svenska lärarna på skolan upp-

muntrade barnen att tala svenska. Hon förklarade att det hår var en svensk skola 

aven om den hade en islamisk inriktning. Barnen protesterade gcnast mot hennes 

uttalande och det uppstod en diskussion bland harnen om skolan var arabisk eller 

somalisk. Barnen var emellertid överens om att det inte var någon svensk skola. 

Aven barnen förhåller sig alltså avvaktande till del svenska samhället och 

dess språk, samlidigt soni arabiska får sarlIfna höga status för dem som för deras 

mammor. 
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Svenska språket 
- oundolklig nädvändlghet eller nyttig komplettering? 
När kvinnorna jag talat med kom till Sverige ställdes de och deras familjer inför 
uppgiften att Iåra sig svenska. De hade läst flera språk under sin skoltid 1 Somalia 
och flera var mycket språldntressserade. De hade alltså relativt goda förutsätt-
ningar för att lära sig svenska. Ändå uppstod svårigheter. De insåg visserligen att 
de måste lära sig landets språk, men samtidigt fanns hinder för att verkligen kun-
na utveckla ett intresse för svenska. 

När man Iår sig ett nytt språk är det många faktorer som avgör hur man tilläg-
nar sig det. Det är inte bara frågan om individens intellektuella förmåga. Inlär-
ningen är förknippad med känslor och vårderingar samtidigt som den hänger ihop 
med individens erfarenheter och de omständigheter som hon befinner sig i. (jfr 
t ex Cummins 1986, Edelsky 1991, Ogbu 1992 och Runfbrs 1993) Det år just på 
det planet som språkinlärningen blev problematisk för kvinnorna. 

Kvinnorna jag talat med hade för avsikt att fintsätta studera i Sverige. Plykten 
innebar dock en enorm förlust av symboliskt kapital (jfr Braody 1991) och kvin-
norna gav upp ambitionen att vidare utbilda sig. Som invandrare med bräcklig 
svenska och en utbildning som inte är godkänd i Sverige har de inte särskilt stor 
chanser på arbetsmarknaden. Flertalet blev därför arbetslösa och soclalbidrags-
beroende. 

Kvinnorna beskriver dock de olika moraliska konflikierna som ett ännu större 
problem. De upplever det svenska samhället som ett hot mot de egna moraliska 
värderingarna vilket leder till att de inte trivs i Sverige och önskar att flytta häri-
från så fort som möjligt. Därmed minskar också de praktiska skålen att lära sig 
svenska i betydelse. 

Arabiska, svenska och somali fyller för kvinnorna helt olika funktioner. Ara-
biska. Koranens språk, har högst status då det anses som viktigt för att kunna leva 
som rättrogen muslim 1 och med att religionens fundamentala kållor är skrivna på 
arabiska. Även om mammorna inte själva använder arabiska som talspråk. vill de 
att barnen ska kunna kommunicera på arabiska då det har en gemensamhetsska-
pande betydelse bland muslimer världen över. 

Somall är kvinnornas talspråk. 1 och med att det är deras modersmål har det 
en stark känslonlässig laddning. Mammorna tycker att barnen ska lära sig somali 
men de behöver inte nödvändigtvis kunna skriva språket. 

Svenska, liksom engelska och italienska, betraktas som "den vite mannens 
språk" och därmed som någonting utifrån kommande. I och med att Sverige upp-
fattas som omoraliskt får det svenska Npråket också en låg status i kvinnornas 
ögon. Min forskning bland somaliskor har visat att de börjar intressera sig för 
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harnens kunskaper i svenska först når de slutat oma sig över barnens moraliska 
uppfostran. Det framkom i intervjuerna att kvinnor som hade barn på muslimska 
daghem respektive skolor, gav barnens kunskaper i svenska betydligt större upp-
mårksamhet, än kvinnor med barn på icke-muslimska daghem. Vid föräldramö-
ten i en islamisk friskola betonade många föräldrar hur viktigt det var att barnen 
befann sig i en trygg omgivning, samtidigt som de ville veta hur de kunde hjälpa 
barnen med svenskan hemma. När de inte längre bekymra sig för barnens moral 
uppvårderas det svenska språket från oundviklig nödvändighet till nyttig komplet-
tering. 
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Svenskkunskaperna hos barn med utländsk bakgrund 
har under senarc år växt till en allt större fråga och 
utvecklats till något av en nationell angelägenhet. 

"lin bra svenska» är ett återkommande uttryck 
på skolor och i allmän debatt och dct summerar 
cn syn på både vad som är pithlemet — bristande 
kunskaper i svenska språket — och dess lösning — 

att lära sig "bra» svenska. 

Mcn språk är intc bara en teknisk fardighet. 
Att lära sig ett språk har mcd hela livet att göra. 

1 antologin diskuterar fem etnologer vad det innchär 
att sc språkinlärning ur ett helhetsperspektiv. 

Antologins tcxter lyfier fram olika erfarcnheter 
och perspcktiv: elevers och lärares, 

ffiräldrars och myndigheters. 
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