
Språket, 
nykomlingens nyckel till samhället, 

men också en svensk försvarsmekanism 

ANNICK SJOCREN 

INSIKTEN OM ATT SVERIGE som land och som samhälle i djupet håller på att 
förändras börjar gm hos den svensk heffilkningen. Det land som så länge och 
lite avsides åtnjutit en trygg tillvaro dras alltmer in världens motstridiga rörelser. 
1 denna nya situation görs, utifrån en lång tradition av strävan ener homogenisc-
ring och jämlikhet, görs stora anstängningar att hitta en gemensam nämnam. Vid 
öppnandet av det nya rådct för invandrar- och flyktingfrågor, framhöll statsminis-
ter Ingvar Carlsson ett gemensam språk som det enda möjliga kittet i en "samman-
hållen mångtåld" (Dagens Nyheter 30/1-96) 1 . 

Det språk som statsministern så sjålvklart syftar på är svenskan. Det är 
svenskan som år Språket med stort S. Mcn vad år språkets roll i ett samhälle? Hur 
hör människor behänka språket? Vem definierdr en "bra" svenska? Infodda 
svenskar år givna specialister på sitt cgct språk. Detta försätter invandrare och 
nyblivna svenskar i en av princip underordnad position. Är det önskvärt? Eller 
bara oundvikligt? Och hur lär man sig Språket, det språk som är rygggraden i 
vardagen? Lär sig olika kategorier av människor på olika sätt? Vem har makt att 
bestämma om vad som är rätt eller fel? Makt att rätta till det? Oeh med vilka kon-
sekvenser? 

Komplexiteten i språkinlårningsprocessen är enorm. Internationell finskning 
belyser hur språket innehåller inte bam ord och syntax, utan speglar hela männis-
kan med sin bakgrund, sin miljö, sina livsvillkor och sina interaktionsmönster 
(Cummins 1996; Edelsky 1991; Genesee 1994; Heath 1990; Mesmin 1993: 

1 Uttryeket återkummer 1 limuidntrpolitiska komulittérts shltbutånkande (SOU 1996:55): 

"Kommittén vill dårför starkt understryka vikten av svenskundervisning och förstärka det 
svenska språkets förutsättningaratt fungera soin ett sammankållande kitt." (1996:373). 
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Ogbu 1992r, Vår forskuing fokuserar i första hand skolharn med utländsk hak-

grund, födda i Sverige eller intlyttade under skoltiden. 

Vlssa ungdomar, fadda och uppfostrade i Sverige, påstås i dag tala sämre 

svensb ån sina egna föräldrar, som kom till landel i unga år med ett annat språk 

i bagaget. 1 ett multietniskt område ansäg de skolansvariga härom året att majori-

teten av eleverna med utländsk bakgrund var i behov av undervisning i Nvenska 

som andra språk och ännu fler, menade man, hade fastnat på en otillräcklig mel-

lannivå'. Oron för denna bristande svenska sprider sig från dc lokalansvariga till 

statstjänstemännen och politikerna, ger cko i massmedia och återkommer till för-

äldrarna som kräver åtgårder mot segregation och diskrimincring. 

För att göra något åt situationen ordnar myndigheterna mcd sinskilda åtgår-

der, miljoner investeras, pedagogiska reformer för svenska som andraspråk och 

henspräksundervisning avlöser varandra och invandrare ägnar år att lära sig 

svenska. Omn för en dålig svenska hos invandrare fortsätter doek att sprida sig. 

Läget på arbetsmarknaden understryker situationan allvar. Lärare, arbetsgi-

vare och arbetsförmcdfare upprepar att en bra svenska år förutsättningen för att 

komma in på en alltmer krävande arbetsmarknad. Är 1979 krävde 50 procent av 

arbetstillfällena sårskild utbildning eller erfarenhet. Är 1995 gällde samma sak 

för 93 procent av jobben (Bäckström 1995). Dessa siffror väcker frågor kring de 

kunskapskrav som elt högteknologiserat Svcrige ställer på arbetstagare, bland an-

nat på dem som kommer med utbildning och erfarenheter från andra länder. 

2 En engelsk antologi utn inläming av cngelska som andmspråk illustrerar detta i sin titel: 

"liducating Second Language Children. 'lle ehild. the IWsole Curriculum. the Whnle 

Communlry" (min kursivering). (Gcnesee 1994). 

3 Sc rapporter från Utbildningsförvaltningen i Botkyrka. BUS 1:1993, Svenska som andra 

xprAk - utvårderbig 1984-1992, Ovc Karlsson 1993: BUS:1994 Invandrarelevernas svenskkun-

skaper. Brilta Vkilcr 1994. 1 cn rapport från januari 1995. Utvecklingen av tvåspråkighct av 

louko Landenperä. dras slutsatsen att Pirner ån 90% av eleverna uår aldrig samma nivå som 

jämnåriga svenska elever eller jämnårigacicvcr i nespektive lånder med undantag av de två-

språkiga finska klasserna." (1995:3). Enligt Utbildningtörvaltningens siffror från december 

199$, var 75 proccut av grundskulebarnen i norra Botkyrka i behuv av extra stöd. lkssa siffrur 

kan Jämföras med den stura undersökning som sociologen Mani Similii (1994) utförde römnde 

relationen mellan bakgiund och utbilduingsfnungång, grundad pi eu totalmalerial um 1,9 mil-

joner individer todda 1953-1970. Hans studie visade att de som bäst klaradostudier på teore-

tiskt gymnasium samt avslutade högskolestudier före 25-års ålder var barn tillInvandrare från 

de baltiska landerna och Polen. Resultatet för liclsvenska barn var bland de lägsta. 

20 



Syftet med denna artikel år att päminna om konipleximen 1 språkfrågan, ge-
nom att belysa den kulturella bakgrundens betydelse i språkanyandningen, och 
därmed också för all språkinlärning, samt att analysera ett antal mckanismcr som 
infödda svenskar och nykomlingar utvecklar för att hantera en oroandc situation. 

Utgångspunkten för att förstå språkinlärningsprocessen är att man måste ta 
hänsyn till inte bara inläraren som människa, utan även till övriga aktörer inblan-
dadc i kommunikationen, saint till den kontext i vilken kommunikationen pågår. 
"Når vi förvärvar ett språk tillägnar vi oss inte bara ord. utan ett sätt att hetrakta 
vårlden", skriver arbetsmiljöforskaren Ingela Joserson (1991). Betraktelsesättet 
av världen övertar vi från vår omgivning. Den engelska socialantropologen Mary 
Douglas visar i sin buk How instilutions think (1986) hur vl får grunden för vårt 
tänkande från vad hon kallar institutioner, och sedan själva bcarbetar det tanke-
godset vidare. De institutioncr som barnet korrämteras med år i första hand hem-
met och skolan. I dagens Sverige kan myeket olika komnumikationsmönster ut-
vecklas i olika familjer, helt enkelt därför att familjerna har olika ursprung, ser 
olika ut och fungerar olika. Den språkliga miljön i heinmet inverkar på elevernas 
mottaglighet för skolans undervisning och det kan därför vara av intresse att skaf-
fa sig båttre kännedom om dcssa språkliga förhållanden. Andra institutioner i 
samhället såsom massmedia, offentliga myndigheter, föreningar, näringslivet med 
flera, hidrar också till utfortningen av världsuppfattningen hos olika hefianings-
grupper, däribland deras inställning till språk. Upplhuningar om språkets betydel-
se och om vad som är en "bra" svenska vandrar från en auktoritet till en annan 
för att till slut butlistas, tinda tills andra inflytelserika röster anger en ny inrikt-
ning. Alla dessa mekanismer behöver belysas om vi ska nå cn fördjupad förståel-
se av språkinlärningsprocessen. 

I den här artikeln vill jag mcd exempel frän faltet diskutera den roll som skil-
da slitt att se på språkkunskaper, utbildning och kommunikation spclar i mötet 
mellan invandrare och det svenska samhället. Därefter tar jag upp några anpass-
ningsstrategier som nykomlingar och svenskar utvecklar för att finna, eller be-
kräfta. sina platscr i ett Sverige i stark förändrine. 

4 Materialet komumr från förfauarons dchagande i "Språk och miljö"-projcktel som pro-

jektledme saint från egen forskning i projoktots etnologiska undersökning "Etnisk och språklig 

månglItld i skolan" som studerar skolmiljön i så kallade invandmrtåta områden. 1 fokus står 

föråldrarnas installning till skulan, bland annat i en skola mcd intornationella klasser som he-

drivor tvåspråkig undervisning 1 svonska och engelska. Dessutom anvånds också i resonemang-

et författarens förkunskaper om vardagen i ulika unljöer och trindcr samt um donts historia Ofr 

Sjögren 1988a, 1988b, 1992, 1993: Sjögron-do Beauchaine 1986). 
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Enspråkighet kontra flerspråkighets 
ungefär 200 år har kopplingen "ett språk, en nation" utgjort grunden för den 

västerländska nationalismen. Språket utgör en av de maktigaste skiljelinjerna 

mellan folk, om än inte undantagslöst 6. 1 Sverige har det svenska språket långe 

varit en stark symbol för landet. Redan på medeltiden hegränsade myndigheterna 

användningen av det tyska språket i officiella sanunanhang. Från och med refor-

mationen, då det folkliga språket ersatte latinet i kyrkan, kom svenskan att inta en 

allt starkatt stållning i administrations- och undervisningssammanhang. Deua 

medan många andra länder i Europa hinsatte att använda till exempel latin para1- 

lelIt med det lokala språket. 

Enspråkigheten år djupt rotad i Sverige och minoritelsspråkens rättigheter 

behandlas med förbehållsamhet av myndigheterna. En statlig kommitté inrättades 

1995 fOr att utreda huruvida Sverige borde ansluta sig till Europarådets konven-

tion om regionala språk och minoritetsspråk med historisk förankring inom lan-

det, 1 uppdraget till konunittön preciseras att endast tornedalsfuiska och samiska 

kan komma i fråga, men inga språk från nutida invandrargrupperl. Samma in-

ställning bekräftas också i en rapport från Statens invandrarverk om behovet "ffir 

alla bosatta" i Sverige att Iära sig svenska, där det inom parentes sägs: "(Endast 

för infödda språkliga minoriteter som samer och tornedalingar kunde något annat 

förhållningssätt till det svenska språket vara rimligt, i den mån respektive grupp 

skulle besluta sig för det.)" (Hjelmskog m.11. 1993:3). Gamla minoriteter tillhör 

den väletablerade bilden av Svcrigc. Till skillnad alltså från nya folkgrupper, vars 

httegrationsvägar in I det svenska samhället fortfarande utgör oskrivna blad. 

1 en enspråkig miljö Iår sig barnet att behårska ca språk med en begreppsap-

parat som täcker hela kommunikationsfilltet. Sedan kan ett andra och eventuellt 

ett tredje språk adderas till modersmålet. Uppgiften blir då att Overföra den be-

greppsapparat som man Eirt sig på modersmålet till de andra språken. En bra 

grund i modersmålet år enligt detta synsätt en förutsåttnhig för att nå samma kun-

skapsnivå i andra språk. Hemspråkreformen grundas på denna tanke (Skutuabb- 

5 Jag använder uttrycken "enspråkigher och "flerspråkigheC 1 etnologisk och inte i språk-

vetenskaplig mening. Med dessft begrepp åsyftar jag hår en grupps spnikliga tänkesätt och ide-

ologi, inte individernas persunliga språkliga konstruktioncr. 

6 	folk bygger sin emiska gemenskap på andra gmlider än språk. Pör till exempel syria- 

ner och judar år det religion eller/och historia, för zigenare är det levnadsmgler och för 

schweizam år det stat och territorium. 

7 Se infonuationsbladet Publica SKOLA.. N YI I liTlig. Sonaste nytt från riksdag, regering. 

departrununt uch myndigheter, 10195, 17 juli. 
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Kangas & Toukomaa 1976). Erfarenheterna från projektet Språk och miljö visar 
att överföring av språk underlättas av nm levnads- och tänkesätt hos språkgruppe-
rna i fråga är likartadc, eftersom det då förmodligen finns en tillräcklig gemen-
sam grund för att barnen ska kunna gå över frän enspråkighet till tvåspråkighet, 
utan att deras referensvärld behöver påverkas eller ifrågasätts. 

Flerspråkiga miljöer uppvisar en helt annan inställning till spräkinlarning. 
Många invandrarfamiljer som kom under 1980- och 90-talen har sina rötter i 
samhällen med flerspråkiga traditioner. De kommer från regioner I Centralcum-
pa, Mellanöstem, Asien eller Afrika där diglossi, eller till och med polyglossi 
utgjort normaltillståndet, det vill såga olika språk för olika funktioners. Det kan 
vara ett muntligt språk för vardagen i hemmet och i det sociala umgånget, ctt 
skriftligt språk i skolan och kanske ett annat för kontakter mcd administrationen, 
ett språk för religiöst bruk som man oftast lär sig utantill utan att riktigt förslå - 
soni latin fär katolikenta fram til I 1963 eller arabiska för muslimer - och ibland 
ytterligare ett spräk för kommunikation med grannar av annan etnisk tillhörighet. 
Plera etniska grupper, som till exempel assyrierhyrianer eller kurder, numera väl 
etablerade i Sverige och med foga möjligheter att flytta tillbaka till sina ur-
sprungsländer, bär med sig en mångspråkighet vars villkor ändrats från genera-
tion till generation. Många med flerspråkig bakgrund vill gärna lära sig svenska, 
men för bestämda funktioner. För vissa är det tvättstugans svenska, för andra 
datorernas "svengelska". Några exempel från mitt fältarbete kan illustrera denna 
funktionella flerspråkigliet: 

Flera pakistanska familjer av medelklassbakgrund visade sig ha en komplice-
rad språksituation i sin hemmiljö i Sverige. 1 Pakistan finns ett antal regionala 
språk bland vilka urdu har en priviligierad ställning. 1 den pakistanska skolan är 
urdu det viktigaste undervisningspråket i de första klasserna och engelska i de 
högre klasscrna samt på universitetet. Enligt en av de mödrar jag intervjuat är pa-
kistanska familjcr från urbana miljöer, i hemlandet helt styrda av sina höga anibi-
tioner vad gäller utbildning för barnen. 1 Sverige talar föräldrarna sitt regionala 
språk, till exempel punjabi, med varandra, men i de intervjuade familjerna valde 
samtliga föräldrar all tala urdu med barnen, det språk som är den gemensamma 
nämnaren för Pakistan. Föräldrarna säg vidare till att barnen lärde sig engelska så 
tidigt som möjligt, 1 de intervjuade familjerna redan före skolstarten. Koransko-
lan gav undervisning i klassisk arabiska, "tyvärr endast för läsning", beklagadc 
en mon Självklart Nkulle de därtill lära sig svenska, gästlandets språk. "Barn kan 
vål lära sig hundra språk!", kommenterade en far. 

8 Det finns så många som cirka 5 000 språk men cndast 200 lånder i vårlden (Crystal 1987). 
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I en kenyansk familj talade föräldrarna luo med varandra och svcnska med 
barnen, som de skickade till internationella klasser med engelska och svenska 
som undervisningsspräk. Ulifrån sina erfarenheter från henfigndet säg de engel-
ska som dct normala skolspråket. Liknande förhållanden återkom hos andra afri-
kanska familjer som korn från länder med många regionala språk. l en etiopisk 
familj hade modern blivit uppfostnd med tigrinska, italienska och engelska. Att 
hennes barn skulle lära sig tigrinska, svenska och engelska var helt i sin ordning. 
I Stockholm disputcrade nyligen lingvisten Margaret Akinyi Ohondo pä den osäk-
ra spräksituation som nu råder hos luofolket i Kenya (1996). Medan den urbana 
betölkningen av luo-ursprung håller på att glida från triglossi (luo, kiswahill och 
engelska) till diglossi (kiswahili och engelska), fortsätter landsbygdsbefolkningen 
i luo-regionen att behärska de tre språken, vart och ett för sin funktion 9. 

För en äldre syriansk kvinna från östra Turkiet som nu bor i Botkyrka var 
språket i finnilje- och släktsammanhang syrianska, även kallat syriska eller sury-
oyo. I kyrkan använde hon det kyrkliga syrianska språket. arameiskan, för att 
rabbla sina böner. Som medlem av en syriansk minoritet etablerad i Turkiet scdan 
urminnes tid hade hon fått lära sig lite turkiska, och medan hon fortikande bodde 
i Turkiet lärde hon sig dessutom kurdiska eftersom många kurder tlyttade in i 
området. För livet i byn var det ytterst viktigt att kunna grannarnas språk. En ung 
syriansk kVinna förklarade för mig att hennes mor talade kurdiska för att det var 
grannarnas språk. Och mot grannar år man snäll, man ger dem bröd när de ber 
om det, man talar dcras språk "för annars dödar de en" sammanfattade hon. En-
ligt svensk kategorisering är den äldre kvinnan fyrspräkig och på samma gång 
analfabet. Som analfabet har hon svärt att lära sig svenska. Däremot upplcvs hon 
av sin omgivning som en vis och erfaren kvinna. Ilon hade län sig det som var 
nödvändigt i de fyra spräk som hon stötte på i sin omgivning, det som alltså be-
hövdes för att klara både vardagsliv och kriser. Nu i Sverige bor hon bland tånillj 
och släkt, respekterad av alla och med all hjälp hon behöver. Det svenska språket 
har ingen funktion i hennes nuvarande liv och därför är hennes niotivation att lära 
sig svenska läg. 

När cn flerspråkig tradition konfronteras med en enspräkig, leder detta rätt 
ofta till missförstånd. Lärare i norra Botkyrka blir bestörta över att vissa familjer 
— med ursprung på landsbygden i Mellanöstern — tycker att deras harn talar bra 
svenska, samtidigt sorn de själva som lärare ser allvarliga brister. Problemet år att 
det är två helt olika värderingsskalor som används. Vem har rätt? Lärarnas upp-
gift år att höja elevernas språkkunskaper till den nivå som läroplanen fastställer 

9 Sc också Birgit Geigcrs ntlikel,som tarupp inställningen tillspråk hos somaliska kvinnor. 
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och som, enligt lärarnas uppfattning, krävs för ett fullvärdigt deltagande i samhäl-

let. Föräldrarna utgår från sin språkliga modell från hemlandet, det vill säga ofta 

diglossi, anpassad till de nya krav som de upplever att deras situation som invand-

rare i Sverige stälter dem inför. Få av dessa invandrare får arbetsuppgifter som 

kräver en hög språklig nivå. Därför finns det en risk att vissa föräldmr anser det 

lönlöst att kämpa för att utveckla barnens språk till en akademisk nivå. Lärarna 

däremot, i enlighet med den svenska ideologin, vägrar att begränsa barnens möj-

ligheter och vill att skolan också öppnar vägen till andra yrken (Runfors 1993). 

Att det finns olika uppfattningar om vad som är en fillfredställande svenska 

speglar också den skifinad som forskare funnit mellan ett så kallat kommunikativt 

och akademiskt språk (Cummins 1981, 1984, 1996:57; Skulnabb-Kangas & 

komaa 1976 m fl). Det kommunikativa språket förekommer i "ansikte mot ansik-

te"-situationer, tar hjälp av gester och uttrycker Illest sådana kontextbundna Ian-

kar som samtalspartnern kan gissa sig fram till. Det akademiska klassrumsspråket 

dämmot, består till stor del av kontextoberoende tanIzar med generaliseringar, ka-

tegoriseringar och annan kognitivt krävande tankeverksamhet. Ett antal under-

sökningar visar att medan det i genomsnitt tar två år för ett inwandrarbarn att nå 

kommunikativ kompetens på majoritetens språk bchöver samma barn 5-7 år för 

att behärska det akademiska språket på samma nivå som infödda skolkamrater 

(Collier 1987, 1989; Cummins 1981, 1996:61-62; Klesmer 1994). Lärare och 

föräldrar kan alitså tänkas sylla på olika språkformer, når de gör sina olika be-

dömningar. Lärarna konstaterar att barnens språk inte når upp till skolans akade-

miska krav, medan föräldrarna anser att barnen klarar sig uttnärkt på kommunika-

tiv svenska. 

Skriftlig och muntlig kommunikation 
Sverige gynnade skriftens tidiga intmduktion en utveckling av kficbildningen 

och det skriftliga blev snart integrerat i människornas vardag. Redan på slutct av 

1600-talet blev det lag på all lära sig läsa Lilla katekesen och mgelbundna husför-

hör infördes som kontroll. I dag är det inte längre kyrkan som är ansvarig för fol-

kets samhälleliga fostran utan statert. Efter den tidigt inrättade folkskolan, 1842, 

utvecidades folkrörelser med starkt fostrande mål, och sedan eller hand folkhög-

skolor, studiecirklar p kvällstid och på 1960-talet svenska för invandrarunder-

visning. I sin bok Den skiitsamme arbetaren (1988) beskriver Ronny Ambjömsson 

skrivkursernas och bibliotekens hetydelse för arbetarklassens kamp. Ett kapitel 

heter "Dei skrivande arbetaren". De lärdas kapital, det vill säga de skrifiliga 

kunskaperna, skulle vara tillgängliga för alia, rika såväl som fattiga, underordna- 
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de såvill som makthavare. Dagens krav på anpassning till det moderna kunskaps-
samhället väcker även andra länders intresse .ffir den nordiska traditionen av vux-
enutbildning.w 

I otaliga situationer miks det skriftliga och det fostrande. Barnomsorgsperso-
nal och lärare skickar hem barnen med skriftliga meddelanden ont föråldrarmöte 
eller morgondagens utflykt. Broschyrer med upprostrande information delas ut på 
vårdcentralerna och på systembolagetil. Vid möten följs den skriftliga dagord-
ningen och mötesprotokoll justeras. Det skrivna upplevs som rationellt och fritt 
från spontanitetens oberäkneliga kånslor och störande sociala förvecklingar. 

I enlighet med en högt utveeklad tradition av utbildning, i synnerhet för vux-
na, har en imponerande åtgardsapparat byggts upp för att få invandrare och flyk-
tingar att Iåra sig svenska genom SFI och grundvux. Skolbarn och ungdomar 
erbjuds för samma sylle hemspråkundervisning och svenska som andra språk. 
Utbildningssystemet, med sina rötter i en luthersk arbetsmoral övertagen av folk-
hemmet. genomsyras av en känsla av moralisk skyldighet för människor att an-
vända sig av de möjligheter som samhället erbjuder. Statens invandrarverk ut-
trycker den svenska ideologin rörande språkinlarning 1 den ovan citerade rappor-
ten: 

Undervisningen i svenska för unga och vuxna med andra modersmål mås-
te formas som en möjlighet att steg för steg Iåra sig språket upp till full 
behårskning. Samtidigt måste i praktiken deltagande i undervisning ochf 
eller genomförande av självstudier ses som en skyldighet för alla som år 
bosatta i landet och år ansvariga Ibr sig själva. (Hjelmskog m. fl. 1993:3) 
(fetstil i originalet) 

10 År 1960 utkom den franska sociologen Prica Simon med en avhandlIng på tusen sidor om 

de nordiska folkhögskolorna. Ilnn blev så fascinemd av fenomenet att hon vid sin pensionering 

försökte gnmda en liknande institution i Pranluike, som dock aldrig helt införlivades med lan-

dets kulturella traditioner och som försvann efter hennes död. Däremot kunde Svenska dagbla-

det nyligen rubricera en artIkel "Svenska stud1eeirklar går på export. rfraditionellt folknöje i 

höstmörkret väeker stort intresse utomlands" (14(9 1996). 

11 På Systembolaget 1 Hallunda, en dag I junl 1996, kunde man läsa på en skärm följande 

fostrande meddelande: "Om din lilla syster blir sexuellt utnyttjad, om din kompis hamnar i 

slagsmål eller råkar ut för en allvarlig olycka, hur känns det då att vara den som var bussig och 

köpte ut?". 

26 



Betänkandet från Kunskapslyftutredningen (1996) använder begreppet livs-
lång plikt för att beteckna invandrarnas skyldighet att lära sig svenska. När jag 

själv kom till Sverige som vuxen fick jag en känsla av att hela Sverige, barn och 

vuxna, unga som gamla, satt på skolbänken (Sjögren 1993). Vem i detta land 

hade inte deltagit till någon kvällsskurs? Lärande av alla slag tycktes pågå livet ut. 

För Invandrarverket och Kunskapslyftkonunittal är det självklart att den vux-

na invandraren måste studerd för att Iåra sig det nya språket, en koppling som inte 

är lika självklar för alla. "Man känner sig som ett barn igen", klagade en högut-

bildad bosnisk kvinna, ovan vid tanken att vuxna kunde gå tillbaka till skolan. I 

samhällen präglade av ett hierarkiskt tänkande har varje åldersgrupp sin mIL 

Skollärandet tillhör barndomen och de akademiska studierna ungdomen, medan 

vuxenåldern medför privilegiet att inte behöva underordna sig undervisning. 

Det stora ftertalet av mina informanter, för vilka vuxenutbildning tidigare var 

en heit okänd företeelse, bedömde utbudet av undervisningsmöjligheter i Svcrige 

som mycket generöst och nästan alla hade någon gång använt sig av dessa möjlig-

heter, speciellt när det gällde språk. Men de kunde ändå uppleva svårigheter att 

anpassa sig till den svenska traditionen av vuxenutbildning. En ung kvinna, kris-

ten-ortodox utbildad i Bagdad, tyckte att det var svårt att som husmor sitta hem-

ma och göra sina läxor. 

1 många delar av världen har skriften en mycket annorlunda plats i rolkets 

medvetande. Skriften stär i inaktens tjänst och ofta är byråkratin överväldigande. 

Ett vanligt kmv är att kunna återge det skriftliga ord för ord, i stallet för att redo-

visa en texts innehält mcd egna ord. Dct skriftliga förknippas med det officiella. 

Det är ctt besvärligt kommunikationsmedel med specialiserat ottival, som man 

ändå alltför ofta inte kan lita på. 

Det muntliga däremot erhjuder folket desto fler utvecklingsmöjligheter. Det 

informella och det sociala livet satsar på det muntliga. Människorna etablerar 

sina egna hederskontrakt där ett meddelande ansikte mot ansikte är mera hindan-

de än en skriftlig information. Det muntliga är ledigt, anpassningsbart och spon-

lant. Det tar hjälp av det gestuella, av hela kroppspråket och av situationen. Språk 

som används i vardagen är en det av livet och lärs in i främsta hand muntligt, ge-

nom sociala kontakter. Att tala "bra" är inte så mycket att tala tekniskt riktigt, 

utan att kunna anpassa språket till situationen. Det sociala väger tyngre än det 

lingvistiska. Det kan vara intressant att notera hur också makthavare använder sig 

av det muntliga. Vem i Sverige skulle ge sitt stöd till en politiker som håller tal 

under två, tre eller fyra timmar, gärna med teatraliska effekter? 

På skolbänken däremot bör eleven lära sig utantill, vördsamt ta emot lärarens 

eller böckernas budskap och kunna återge dct så ordagrant som möjligt. Modellen 
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finns i sättet att närmå sig religiösa skrifter. Koranen eller Bibeln, vars ord inte 

får ändras. fln händelse kan illustrera detta: en av mina studenter i etnologi ringde 

mig för att framföra sina bekymmer. Hon hade några resttentamina som hon hade 

mycket svårt au klara. Hon skulle svara på frågor om kvinnan och familjen uti-

från kurslitteraturen, bland annat Eva Evers Rosanders bok om kvinnor i Ma-

rocko (1991). Även om hon kände igen innehållet i boken från sin syrianskt-orto-

doxa barndom i östra "ftirkiet hade hon mycket svårt att ta sig genom texten. Hon 

översatte Klelar av boken ord för ord, men hade ändå svårt att hitta svaren på mina 

frågor. Jag förklarade att hon inte skulle översätta. Det gällde att förstå innehållet 

medan hon läste, hon kunde anteckna cle viktigaste budskapen. Sedan skulte hon 

tänka själv och skriva sina svar med egna ord. Svarct skulle komma från hennes 

eget huvud, inte från texterna. IIrm utbrast i telefon att detta var något helt nytt 

för henne! Hon anmodade mig att gå ut mcd denna viktiga information till hennes 

landsmän som läste eller ville läsa på universitet. "1 våra länder, sade hon, lär 

man sig utantill och man vågar bara skriva vad som står i böckerna eller vad lä-

rarnå har sagt. Det går inte att tänka själv". En annan av mina studenter, cn hög-

uthildad kurdisk kvinna, eiterade ett kurdiskt onIspråk för mig: "En gång din 

elev, alltid din slav." Att övergå från ett ....irdärningssystem till ett annat ställer stora 

krav på anpassningsförmitgan. 

Betoningen av det skriftliga i Sverige kräver att individer uppfostrade i en 

muntligt präglad tradition gör avkall på det muntliga berättandet och i stället lär 

sig tämja det tryckta ordet. Detta kan vara en av de faktorer som försvårar deras 

skolgång. Antropologen och före detta Ifiraren Shirley Heath har baserat sitt väl-

kända verk Ways with Wonis (1990) på en tioårig studie av barn från två socialt 

undcrpriviligierade grupper, svarta landsbygdsarbetare och vita industriarbetare, 

som hon jämför med urbana medelklassbarn. Den svarta gruppen uppvisade en 

mycket stark muntlig tradition, där tre- och fyraåringar stäilde sig framför en pu-

blik och improviserade berättelser baserade på vad som hände kring dem. Denna 

förmåga gav ingen fördel i skolan och uppmuntrades inte där. Barn från den vita 

gruppen hade en hättre skolstart men tappadc snart farten och spftrade ur. Deras 

föräldrar visste att det var viktigt att läsa för dem, men visade en för stor respekt 

för böckernas ord. Det skriftliga förblev statiskt och integrerades aldrig i barnens 

liv. De harn som lyckadcs bäst i skolan kom från den urbana medelklassen. Ikath 

visar att skillnaden mellan dessa grupper är vanan vid kontextbundna, respektive 

kontextobundna texter och berättelser. De urbana medelklassbarn som hon obser-

verade, kunde behandla scener och situationer oberoende av sammanhanget och 

delta i en verbal kommunikation med en stark integration av begrepp och hand-

lingar. Hon engagerade sig själv i lyckade experiment med svarta och vita arbe- 

28 



tarbarn. Det viktiga var att få dem att koppla nya bcgrepp till den upplevda verk-

ligheten. Det kunde vara genom att gå ut och intervjua folk eller att göra praktis-

ka övningar i klassrummet. Hcath avslutar med att skriva att "ways with words" 

(ungefär sätten att handskas mcd oni) överförs från föräldrar till harn och är så 

sammanflätade med kulturella mönster - till exempel synen på rum, tid och um-

gänge - att de bara kan förändras mycket långsamt. Det räcker inte att hörja läsa 

sagor eller tvinga sig att prata mcd sina harn. Viktigare är vilka pmhlemlösnings-

metoder harnen lär sig, vilka interaktionsmönster som finns och hur roller och 

funktioner fördelas i familjen". 

ett projekt om spräksocialiscring hos förskolebarn i turkiska och svenska 

familjer i Götehorg konstaterade lingvisterna Sally Boyd och Kerstin Naucler att 

svenska förskollärare misstolkade de turkiska barnens beteende". De tolkade de-

ras passivitet som ctt resultat av otillräckliga kunskaper i svenslca, mcdan dct i 

själva verkel rörde sig om eu inlärt beteendemönster. Svenska föräldrar uppmunt-

rar sina barn att aktivt delta når de berättar en saga eller läser en hok. De turkiska 

barnen däremot, har lärt sig att lyssna respektfullt och tyst när deras mödrar be-

rättar eller läser för dem. Det visadc sig att om de turkiska barnen fick tillfälle att 

själva bygga upp en herättelse, antingen på svmska eller på turkiska. lyckades 

många av dem mycket väl. 

Två högstadielärare, frenc och Lennart Rönnberg, som genom ären haft 

många kurdiska elever med landbygdsbakgrund har konstaterat att dessa behöver 

utforska nya företeelser först muntligt och ibland till och med taktilt för att däref-

ter komma till det skriftliga stadiet. De heskriver sina pedagogiska metoder i skrif-

ten med den talande titeln Hur ska jag veta det? Jag var inte där (1994). Det är 

framför allt det självupplevda som stimulerar dessa clever att försöka förstå och 

lära sig nya begrepp. 

12 Heath (1989) skriver om den vita gruppcns bam i Roadville:"The svrittcn word limits at- 

ternatives of expression... Parents correct childrcn who describe a thing, thcy want thc exad 

name 

 

1....ih say the right thing is a nuestion of principle /.../ linked with the hible." (s. 231) 

Om de svarta barnen i 'ftackton: "Their entry into the class-room which depends on responses 

bascd on lifting items and events out of context is a shock. Their abilitics to eirutextualire, to 

link seemingly disparate factors in their explanations and creale highly imaginative sturics nre 

suppressed in the Class-ruoin /.../ The school approach tu reading and tearning establishes dc-

contextualired skills as foundational in the hierarchy of aeademic skills. The 'frackton ehildren 

fail in the initial sequenecs of the sehool-defined hierarchy of skills." (s. 353). 

13 Föredrag vid Shdertörns Sommaruniversitetet 9.anguage and Envirmunent", 17.19 juni 

1996, Fittja gård. 
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Jag har velat visa hur skilda synsått på språkkunslraper, språkhantering och 

inlärning konfronteras i dagcns mångkulturella Svcrige. Jag ska nu ta upp hur en 

anpassning utifrån dessa skilda utgångspunkter sker hos de inblandade aktörerna, 

de inlödda svenskarna och nykornlingarna. Jag ställer också frågan vilken svens-

ka som invandram och deras barn kan och bör lära sig för att få en plats i Sverige. 

Det år en självklarhet att månnislmr som planerar för en framtid i Sverige måste 

lära sig Nvenska och behöver därför undervisning. Därmed blir det också desto 

viktigare att sätta in villkoren för ut- och iniliming i ett större sammanhang och 

fundcra över hur, utifrån skilda utgångpunkter, de inblandade parterna utveeklar 

strategier för att anpassa sig till nya förutsättningar. 

Språket som gemensam grund 
Ett av våra mest grundläggande behov är att skapa onining i det hotande kaos som 

livet innebär. Vi uppnår ordning i våra tankar och värderingar bland annat gcnom 

de klassificeringar och kategoriseringar som samhället tillhandahåller. Jag utgår 

från den tanketradition som kan spåras tillbaka till Ernile Durkheim och som ser 

individens tänkande som en social konstruktion. Hans teori har aktualiserats av 

Mary Douglas (1986) och av Denise Jodelet i hennes arbete um sociala represen-

tationer (Chaib & Orfali 1995, Jodelet 1989). Våra övertygelser och moraliska 

principer är sociala konstruktioner som skapas, ifrågasätts och återskapas genom 

en ständig, öinsesidig bearbetning som försiggår både mellan individer och kol-

lekti v. 

Når månniskor kommer från andra samhällen, med andra antaganden och 

prioriteringar år det väsentligt att studera hur deras sätt att tånka påverkas - och 

också påverkar - mötet ined ett för dem nytt och främmande institutionclIt tån- 

kandc. Situationen skapar en maktobalans. Institutioner i dct nya landet tvingar 

sina normer, sina idEer och sin organisation på nykomlingarna, som i detta avse- 

ende aldrig kan agera som grupp utan "bara" år individer. Invandrarna som alltså 

oftast befinner sig i en undemrdnad position möter en starkt organiscrad institu- 

tionell vårld som presenterar för dem vad som anscs rått och fel i det nya landet." 

De svenska invandrarpolitiska nyekelorden jämlikhet, rättvisa och valfrihet, 

utmanas i de nya situationer som de senaste årcns invandring skapat. Uthildning, 

14 Douglas skriver: "Our soeial interaelion consists very imach in tel ling one another what 

right thinking is and passing blanw on wrong thinking. This is indeed how wt; bulle the institu 

tions, squeezing atch othcr's ideas into acommon shape so that vit; can pmve rightness by sheer 

numbers of independent assent." (1986:91) 



sjukvård, administration organiseras i Sverige cnligt helt andra principer än i 

många av invandrarnas hemländer. Från båda sidor krävs kompromisser och an-

passning . Hur långt var och en kan nå i att ta till sig ett nytt tänkande beror på 

personliga egenskaper och livshistoria samt på kulturell distans och samhällsför-

hållanden (Sjögren 1993). Det kan inte alltid begåras att anpassningen ska ske på 

det fOrväntade "svenska" sättet. Till exempel kan den traditionellt starka strävan 

till homogenisering som karakteriserar Sverige vara främmande för människor 

som kommer från samhällen i vilken kulturell, språklig och social mångfald råder 

(Sjögren 1993). Emellertid, om man tar direktiven och förordningarna om språk-

undervisning i betraktande, verkar det som om kraven pä en "bra" svenska skulle 

vara något neutralt. Flera offciella dokument (se t. ex, ovan citerade Hjelmskog 

1993) verkar ta för givet att det bam år att gå på kurs och lära sig. Om man utgår 

ifrån att behoven av ordning och struktur är särskilt påtagliga i förändringstider, 

kan det vara lättare att inrikta sig på den utåt sett neutrala frågan om språkinlär-

niag, ån att försöka närma sig cn vuxen månniskas syn på till exempel könsroller, 

familjeförhållande eller barnupprostran. Få kan ifrågasätta rimligheten i kraven 

på att lära sig det språk som talas på gatan, används i offentliga sammanhang och 

undervisas i skolan. 

Man kan dock ställa frågorna: Vilken svenska skall nykomlingarna lära sig? 

Vadär en "bra" svenska? Vem definierar den? Ett av de första seminariema med 

forskare och lärare inom "Språk och miljö"-projektet hade som tema "Vad är en 

bra svenska?". En grundskolelårare medgav att hon aldrig ställt sig frägan och 

aldrig tänkt på att det kunde finnas olika sätt att tala svenska. Många frågor väck-

tes i diskussionen. Ar en bra svenska del språk som presenteras i skolböckerna? 

Det språk som Svenska akademin värnar om? Det språk som medelsvensson lyss-

nar på utan att reageral Är en bra svenska det språk som återfinns i dagstidning-

arnas artiklar, i vetenskapliga rapporter, i statliga utredningar eller i stora roma-

ner? Vilka avvikelser kan tolereras? Är det skåningens dialckt eller språket i upp-

finningsrika slogans på reklamaffischer? Vilken norm bör invandraren anpassa 

sig till? Lärarens, grannens, litteraturens eller massniedias? 

Det finns en stor tolerans mot inhemska språkavvikelser. Transkribering av 

vilket inspelat samtal som helst avslöjar de otaliga språkfel som alltid finns i 

muntlig kommunikatlon. Det sociala samspelet - gester, mimik, samtalsteknik, 

intonation - förenas med själva språket och skapar en kommunikation som upp-

levs som normal - eller som främmande och störande. Det år den sociala och kul-

turella kompetensen som döljer eller framhäver språkliga avvikelser. Trots up-

penbara språksvårigheter kan det förmodligen vara lättare för en stockholmare att 

arbeta med en dansk kollega med gemensamma nordiska referenser, ån med en 
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EI-Sayed vars beteende förbryllar. Hans okunnighet om gräuserna för det tillåtna 

och det otillåtna i den svenska affårsvårlden blev en av de bidragande faktorerna 

tiIl hans fall (Sjögren 1992). 

Den tysta kunskap som ryms i den sociala kompetensen är definitionsmässigt 

svår att beskriva och åndå är den lika viktig som språkliga kunskaper. Formella 

kunskaper kommer till sin rätt genom den sociala anpassningen som säkrar ett 

smidigt samarbete på arbetsplatsen.Vid en sommarkurs om högutbildade invand-

mrnas resurser på arbetsmarknaden, enades flera specialister om att kunskap om 

de tysta koderna på arbetsplatsen var av avgörande betydelse (Platell 1995). 

Forskningen har visat all språkinlärningpmeessen går långt utanför den peda-

gogiskt tillräualagda situationen (Bernstein & I.undgren 1983, Heath 1990 in fI). 

På senare år har nian alltmer börjat framhäva det ytterst komplicerade samspelet 

mellan språkinländngen och den sociala omgivningen. Den amerikansk-nigerian-

ske antropologen John U. Ogbu har studerat de historiska samnianhangens bety-

delse för hur minoriteternas barn lyckas på skolhänken (1992). Han har visat att 

den politiska maktrelationen mellan majoriteten och minoriteterna spelar en vik-

tigt roll för motivationen att lara sig. Så långe barn och föråldrar inte känner Nig 

accepterade i samhället riskerar de mest ambitiösa pedagogiska program att miss-

lyekas (se även Cummins 1986). Redan på tågstadiet är barnen mottagliga för 

samhällets normer och vårderingar. De känner vilka språk som har status och år 

vårda att satsa på (Edelsky 1993). Det fmns ett vaxelspel mellan människors atti-

tyder och beteenden på den individuella nivån å en sidan, och händelser i vårl-

den, de politiska och historiska relaiionerna mellan länder och regioncr å den 

andra. Drivkraften att lära sig majoritetens språk påverkas självklart av de aktuel-

la ekonomiska och politiska Ibrutsättningar i vårdlandet, men också av relationer-

na mellan vänflandet och hemlandet i fråga, inte hara i dag, utan också i det för-

gångna. 

I Sverige är det fintfarande tekniska pedagogiska aspekter som lyfts fram i 

rapporter, utredningar och massmedia. En kommunalpolitiker menade för inte så 

långe sedan att lösningen på den oroande situationen med brist på svenska i hem-

men, kunde vara att skicka alla föråldrar till svenskundervisning. Inlärning av dct 

svenska språket upphöjs till nyekeln till sainhällsdeltagande. På så sått skyms an-

dra väsentliga komponenter - sociala, etniska, ekonomiska, politiska oeh histo-

riska - som samspelar i integrationsprocessen. 
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En dålig svenska, 
ett tecken på utanförskap 

Frågeställningarna i de sista årens otaliga rapporter, artiklar och diskussioner om 
kopplingen mellan invandrares språkinlärning och deras möjlighet till integration 
behöver utvecklas och nyanseras. Annars föreligger en risk att alla som på något 
sätt kan inlemmas under beteekningen "invandrate" brännmärks med en kollektiv 
stämpel av otillräcklighet. I själva verket finns det en mycket stor variation i grad 
av språkbehärskning hos såväl inhemska som invandrade grupper, beroende av 
både personliga egenskaper samt sociala och etniska förhållanden. 

Förorter med en stark koncentration av boende med utländsk bakgrund repre-
senterar en invecklad problematik som utmanar beprövade lösningar. Dessa om-
råden kännetecknas också av ett särskilt högt förändringstempo. Den komplexa 
blandningen av etniska grupperingar i kombination med de ständigt växlande 
konstellationerna av nyinflyttade och etablerade, av ensamstående och familjer, 
av stora nätverk och isolerade individer, av arbetskraftsinvandrare, flyktingar och 
familjeåterföreningsfall innebär mycket skilda förutsättningar för anpassning. 

Man kan presentera rakt motsatta bilder av förorterna, Å ena sidan får en 
mångfald av etniska grupper en möjlighet att snickra sig sin egen vardag i en le-
vande miljö, kanske frlimmande för svenska normer, men inte fientlig. Å andra 
sidan finns dct kriminalitet, arbetslöshet och bitterhet. För oss som studerar om-
rådet är båda bilderna riktiga. bara återger olika fficetter av verkligheten, Men 
i båda fallen finns en påverkan på sättet att tala svenska som utmanar ett homo-
gent Sverige. 

Miljonprogrammet sjösattes för 30 år sedan och i dag har en hcl generation 
hunnit växa upp i de en gång splitternya bostäderna. Många familjer, av svenskt 
och utländskt ursprung, har rotat sig i dessa områden och är redo att försvara dem 
mot de mörka stereotypa skildringar som ofta återkommer i medierna. 

Ett av dessa områden uppmärksammades i media efter ett antal mord och rån. 
En mellanstadielärare blev förskräckt når hon läste de uppsatscr somhennes elev-
er skrev om området efter att ha sett på TV och mött tidningarnas löpsedlar. Det 
eleverna skrev handlade bara om kriminalitet och rädsla, Hon satte in motåtgär-
der i form av en filminspelning. Anvisningen till eleverna var att välja några av de 
positiva drag de upplevt 1 området. Filmen blev en ljus och romantisk skildring 
med fåglar, sjöar, odlingar på skolgården och umgänge över kulturella gränser. 
Igen måste man konstatera att båda bilderna motsvarar verkligheten och kan an-
vändas för att rättflirdiga politiska eller ideologiska syften. 

Vid ett annat tillfJlle bad en journalist att få komma och ta bilder från ett dag-
hem i syfte att illustrera "mångfaiden". Föreståndaren avböjde med förklaringen 
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att föräldrarna inte längre ville läsa om sitt bostadskvarter i tidningarna. Enligt 
egen utsago trivdes dci sitt bostadsområde. Men de kände att den mörka bild som 
mcdia spred verkadc avskräckande på utomstående och motverkade en positiv ut-
veckling i området. Någm artiklar till, och föreståndaren befarade att vissa skulle 
göra allvar av sina hotelser att flytta. I samma område hade också ett antal famil-
jer valt undervisning i internationella klasser tör sina barn, ochskickade sina barn 
till skola i ett annat område. På så sätt gav de barnen tillgång till vårldspråket 
engelska, saint till en mera neutral svenska. Dessutom skapade de distans till vad 
de upplevde som ett stigmatiserat område även om de själva trivdes i sina hem. 

Ordet segregation återkommer i massmedia och officiella rapporter för att 
beteckna utvecklingen mot en alltmer utländsk prägel i dessa fömner. En stor del 
av familjerna med utländsk bakgrund våljer frivilligt att bo där, antingen på grund 
av närheten till släkt och vänner eller på grund av att kulturell mångfald känns 
tryggare än ursvenska miljöer. Emellertid upplever många bristen på tillfällen att 
tala svenska som ett hot mot den uppväxande generationen. Social trygghet heta-
las med ett språkligt risktagande. Möjligtvis utvecklas dessa områden mot en 
situation av diglossi, i vilkcn språket i hemmet, på fritiden och eventuellt på ar-
betsplatsen år ett av de många alternativa språk som brukas i området, medan 
svenskan blir det officiella språket. 

1 det kalcidoskop som dessa betongförorter representerar kan man hitta lika 
många mörka som ljusa bilder. Två skolledare förklarade en månad efter skolsiar-
ten hösten 1995 hur katastrofalt läget var i deras skola, i ett område med en allt 
mindre andel infödda svenskar. En av skolledarna heskrev situationen som 
mycket tung. Cirka 60 procent av eleverna i Iuskurs 7 låg på näst lägsta nivå (B) i 
svenska, uots att de var födda i Sverige och hade gått sex år i skolan. Skolledarna 
förklarade vidare att det inte längre talas svenska på skolgården och att unga för-
äldrar som själva gick i samma skola for 15-20 år sedan verkade tala sämre svens-
ka nu än då de själva vari skolåldern. De konstaterade att av en grupp på 13 elev-
er hade 9 föräldrar från samma by i Anatolien. Dessa barn talade samma kunliska 
dialckt och kände sällan behov av att använda sig av svenska. Eit av skolledarna 
fintatte: "Skolan hetyder jämlikhet. Vi måste jobba likvärdigt men annorlunda. 
Dur ska man kunna få dessa harn att nå godkänt mål når de har helt andra förut-
sättningar, heit andra kunskaper?" Ett pmblem var att många av dessa barn för-
väntade sig att möta en bestämd slags disciplin: Man skulla stå framför läraren, 
man skulle hälsa ordentligt. "Ska läraren lära dem dct svenska sättct från början? 
Eller ska de acceptera att anpassa sina metoder till elevernas hierarkiska syn för 
att långsamt vätija dem till det svenska sättet? Vad ska man göra?» frågadc skol-
ledaren retoriskt. 
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De ungdomar med utländsk bakgrund, som har svårt att hitta sin plats i den 

svenska skolan och som i stållet upplever trygghet i det avvikande, leder tanken 

till Mauricio Rojas boktitel Sveriges oniskade barn. Språket blir ett tecken på ut-

anförskap, inte orsaken till det. 1 USA, påpekade Ogbu vid Sommaruniversitet i 

Fittja (17/6 1996), är en av förklaringarna till den svarta minoritetens misslyckan-

de i skolan att unga svarta som lyckas i det vita systemet stämplas som förrädare. 

Att tala cnligt den samhälleliga normen år att tala "white". Detta uppfattas som 

tecken på förråderi. Håller vi på att få samma utveckling i Sverige? Det är inte en 

undermålig svenska som leder till ungdomarnas misslyckande, utan språket är 

snarare ett uttryck för maktlöshet och en av de få möjliga formerna för protcst. 

Oberoende av graden av god vilja och generositet befinner sig svenskarna i en 
maktposition. De kan bekräfta eller underkänna dessa ungdomars tillhörighet. 

Barn med utländsk bakgrund födda och/eller upprostrade i Svcrige blir hemlösa 

om de inte kånner sig accepterade (Rojas 1995). Majoritetens inställning år av 

största betydelse. Integration innefattar ett anpassningsarbete både från svenskars 
och invandrares sida. 

Krav på en "bra" svenska, 
försvarsmekanism för en hotad svenskhet 

När den invanda bilden av världen förändras uppstår rådsla och misstänksamhet. 

Månniskor letar efter förklaringar till uppkomna situationer och söker bekräftelse 

på den lösning som man för tillfallet tror på. Orclningen återskapas genom en ny 

tolkning av verkligheten som arbetas fram i samspel mellan folkliga påståenden 

och vetenskaplig analys. Pä så sått skapas kollektivt uppbyggda bilder, sociala 
represenlationer (Jodelet 1989:36, se även Chalb & Orfali 1995). Det hotande 

händelseförloppet sätts in i en logisk struktur med hjälp av ett antal olika kompo-

nenter•konkret införmation, vetenskaplig analys. Ideologi, tro, attityder, vårde-

ringar, normer — och mot bakgrund av gamla etablerade "sanningar". Sociala re-

presentationer kan inte bevisas eller vederläggas. Deras funktion ligger I att de 

integrerar nya hotande element i gamla invanda mönster. Bandet till dct förflutna 

och det institutionaliserade bevaras, ordningen består. 

Frågan år om inte återkommande krav på en bra svenska kan vara cn av dessa 

kollektivt uppbyggda bilder. Mcd sin klang av både förnuft och vetenskap åter-

upprättar kraven på det "korrekta" språket en efterlängtad ordning i ett invand-

rarsverige som konfronteras med omvälvande förändringar i både befolknings-

struktur och ideologi. Långsamt förstärks bilden av en "bra" svenska som frånista 

nyckel till det svenska samhället. Men vad är sunt förnuft, om inte antaganden 
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anpassade till de normer som råder undcr en viss tid och på en viss plats? Därför 

blir det den norm som bekruftar vetenskapen i stället för tvärtom. Påståenden 

överförs från en instans till en annan och integreras till slut I vardagcn som san-

ningar eftersom "alla säger det", från lärare i klassrummet till politiker i riks-

dagen. 

Den kraft som finns i uttrycket en bra svenska är inte fel i sig. Onekligen 

måste en högutbildad invandrare behärska majoritetens språk på en nivå som dl-

låter både abstrakt tänkande och komplicerade associationer. Lika klart är det 

speciellt värdefullt för ungdomar från socialt underprividgierade grupper att till-

ägna sig goda kunskaper i svenska. Men dessa självklarheter förhindrar inte att 

en ensidig och teknisk fokusering på språket kan dölja väsentliga sociala, kultu-

rella, ekonomiska och politiska hinder för anpassning. 

Ju mer det talas om språkets betydelse, desto känsligare för språkliga fel blir 

de som lyssnar. Att tala en bra svenska görs till särskiljande mellan vi och de. De 
som inte lärt sig de inföddas svenska före cli viss ålder kommer aldrig att tillhÖra 

den inre kmtsen. Men till synes rimliga krav på en god språkbehärskning riskerar 

samtidigt att få funktionen av samhällets försvar mot det främmande. Dessa krav 

kan sedan utvecklas till ett bekvämt och framgångsrikt sätt att hålla konkurrenter 

horta. Frågan kvarstår vilka typer av fel som kan tolermas utan att kommunikatio-

nen störs, och vilken språknivå som bör krävas. 

Skolan skall se till barnens bästa. Men vem är mest lämpad att bestämma vad 

som är barnens bästa? De själva? Deras vårdnadshavare? Efter samhällets makt-

havare som är de som faktiskt uppställer villkor? Cummins (1996) vädjar till lära-

re att lära sig av sina clever på samma sätt som deras elever skall lära sig av dem. 

Det går inte längre att utgå från att det fmns en referensram gemensam för alla 

bara därför attt de råkar ho i samma land. Om lärare vill få sina elever att lära sig 

i skolan, måste de själva lära sig om barnens värld och inkludera den i undervis-

ningen. Cummins efterlyser en jämnare maktfördelning mellan lärare och elever, 

mellan lärare och föräldrar, samt mellan majoritet och minoritet. Hndast om man 

känner sig respekterad som den man är och för vad man har att säga kan man 

tillägna sig nya kunskaper och förkovra sig' 5 . 

15 Ctunanns senaste bok plädcrar cngagerat för kopplingen mellan inhirning och respekt för 

idattitet. Bokens titel är Negatiating Identities: Educatton for Empollennent in a Itherse So-
ciety. Bokens framsida återger ett citat från ett lyekat projekt: "Our classroom was full of hu-

man knowledge. Vib had a teacher who bel icvcd in us.., he didn't hide our power, he advcrtised 

II." 
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Att värna om språkets kvalitet är också ett sätt att värua om språkgruppens 

identitet. Når landet håller på att förändras i grunden genom migration och inter-

nationalisering väcks frågorna: Vad är Sverige? Vilka är svenskarna? Vad kan vi 

behålla? Språkliga krav på nykornlingar bör scs i dctta sammanhang. Främmande 

inslag tränger in i språket. Hur myeket tål det svenska språket? Två gånger undcr 

ett knappt halvsekel har Sverige genomgått stavningsreformer för att threnkla det 

skrivna språket och anpassa det till dagens uttal. Invandrarnas svenska sätter 

språket på prov än en gång och denna gång genom en kraft som trycker på utifrån 

och som hos många människor och institutioner upplevs som ett hot. 

Konununikation är en ömsesidig företeelse, med sändare och mottagare. I en 

värld i förändring är det inte längre självklart att kommunikation fungerar på en-

bart majoritetens villkor, med dess språk och dess koder som vägledande instru-

ment. Nykomlingarna står framför uppgiften att Iåra sig majoritetens språk och 

att ständigt förbättra sina kunskaper på området, medan infödda svenskar tvingas 

lyssna på en mårkligt klingande svenska. Utvecklingen inom engelskan kan ge en 

fingervisning, åven om förhållandena för dessa två språk år myeket olika. Bruten 

engelska har blivit det största världsspråket. Det år inte bara informationssteknol-

ogin som förändrar kommunikationen i världen, det är också de nya språken - 

och kommunikationsvihkoren för individerna. Det är inte bam att lära sig engel-

ska och andra utländska språk, utan man måste också lära sig att lyssna på mycket 

varierande uttal och uttrycksått. Övertygelsen att alla de som kan inrymmas under 

beteckningen Invandrare" inte kan klara sig utan en "bra" svenska, speglar ett 

komplicerat spel mellan det gamla och det nya Sverige, mellan en djupt rotad tra-

dition och dagens förhållanden. En onyanserad upprepning av kravet på svensk-

kunskaper kan bidra till att dölja att integrationsprocessen går långt utöver en tck-

nisk inlärningfråga och att den är dubbelriktad, med både infödda svenskar och 

nykomlingarna inblandade. Nya verklighetsrepresentationer byggs upp gemen-

samt och en väsenthg fråga är hur myeket majoriteten låter nykomlingarna aktivt 

delta i proccssen. 

SlUtord 

Migration och internationalisering tvingar fram stora förändringar i ett land soni 

Sverige, som har en enhetlig organisation på nationell basis. An så länge fortsät- 

ter de stora institutionerna som utbildningsväsendet, sjukvärden, lagsystemet. att 

hälla fast vid de gamla prineiperna. Men vissa självklarheter börjar nu ifrågasät- 

tas. Ett litet antal människor prövar sig fram för au hitta nya vägar och det är på 

det sättet som institutionellt tänkande trots sin inneboende tröghet kan utvecklas. 
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Men den osäkerhet sum slatpas av mråndringar framkallar motreaktioncr. Förkla-

ringar till nya okhda företeelser söks för att återskapa ordningen - om alla lär sig 

svenska år den ganda heprövade samhMlsordningen säknd. Denna mckanism ger 

andrum till institutioner som behöver tid för att anpassas till nya villkor. 

Vad hånder under tiden med dem som kommer till Sverige? Hur hittar de sin 

plats och sin roll i det nya samhållet? De kommer som individer, mcd egna varde-

ringar, mcn utan det skydd som det institutionellt förankrade tånkandet på hem-

maplan representerar. De bär mcd sig en uppsåttning tanlrar och vånleringar som 

kanske inte passar in i det svenska samhållet. Som individer har de inte stora 

möjligheter att hävda sin sämrt mot det nya landets etablerade institutioner. An-

passningen sker på individuell basis, fintare för vissa än för andra, beroende på 

personliga egenskaper, bakgrund uch livsbetingelser. Språket, den mest laddade 

symbolen i anpassningsprocessen, kan inte begrånsas till en undervisningsfråga. 

Att lyckas Iåra sig en "bra" svenska är både en msultat av och ett tecken på en 

ötnsesidig hekräftelse av inföddas och nykomlingars resurser och särskildhet. En 

sammanhållen mångfald utgörs av människor sorn erkthmer varandras värde. 

Språket är inte ett mål i sig utan förblir ett redskap. 
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